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Abstrakt 

Materiály na bázi nitridu křemičitého mají vynikající mechanické a tepelně-fyzikální 

vlastnosti, ovšem s určitými omezeními v průmyslových aplikacích. Tato disertační práce 

pojednává o přípravě nového keramického kompozitního materiálu na bázi Si3N4 s přídavkem 

ternárního nitridu MgSiN2 v rozmezí 10 – 80% pomocí metody spékání v přetlaku v plynu 

(GPS) a žárovým lisováním (HP). U obou metod zhutňování bylo nutné optimalizovat 

podmínky nitridace a spékání. Na kompozitech byly zjišťovány mechanické vlastnosti jako 

tvrdost, indentační lomová houževnatost a pevnost. Tvrdost kompozitu vyrobeného metodou 

přetlaku v plynu byla v rozmezí 8,2 - 15,5 GPa, zatímco vzorky vyrobené metodou žárového 

lisování dosáhly tvrdosti 15,5 - 16,5 GPa. Lomová houževnatost se pohybovala okolo 5 - 8 

MPa·m
1/2

, v závislosti na obsahu prodloužených -Si3N4 zrn a množství pórů. Pevnost byla 

v rozmezí 420 – 830 MPa. Mechanické vlastnosti byly analyzovány ve smyslu fázového 

složení a mikrostruktury. Kromě mechanických vlastností byla stanovena i tepelná vodivost 

kompozitů. Nejvyšší tepelnou vodivost měl kompozit s 5% MgSiN2; po žárovém lisování 

měla hodnotu 41 Wm
-1

K
-1

. a po dodatečném žíhání stoupla na vynikajících 129 Wm
-1

K
-1

. 

Vynikající mechanické vlastnosti a velmi vysoké hodnoty tepelné vodivosti kompozitů 

umožňují jejich aplikaci v náročných průmyslových aplikacích a v elektrotechnice. 

 

Klíčová slova: keramický materiál, nitridace, tvrdost, pevnost, indentační lomová 

houževnatost, tepelná vodivost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

Silicon nitride-based ceramic materials have excellent mechanical and thermo-

physical properties, however with limited industrial applications. This work describes the 

preparation of new ceramic composite based on Si3N4 and ternary MgSiN2 in a content from 

10% up to 80% by gas pressure sintering (GPS) and hot-pressing (HP). The nitridation and 

sintering conditions were optimized in both types of densification. Some of the mechanical 

properties like hardness, indentation fracture toughness and strength were evaluated. The 

hardness of gas pressure sintered composites was in the range of 8.2 – 15.5 GPa, while the hot 

pressed samples reached a hardness of 15.5 – 16.5 GPa. The indentation fracture toughness 

was around 5 – 8 MPa·m
1/2

, depending on the content of elongated -Si3N4 grains and 

porosity. The bending strength was in the range of 420 – 830 MPa. The mechanical properties 

were discussed by means of phase composition and microstructure. Except of mechanical 

properties also the thermal conductivity of composites was determined. The highest thermal 

conductivity was obtained for the composites containing 5% of MgSiN2; 41 Wm
-1

K
-1

 for the 

as hot-pressed composite and 129 Wm
-1

K
-1 

for the annealed composite. These excellent 

mechanical properties and very high thermal conductivity allows the application of Si3N4-

MgSiN2 composites in severe industrial applications and in electrotechnics.  

 

 

Key words: ceramic material, nitridation, hardness, indentation fracture toughness, strength, 

thermal conductivity. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seznam zkratek a použitých symbolů 
 

H    tvrdost 

HV    tvrdost – Vickers 

HK    tvrdost – Knoop  

HRA, HRB, HRC tvrdost – Rockwell 

h    hloubka vtisku 

KIC    lomová houževnatost/kritická hodnota intenzity napětí v tahu 

E    Youngův modul pružnosti  

F    zatěžující síla 

SSN    slinovaný nitrid křemičitý (sintered silicon nitride) 

GPS SN nitrid křemičitý vyrobený spékáním v přetlaku plynu (gas pressure 

sintered silicon nitride) 

HP SN nitrid křemičitý lisovaný za vysokých teplot (hot pressed silicon nitride) 

HIP SN nitrid křemičitý vyrobený izostatickým lisováním za tepla (hot isostatic 

pressed silicon nitride) 

RBSN    reakčně vázaný nitrid křemičitý (reaction bonded silicon nitride) 

SRBSN  slinovaný reakčně vázaný nitrid křemičitý (sintered reaction bonded 

silicon nitride) 

RTG    rentgenové záření 

SEM    řádkovací elekotronová mikroskopie (scanning electron microscopy) 

EDX energiově-disperzní rentgenová spektroskopie (energy-dispersive X-ray   

spectroscopy) 

DSC                    diferenciální řádkovací kalorimetrie (differential scanning calorimetry) 

SHS  vysokoteplotní syntéza (selfpropagating hightemperature synthesis) 

γef   efektivní měrná lomová energie  

γ0     povrchová energie 

γpl   energie absorbovaná při pohybu dislokací v plastické zóně před čelem 

trhliny 

γpr     energie, která je absorbována jiným druhem procesů 

γkin     energie elastických vln vysílaných od čela trhliny 

    koeficient tepelné vodivosti 

Cp    tepelná kapacita 





q    vektor hustoty tepelného toku 

    pevnost 

    hustota 

    Poissonovo číslo 

L    vzdálenost podpěr 

B    šířka trámečku 

W    výška trámečku 

Iz     modul průřezu 

T    teplota 

a    tepelná difuzivita 

u           délka úhlopříčky 

l     délka trhliny 

e    šířka vzorku 

vt    rychlost příčného (transverzálního) vlnění 

vl    rychlost podélného (longitudinálního) vlnění 

Q    teplo  

a, b, c    mřížkový parametr  

Bo    objemový modul  

no    index lomu  

εr    relativní dielektrická konstanta  

α    koeficient tepelné roztažnosti 
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 Úvod 
 

Za jeden z nejdůležitějších úkolů materiálového inženýrství a výzkumu se považuje 

výzkum a vývoj nových konstrukčních materiálů, které je následně možné aplikovat 

v průmyslu. Táto úloha je stále aktuálnější, a to zejména v souvislosti se zvyšujícími se 

pracovními nároky na materiály.  

Při hledání progresivních materiálů pro nové moderní technologie a nová 

technologická zařízení sehrávají v posledních desetiletích nezastupitelnou roli keramické 

materiály, především tedy konstrukční keramika. V současnosti je možné na trhu nalézt široký 

sortiment keramických materiálů. Tyto materiály díky svým vlastnostem nalézají nesčetné 

uplatnění v průmyslové praxi. Mnohé z nich svými vlastnostmi předčí doposud používané 

kovové materiály.  

Využití konstrukční keramiky má velkou perspektivu, ovšem je nezbytné předně 

charakterizovat základní materiálové parametry, vlastnosti, ale i chování v různých 

konkrétních aplikacích, které umožňují zmíněný keramický produkt (např. řezný nástroj) 

použít v náročných pracovních podmínkách. Je důležité optimalizovat vztah mezi výběrem 

materiálu a požadavky kladenými na vlastnosti řezné keramiky, proto je nezbytné 

charakterizovat např. tvrdost, lomovou houževnatost, pevnost, otěruvzdornost, tepelnou 

vodivost apod.  

Obecně je možné říci, že keramické materiály mají v porovnání s kovy lepší odolnost 

proti oxidaci, korozi, lepší vysokoteplotní vlastnosti apod. Velmi důležité je zmínit vynikající 

tvrdost, vysokou mechanickou, tepelnou i chemickou stabilitu, otěruvzdornost, pevnost apod. 

Ovšem na druhou stranu je nutné říci, že keramické materiály mají i svá negativa. Především 

se jedná o nízkou houževnatost těchto materiálů. Mezi další nedostatky konstrukční 

keramicky může patřit obtížná reprodukovatelnost při výrobě složitých tvarových komponent 

a velmi náročné opracování. Dalším negativem komplikujícím využití konstrukční keramiky 

v průmyslu je její obtížné spojování jak mezi sebou, tak i s ostatními materiály a velký rozptyl 

mechanických vlastností. 

Jednou z hlavních skupin konstrukční keramiky s vynikajícími vlastnostmi je 

nitridická keramika, která ji předurčuje pro využití v technické praxi. Nitrid křemičitý 

představuje hlavního zástupce z této skupiny keramických materiálů využívaných v technické 

praxi již více než 30 let. Keramické materiály na bázi Si3N4 se využívají např. na výrobu 

řezných nástrojů, součásti spalovacích motorů, vodní čerpadla, písty, plynové turbíny, 
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průmyslové pumpy, pro součástky namáhané třením, atd. Tento keramický materiál vyniká 

řadou výborných vlastností, jejichž dosažení je však podmíněno studiem metod přípravy, 

složením, mikrostrukturou. Nitrid křemičitý se vyznačuje zejména vysokou tvrdostí, pevností 

za normálních, ale i zvýšených teplot (nad 1000 °C), odolností proti opotřebení, nízkými 

koeficienty tření, chemickou stabilitou a nízkou hustotou. 

V poslední době je také snaha rozšířit a zlepšit vlastnosti nitridu křemičitého spojením 

s jiným typem konstrukční keramiky a získat tak kompozitní materiál s ještě lepšími 

mechanickými a tepelně-fyzikálními vlastnostmi. Ovšem je nutné říci, že i přesto, že současné 

keramické materiály a kompozitní keramické materiály nevyjímaje, splňují nároky moderních 

technologií, je jejich zastoupení v  průmyslu malé v důsledku jejich vysoké ceny.  

Jednou z možností přípravy levnějších keramických kompozitů na bázi Si3N4 je jejich 

příprava reakcemi in situ, např. nitridací křemíkového prášku. Kromě již „tradičních“ 

keramických kompozitů Si3N4-SiC a Si3N4-TiN je v posledních letech intenzivně studován 

kompozitní materiál Si3N4-MgSiN2, který nabízí mnoho variant jeho využití. Z uvedených 

důvodů se tato disertační práce zaměřuje na přípravu a optimalizaci podmínek výroby tohoto 

nového keramického kompozitního materiálu včetně zkoušení důležitých charakteristik. 

Disertační práce si klade za cíl připravit nový druh keramického kompozitu na bázi 

Si3N4 + MgSiN2 pro průmyslové aplikace, kde je vyžadována tvrdost materiálu vyšší než 

15 GPa, lomová houževnatost nad 5 MPam
1/2 

a dobrá tepelná vodivost (nad 40 W∙m
-1

∙K
-1

). 

Nedílnou součástí úspěšného splnění kladeného cíle je nutnost se komplexně daným 

materiálem zabývat. Je nutné znát teoretické základy ohledně výchozích keramických 

materiálů. Stejně tak je nezbytné osvojit si a blíže pochopit metody přípravy konečného 

produktu s optimalizací podmínek nitridace východiskové směsi prášků na in-situ přípravu 

MgSiN2 v Si3N4 matrici, optimalizaci podmínek následného zhutnění kompozitu metodami 

spékání v přetlaku plynu (GPS - gas pressure sintering) a žárovým lisováním (HP – hot 

pressing). Těmito způsoby připravené kompozity je potřebné ocharakterizovat pro případné 

použití v průmyslu. Především je kladen důraz na analýzu mikrostruktury, určení fázového 

složení a vybraných vlastností připraveného kompozitu (hustota, tvrdost, lomová 

houževnatost, tepelná vodivost) a nalézt spojitost mezi uvedenými parametry.  
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Kompozity na bázi nitridu křemičitého a nitridu křemičito-hořečnatého představují 

novou generaci keramických materiálů, které otevírají možnosti využít jej v technické praxi.  

Tato disertační práce podává ucelený přehled o přípravě daného materiálu, možnostech 

výroby s hodnocením vybraných charakteristik. Práce nabízí nejen teoretický podklad pro 

analýzu problémů řešených v této oblasti, ale i praktické poznatky a především naměřené 

výsledky mechanických vlastností, které mohou být cennými pro další charakteristiku 

a rozvoj zmíněného materiálu.  
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1. TEORETICKÁ ČÁST 

1.1 Charakteristika keramických materiálů 
 

Keramické materiály se vyznačují především anorganickým charakterem a obsahují 

jak kovové, tak nekovové prvky vázané zejména iontovými a kovalentními vazbami. Velmi 

často se vyskytují obě vazby současně, ovšem v důsledku těchto vazeb je pohyblivost 

dislokací (závislá na Peierls-Nabarrově napětí) a jejich manévrovatelnost (počet skluzových 

systémů – von Misesovo kritérium) neporovnatelně nižší oproti kovům. Keramický materiál 

je převážně krystalický s heterogenní, polykrystalickou a polyfázovou strukturou. Tyto 

polykrystalické materiály obsahují majoritní i minoritní fázi (zrna a skelná fáze na hranicích 

zrn), kdy velikost zrna je často pod 1 µm. Mřížka je nejčastěji kubická nebo hexagonální.  

Z makroskopického hlediska lze keramické materiály považovat za homogenní izotropní 

materiály, které obsahují vakance, dislokace, póry, mikrotrhliny, dutiny, kavity. Tyto poruchy 

zásadním způsobem ovlivňují hodnoty mechanických vlastností. 

Na obr. 1 je možné vidět příklad využití keramických materiálů v průmyslu, v tomto 

případě na řezné nástroje.  

 

 

 

Obr. 1. Řezné nástroje zhotovené mimo jiné z keramických materiálů [1]. 
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1.1.1 Rozdělení keramických materiálů 

Vzhledem k tomu, že pro dělení a značení keramických materiálů neexistuje doposud 

žádná norma, jako je tomu např. u nástrojových ocelí a slinutých karbidů, uvádí literatura 

různá rozdělení a značení těchto materiálů. 

Existuje celá řada dělení keramiky např. podle chemického složení, mechanických 

vlastností, její výroby, finálního použití apod. Obecně lze keramiku rozdělit na tradiční 

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

křemen, živec), které se pro dané použití musí vhodně upravit. Výrobky tradiční keramiky 

získávají po tepelném zpracování stálý tvar a vlastnosti. Po vypálení obsahuje tato keramika 

krystaly o různém chemickém složení a velikosti. Matrice obsahuje i skelnou (amorfní) fázi 

a póry. Do této kategorie lze zařadit uměleckou, užitkovou, stavební a žáruvzdornou 

keramiku. Mezi výrobky z tradiční keramiky patří např. porcelán, cihly, dlaždice, různé 

obklady apod.  

Progresivní keramiku lze rozdělit na konstrukční, funkční a biokeramiku. Konstrukční 

keramika zahrnuje oxidickou, neoxidickou a směsnou keramiku. Tyto materiály se vyrábějí 

z čistých práškových chemických látek a pro získání požadovaných vlastností je nutné 

dodržet přesné a neměnné složení.          

 

1.1.1.1 Konstrukční keramika 

Jde o novější typ keramiky, který se využívá v řadě technických aplikací, zejména za 

extrémních podmínek. Má výbornou chemickou odolnost, žáruvzdornost, odolnost proti 

opotřebení a pevnost v tlaku. Navíc, oproti keramice tradiční, musí odolávat kolísání teplot 

a zatížení [2].  

 

Oxidická keramika  

Materiál je tvořen jedním oxidem nebo směsí několika oxidů. Jedním z nejběžnějších 

zástupců je Al2O3, ke kterému jsou přidávány další oxidické látky pro zlepšení požadovaných 

vlastností. Jako přídavky se používají např. tyto oxidy: ZrO2, CaO, SiO2, MgO, Fe2O3, TiO2, 

BeO, ZnO, SnO2, UO2, ThO2, Cr2O3, oxidy vzácných zemin apod. 

Oxidická keramika se vyznačuje vysokou pevností, tvrdostí, odolností vůči korozi. 

Většina oxidických druhů keramik je velmi dobrým elektrickým izolátorem.  
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Neoxidická keramika 

Zahrnuje materiály kovového i nekovového charakteru. Hranice mezi nimi je však 

téměř neznatelná. Neoxidické keramické materiály vynikají vysokou tvrdostí a teplotou tání, 

která se nejčastěji pohybuje nad 1800 °C. V porovnání s keramikou oxidickou mají větší 

pevnost při vysokých teplotách, také vyšší tepelnou vodivost a nižší koeficient tepelné 

roztažnosti, tudíž i lepší odolnost proti tepelným šokům. V praxi jsou neoxidické keramiky 

využívány především jako vysokoteplotní konstrukční materiály.  

 

Mezi neoxidickou keramiku lze zařadit:  

- karbidy (WC, B4C, TiC, VC, SiC, ZrC, ThC, Mo2C, NbC, atd.), 

- nitridy (Si3N4, BN, TiN, AlN, SiAlON, SiAlONC, ZrN, TaN, ThN, atd.), 

- silicidy (MoSi2, Ti5Si3, TiSi2, TaSi2, ZrSi2, atd.), 

- boridy (TiB2, HfB2, ZrB2, LaB6, atd.). 

 

Směsná keramika  

Obsahuje kombinaci konstrukční keramiky oxidického a neoxidického typu. Do této 

kategorie lze zařadit polosměsnou keramiku např. Al2O3 + ZrO2, Al2O3 + ZrO2 + CoO, 

ZrB2 + SiC a směsnou keramiku např. Al2O3 + ZrO2 + TiC , Al2O3 + TiC, Al2O3 + TiC + TiN, 

atd. 

          Mezi další druhy směsné keramiky lze řadit např. keramiku nitridovou (Si3N4 + TiN, 

Si3N4 + MgSiN2, Si3N4 + SiCN), keramiku titaničitou (CaTiO3, BaTiO3,  SrTiO3), sulfidovou 

(ZnS, US, BaS, CdS, CeS) atd. Další rozsáhlou skupinu tvoří kovokeramické materiály. Zde 

patří tzv. cermety (složenina z anglických ceramic = keramika a metal = kov). Jedná se 

většinou o kompozitní materiál vyrobený spékáním směsi práškových kovů a keramiky nebo 

infiltrací porézní keramiky kovem. 

V praxi se obráběcí nože vyrobené ze směsné keramiky používají např. k soustružení 

kalené oceli nebo tvrzené litiny, a také při dokončovacích operacích (frézování).    
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1.2 Charakteristika konstrukční keramiky na bázi Si3N4  
 

Si3N4 je jednou z nejperspektivnějších, a také nejvíce prozkoumaných nitridických 

keramik. Byl vyvinut v 60. a 70. letech minulého století při hledání dostatečně pevného 

a tvrdého keramického materiálu. Hlavní myšlenkou při jeho výrobě bylo nahradit kovové 

části motorů a turbín, a tím zvýšit jejich pracovní teploty a účinnost.  

  

1.2.1 Nitrid křemičitý 

Čistý nitrid křemičitý se vyskytuje ve třech krystalografických modifikacích ,     

a -Si3N4, což lze vidět na obr. 2.  a  modifikace mají hexagonální struktury a jsou značené 

jako polymorfní. Třetí modifikace -Si3N4 (vysokotlaká) byla poprvé experimentálně 

připravena v roce 1999 pod tlakem 15 GPa technikou laserového ohřevu v diamantové 

komoře při teplotách přesahujících 2000 K. -Si3N4 má kubickou strukturu (typu spinelu), 

ve které je jeden atom křemíku koordinován čtyřmi atomy dusíku a dva atomy křemíku šesti 

atomy dusíku (oktaedr). Jeho tvrdost je podstatně vyšší (~ 34 GPa) než u hexagonálních 

struktur (HV α-Si3N4 ~ 20 GPa, HV β-Si3N4 ~ 16 GPa) [3].      

 

 

Obr. 2. Krystalová struktura a) -Si3N4, b) -Si3N4 a c) -Si3N; 

Si – větší atomy, N – menší atomy [4]. 
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Hexagonální fáze -Si3N4 a -Si3N4 jsou tvořeny v rozích sdílenými SiN4 tetraedry. 

Atom křemíku je ve středu nepravidelných tetraedrů, které jsou tvořeny atomy dusíku. 

Tetraedry jsou spojeny vrcholy tak, že každý atom dusíku je společný třem tetraedrům [5]. 

Tyto tetraedry lze považovat za složené vrstvy atomů křemíku a dusíku sestavené podle typu 

vrstvení ABAB  u fáze β, nebo ABCDABCD u fáze . Jak je možné vidět v tabulce 1, 

parametr c základní buňky -Si3N4 je přibližně dvojnásobný v porovnání s β-Si3N4. 

U kubické fáze γ-Si3N4 jsou přítomny dva atomy křemíku, které oktaedricky souvisí s šesti 

atomy dusíku, a jeden atom křemíku tetraedricky souvisí se čtyřmi atomy dusíku.  

 

Tabulka 1. Prostorové grupy a parametry základní buňky fáze -Si3N4, -Si3N4 a -Si3N4. 

 

Krystalová modifikace Grupa a (nm) c (nm) 

-Si3N4 [6] P31c 0,7818(3) 0,5591(4) 

-Si3N4 [7] P63 0,7595(1) 0,2902(6) 

-Si3N4 [8] Fd3m 0,7733(1)  

 

Elementární buňka fáze  je větší než u fáze β a tato fáze může přecházet na              

-modifikaci např. při tepelném zpracování nebo slinování. Transformace se uskutečňuje při 

vyšších teplotách (okolo 1500 °C, proces je postupný).  

 

1.2.1.1 Fázová transformace -Si3N4 na -Si3N4 

Fázová transformace -Si3N4 → -Si3N4 může probíhat více způsoby. Jedním z nich 

je rozpouštění -Si3N4 v tavenině a jeho následná precipitace ve formě -Si3N4. -Si3N4 se 

rozpustí v tavenině, která vzniká z přídavků spékání, např. oxidů (SiO2  Al2O3, Yb2O3, Y2O3 

atd.) při teplotách spékání, následně dochází k precipitaci -Si3N4 na heterogenních 

zárodcích [9].  

Dalším možným mechanismem fázové transformace je transport přes plynnou fázi, 

tzn. vypařování -Si3N4 a následná kondenzace -Si3N4 fáze. Rychlost tohoto druhu fázové 

transformace je možné regulovat parciálním tlakem SiO. Při procesu přeměny  může 

nastat homogenní popř. heterogenní nukleace. Typ a rychlost nukleace ovlivňuje výslednou 

mikrostrukturu, která ve výsledku může být velmi jemná nebo hrubozrnná [10]. Na kinetiku 

fázové transformace má vliv jednak čistota výchozího prášku, jednak atmosféra v peci [11], 
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ovšem vliv jednotlivých faktorů je prakticky nemožné blíže určit. Z tohoto důvodu se často 

při objasňování jevů probíhajících během fázové přeměny využívá počítačových simulací 

[12].  

 

1.2.2 Příprava Si3N4 

1.2.2.1 Příprava prášku Si3N4 

Příprava výchozího prášku je považována za jednu z nejdůležitějších částí procesu 

výroby keramických materiálů. Jelikož podstatná část Si3N4 keramiky je vyráběna z těchto 

syntetických - nebo -Si3N4 prášků, je velmi důležitá jejich vysoká kvalita a čistota. 

Jakost výchozích prášků ovlivňuje více faktorů. Důležitá je jemnozrnnost prášků. Tím 

pádem lze získat větší povrch částic, menší množství pórů ve výsledném materiálu, a zároveň 

je konečný keramický materiál homogenní a jeho vlastnosti se v celém objemu nemění. 

Dalším požadavkem na výchozí prášek je vysoký obsah α-modifikace (více než 90 hm.%), 

neboť transformace α-Si3N4 na -Si3N4, (za přítomnosti přísad např. Al2O3, Y2O3, MgO atd., 

které tvoří kapalnou fázi při slinování), zlepšuje většinu mechanických vlastností materiálu. 

Nitrid křemičitý má omezenou teplotu slinování, jelikož při normálním tlaku (0,1 MPa N2) 

a v rozmezí teplot 1750 °C až 1830 °C dochází k jeho disociaci [13].  

   

Přípravu prášku Si3N4 je možné provádět různými způsoby. K základním metodám 

syntézy nitridu křemičitého využívaných v současné době v průmyslu patří: 

a) přímá nitridace křemíku, 

b) teplotní rozklad diimidu křemíku, 

c) karbotermická redukce a následná nitridace oxidu křemičitého, 

d) srážení z plynné fáze, 

e) laserem indukované reakce, 

f)    plazmochemická syntéza, 

g) pyrolýza organokřemičitých prekurzorů. 
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Jak je uvedeno výše, existuje více možných způsobů výroby prášku Si3N4. V technické 

praxi se nejčastěji používá nitridace Si prášku (rovnice 1), karbotermická redukce SiO2 

v atmosféře dusíku (rovnice 2) nebo amoniaku a vysokoteplotní rozklad diimidu křemíku 

(rovnice 3): 

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

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

3Si(NH)2 = Si3N4 (amorf.) + N2 + 3H2       (1000°C)   (3) 

 

Příprava konečných výrobků z konstrukční keramiky se skládá ze dvou hlavních 

kroků. Prvním z nich je tvarování prášků na potřebný tvar vzorku a druhým krokem je tepelný 

proces zahrnující nitridaci zhotovených vzorků a jejich spékání na konečný produkt. Na obr. 3 

je uvedeno schéma postupu celkového procesu výroby keramického produktu. Charakterizace 

jednotlivých kroků přípravy jsou popsány v následujících kapitolách.   

 

 

 

Obr. 3. Celkový proces výroby konečného keramického produktu. 

 

1.2.2.2 Tvarování prášků 

Existuje více způsobů tvarování prášků. V závislosti na složitosti tvaru, velikosti 

a sériovosti konečného tělesa se v současné době volí některý z následujících způsobů 

tvarování: jednoosé lisování (jednosměrné nebo protisměrné), isostatické lisování, 

vytlačování, vstřikovací lisování nebo lití. 
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Jednoosé lisování je vhodné pro přípravu těles jednoduchých tvarů, kdy je vysoký 

poměr šířky k výšce tělesa. Výhodou tohoto způsoby tvarování je možnost použít neupravené 

prášky. Nevýhodou jsou gradienty hutnosti ve výliscích, které vznikají následkem tření mezi 

lisovanými částicemi a stěnami formy. Tyto gradienty hutnosti se negativně projeví v procesu 

spékání, jelikož způsobují nerovnoměrné smrštění vzorku, vznik pnutí a trhlin. Při jednoosém 

lisování se nejčastěji používá tlak 60 až 100 MPa.  

Isostatické lisování je způsob tvarovaní prášků pomocí hydraulického tlaku kapaliny 

působícího přes elastickou, pro kapalinu a plyn nepropustnou, stěnu tvarovacího pouzdra 

naplněného práškem. Výhodou tohoto způsobu lisování je přímé použití neupravených 

prášků, rovnoměrná hutnost a vysoká hutnost tělesa, která se příznivě projeví rovnoměrností 

smrštění vzorku při spékání. Další výhodou je dostatečná pevnost výlisků a možnost lisování 

těles s velkým poměrem výšky k šířce tělesa. Při isostatickém lisování se nejčastěji používá 

tlak 100 až 200 MPa. Mezi nevýhody patří těžkosti s dodržením tvarové a rozměrové 

přesnosti v místech kontaktu s lehce deformovatelnou, elastickou formou. Tento způsob 

lisování se většinou používá jako sekundární operace na dolisování vzorků po jednoosém 

lisování. Podrobnější informace o metodách tvarování prášků jsou uvedeny v publikaci [14]. 

Na obrázku 4 je uveden proces zhutňování prášků při lisování.  

 

 

 

Obr. 4. Proces zhutnění prášků při lisování. 
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1.2.2.3 Příprava hutné Si3N4 keramiky  

Po vytvoření surového tělesa lisováním za studena následuje proces tepelného 

zpracování. Těleso vytvořené z prášku za studena má určitou výchozí mikrostrukturu 

a vytvořené nové kontakty mezi částicemi, tyto kontakty se mění z bodových na plošné (obr. 

5a - nulté stádium spékání). Pokud se na těleso aplikuje teplota nebo současně teplota a tlak, 

částice si nejprve zachovávají svou identitu, přičemž se mezi nimi formují krčky, tvoří se 

hranice zrn, těleso se zhutní cca o 5 % (obr. 5b - počáteční stádium spékání). Dále se částice 

keramického materiálu dostávají do kontaktu s okolními částicemi a roste jejich koordinační 

číslo. Vytváří se válcová síť pórů, přičemž pórovitost je rozhodující makroskopickou 

charakteristikou tělesa, dochází k objemové a hraniční difúzi, hutnost vzorku je cca 92 % 

(obr. 5c - střední stádium spékání). Nakonec se začínají uzavírat póry v rozích zrn a stávají 

se izolovanými. V této chvíli převažuje růst zrn (obr. 5d - konečné stádium spékání). 

Tepelné zpracování, a tím i výsledná hustota tělesa je ovlivněna, jak tvarováním tělesa za 

studena, tak teplotním režimem, atmosférou v peci, tlakem atmosféry, případně mechanickým 

tlakem, který působí na vzorek a vhodný zásyp.  

 

Obr. 5. Stádia spékání keramického materiálu: a) nulté, b) počáteční, c) střední, d) konečné 

stádium.
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Podle způsobu přípravy lze Si3N4 rozdělit na: 

 

a) Slinovaný nitrid křemičitý (SSN – Sintered Silicon Nitride) 

Vyrábí se slinováním s přídavkem zhutňovacích přísad např. Y2O3, Al2O3, MgO apod. 

Výroba probíhá při teplotách 1600 až 1800 °C v dusíkové atmosféře a tlaku 1 až 10 MPa. 

Výhodou této technologie je možnost použití beztlakového slinování, které umožňuje výrobu 

neomezených tvarů finálních produktů v pecích jednoduché konstrukce.  

Pokud je Si3N4 připravován bez užití tlaku, lze u něj dosáhnout vlastností o málo 

horších, než u materiálů žárově lisovaných, jeho příprava je však levnější [15].  

 

b) Reakčně vázaný nitrid křemičitý (RBSN – Reaction Bonded Silicon Nitride) 

Vyrábí se nitridací práškového křemíku při teplotách 1200 až 1600 °C [15]. Materiál 

je vysoce čistý a neobsahuje cizí fáze na hranicích zrn. Nevýhodou je vysoká pórovitost 

materiálu (15 - 25%). Výhodou je možnost výroby neomezených tvarů finálních produktů a 

také schopnost vyrobit součásti s malými rozměrovými tolerancemi, neboť dochází k velmi 

malým objemovým změnám při slinování. Přidáním přísad spékání lze zvýšit hutnost těchto 

materiálů a produkt nazýváme SRBSN – sintered reaction bonded silicon nitride. 

 

c) Nitrid křemičitý lisovaný za vysokých teplot (HP SN – Hot Pressed Silicon Nitride) 

Je vyroben žárovým lisováním prášku Si3N4 se zhutňujícími přísadami při teplotách 

1700 až 1900 °C a mechanického tlaku 20 až 50 MPa. Při tomto druhu lisování je potřeba 

menšího množství přísad než u běžného typu slinování. Při vysoké teplotě je hlavní fází -

Si3N4. Díky tomu vykazuje materiál vysokou hustotu a vysoké hodnoty mechanických 

vlastností. Za nevýhodu metody lze považovat omezený tvar a zhotovení menšího počtu 

finálních produktů, a také složitost a nákladnost výrobních zařízení.  

 

d) Nitrid křemičitý vyrobený spékáním v přetlaku plynu (GPS SN - Gas Pressure 

Sintered Silicon Nitride) 

Výhodou metody je možnost připravit velké množství výrobků – desítky až stovky 

a lze vyrobit i produkty složitějších tvarů, což jsou hlavní důvody pro vhodnost této metody 

v průmyslové výrobě.  Pracovním plynem je nejčastěji dusík, argon nebo směs těchto plynů. 

Působící tlak plynu nepřesahuje 10 MPa.  
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e) Nitrid křemičitý vyrobený izostatickým lisováním za tepla (HIP SN – Hot Isostatic 

Pressed Silicon Nitride) 

Nitrid křemičitý je slinován při vysoké teplotě při působení všestranného tlaku plynu 

až 400 MPa. Pracovním plynem je většinou argon nebo dusík. Tato metoda je technologicky 

nejnáročnějším způsobem zhutňování keramik, ovšem takto vyrobené materiály vykazují 

vysokou pevnost. Metoda je používána především k výrobě keramických produktů složitých 

tvarů.  

 

V tabulce 2 jsou uvedeny vybrané vlastnosti keramiky Si3N4 připravené různými 

metodami, aby byly lépe patrné výhody jednotlivých výrobních postupů v souvislosti 

s dosaženými vlastnostmi. 
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Tabulka 2. Vybrané vlastnost keramiky Si3N4 připravené různými metodami [16]. 

 

Vlastnost  RBSN SRBSN SSN HPSN 

Relativní hustota 

[teoretické %] 
70 - 88 93 - 99 95 - 99 99 - 100 

Youngův modul E [GPa] 120 - 250 280 - 300 260 - 320 310 - 330 

Poissonovo číslo 0,2 0,23 0,25 0,27 

Pevnost v ohybu σf 

[MPa]         

při 25 °C 150 - 350 500 - 800 600 - 1200 450 - 1000 

při 1350 °C 140 - 340 350 - 450 340 - 550 250 - 450 

Weibullův modul m 16 - 20 20 25 15 - 30 

Lomová houževnatost 

KIC [MPa·m
1/2

] 
1,5 - 2,8 5,0 - 5,5 5,0 - 8,5 4,2 - 7,0 

Vlastnost  HIP-RBSN HIP-SN HIP-SSN  

Relativní hustota 

[teoretické %] 
99 - 100     

 

 

Youngův modul E [GPa] 310 - 330     
 

 

Poissonovo číslo 0,23   0,27  

Pevnost v ohybu σf 

[MPa]       

 

 

při 25 °C 500 - 800 600 - 1050 600 - 1200  

při 1350 °C 250 - 450 350 - 550 300 - 520  

Weibullův modul m 20 - 30      

Lomová houževnatost 

KIC [MPa·m
1/2

] 
2,0 - 5,8 4,2 - 7,0 4,0 - 8,0 

 

 

 
 

 

1.2.3 Vlastnosti Si3N4 

Jedná se o černošedou neoxidovou keramiku, která vykazuje dobré mechanické 

vlastnosti. Hodnoty mechanických vlastností polykrystalického nitridu křemičitého závisí 

především na způsobu jeho přípravy. Bližší informace o přípravě Si3N4 jsou uvedeny 

v kapitole 1.2.2.3. Pevnost typicky slinovaných Si3N4 je při laboratorních teplotách poměrně 

nízká, ovšem v širokém rozmezí teplot téměř neměnná s poměrně nízkým modulem pružnosti. 

Pevnost je však omezena měknutím fáze na hranicích zrn, ve které byla prokázána přítomnost 
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SiO2. Nitrid křemičitý má vysokou tvrdost, otěruvzdornost apod. Vyznačuje se odolností proti 

creepu, teplotnímu šoku a odolností proti mechanickému rázovému zatížení. Stejně tak má 

dobrou chemickou stabilitu, je odolná proti kyselinám s výjimkou kyseliny fluorovodíkové. 

Si3N4 má nízkou hustotu, tedy i menší hmotnost a malou tepelnou roztažnost. Lomovou 

houževnatost, která je u nitridu křemíku nízká, lze zvýšit úpravou zrn v mikrostruktuře 

(pomocí prodloužených zrn). K dalšímu zlepšení vlastností přispívají také různé přídavky 

oxidů vzácných zemin. Přídavkem např. Y2O3, Lu2O3 dochází ke zvýšení eutektické teploty 

amorfních fází na hranicích zrn. Dobrá je i odolnost proti oxidaci a korozi při pokojových 

i zvýšených teplotách. Čistý Si3N4 je poměrně málo stabilní vůči kyslíku. Na vzduchu dochází 

k rychlé tvorbě povlaku, který chrání nitrid křemičitý před další oxidací, (díky přítomnosti 

ochranné vrstvy SiO2 na povrchu). Hodnoty vybraných vlastností Si3N4 jsou uvedeny 

v následující tabulce 3. 

 

 

Tabulka 3. Vlastnosti  Si3N4 stanovené na polykrystalických materiálech [17]. 

 

Vlastnost Jednotka -Si3N4 -Si3N4 -Si3N4 

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

Mřížkový parametr c nm 0,5617 0,2911  

Hustota gcm
-3
 3,192 3,198 4,012 

Elastický modul Ex GPa 340 310  

Objemový modul Bo GPa 248 256 300 

Poissonovo číslo   0,3 0,27  

Tvrdost HV GPa 21 16 30 

Pevnost  MPa  800-1200  

Lomová houževnatost KIC MPam
1/2
 2-3 6-8  

Koef. tepelné roztaž. (0-1000C) 10
-6 

K
-1
 3,64 3,39  

Tepelná vodivost  Wm
-1
K

-1
 110-150 90-180  

Měrný odpor [cm]  10
13

  

Index lomu no  2,03 2,02  
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1.2.4 Použití Si3N4 v technické praxi 

Nitrid křemičitý nachází široké uplatnění v celé řadě technických aplikací. Velmi často 

je využíván ve strojírenském průmyslu jako řezné destičky při obrábění tvrdých kovových 

materiálů. V tomto případě je výhodou vyšší životnost ve srovnání s nástrojovou ocelí, také 

povrch obrobeného materiálu je kvalitnější, obráběcí procesy mohou být prováděny při 

maximální možné rychlosti, bez nutnosti použití chladících a mazacích kapalin atd. V praxi se 

často používá k obrábění nelegované litiny v podmínkách přerušovaného řezu nebo litiny 

s keramickými vložkami. Při obrábění ocelí se používá pouze v případě vysokého obsahu 

legujících prvků, např. Ni, Cr atd.  

Využití nachází nitrid křemičitý i v automobilovém průmyslu, např. jako ventily, 

ložiska, zapalovací svíčky, pro komponenty v automobilech vystavené vysokému namáhání 

apod.   

Dobrá odolnost nitridické keramiky proti vysokým teplotám a tepelným rázům se 

využívá v různých vysokoteplotních aplikacích, jako jsou výměníky tepla, součásti svářecích 

agregátů, difúzní masky, lopatky plynových turbín, raketové trysky atd. 

Díky dobrým tribologickým vlastnostem je nitridická keramika vhodná i pro výrobu 

kulových a valivých prvků, např. pro lehká a extrémně přesná ložiska (obr. 6), nebo pro 

ložiska věterných elektráren. 

Kromě uvedených odvětví se Si3N4 používá k výrobě předmětů denní potřeby, např. 

nože, nůžky atd.  

 

 

Obr. 6. Ložiska z nitridu křemičitého [18]. 
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1.3 Charakteristika konstrukční keramiky na bázi MgSiN2  

 

Je možné říci, že keramika na bázi MgSiN2 je v posledních letech blíže zkoumána, 

neboť se vyznačuje vysokými hodnotami tvrdosti, pevnosti, má dobrou chemickou stabilitu, 

vysokým elektrický odpor a především je vhodné zdůraznit její vysokou hodnotu tepelné 

vodivosti (teoretická hodnota  = 75 W·m
-1

K
-1 

[19]. Experimentálně zjištěné hodnoty tepelné 

vodivosti MgSiN2 se pohybovaly od 17 do 25 W·m
-1

K
-1 

[20], a velice se tedy liší od zmíněné 

teoretické hodnoty. Samotné zvýšení tepelné vodivosti tohoto typu keramiky je možné 

očekávat při optimalizování postupu přípravy MgSiN2, především pokud lze snížit obsah 

kyslíku v připravovaném materiálu [21]. Na obr. 7 je uvedena krystalová struktura MgSiN2. 

 

 
 

Obr. 7. Struktura MgSiN2 [22]. 

 
 

 

MgSiN2 krystalizuje v orthorombické mřížce s mřížkovými parametry a = 5,2708 Å, 

b = 6,4692 Å, c = 4,9840 Å [23]. Atomy hořčíku a křemíku jsou tetraedricky koordinovány 

dusíkem, zatímco atomy dusíku jsou tetraedricky koordinovány dvěma atomy hořčíku 

a dvěma atomy křemíku [24]. Průměrná vzdálenost mezi Mg a N je 2,090 Å. Vzdálenost mezi 
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Si a N je v intervalu 1,728 až 1,766 Å. Průměrná vzdálenost mezi těmito prvky je 1,752 Å a je 

větší než u Si3N4 (1,732 Å pro -Si3N4 [25], 1,738 Å pro -Si3N4 [6]). Vzdálenosti mezi 

dvěma Mg se pohybují v rozmezí od 3,09 do 3,11 Å a jsou delší než v čistém kovu (2,77 Å) 

[25]. 

 

1.3.1 Příprava MgSiN2 

Poprvé byl proces přípravy MgSiN2 popsán Davidem a Langem. Na přípravu použili 

buď čistý Mg2Si nebo směs binárních nitridů Mg3N2 a Si3N4. Tyto směsi byly v atmosféře 

dusíku zahřáty na teplotu 1200 °C. Přítomnost vzniklé nové fáze byla poté pozorována 

pomocí RTG difrakční analýzy [21]. Nevýhodou těchto metod přípravy MgSiN2 byly vysoké 

ztráty hořčíku během syntézy, až do 50 %. 

Přípravou MgSiN2 se zabývali i jiní, např. Groen a kol. syntetizovali MgSiN2 prášek 

z příslušných nitridů kovů (Mg3N2 a Si3N4) v proudu plynného dusíku po dobu 16 hodin při 

teplotě 1250 °C [26]. Z výchozích prášků byly připraveny vzorky, které byly spékány na 

konečný produkt v uzavřeném molybdenovém kelímku, aby nedošlo k vypařování Mg3N2. 

Kelímek byl zahříván v peci po dobu 5 hodin na teplotu 1550 °C v atmosféře vodík/dusík 

(5 % H2). Tímto postupem se podařilo připravit MgSiN2 s velmi nízkým obsahem kyslíku, cca 

0,2 hm.%. Koeficient tepelné vodivosti keramického produktu byl 17 W·m
-1

·K
-1

 [27]. 

Z dalších, kteří se přípravou MgSiN2 zabývali, je možné jmenovat Uchidu a kol. [28] 

nebo Brulse a kol. [29]. Uchida a kol. se zabývali syntetizací MgSiN2 pomocí nitridace směsi 

kovů Mg a Si v poměru 1:1, při teplotě 1400 °C v atmosféře dusíku, což ovšem nebylo 

úspěšné, neboť se jim nepodařilo připravit homogenní MgSiN2 fázi. Důvodem bylo 

vypařování kovového hořčíku v průběhu zahřívání. Bylo zjištěno, že meziproduktem je 

Mg2Si, proto tato sloučenina byla následně použita pro přípravu MgSiN2 pomocí nitridace. 

Prášek Mg2Si byl zahřát na teplotu v intervalu 600 až 1600 °C s výdrží 1 hodiny v atmosféře 

dusíku. Homogenní fáze MgSiN2 vznikla jen v případě, pokud byl prášek nitridován při 

teplotě 1400 °C. Chemické složení prášku bylo téměř stechiometrické a obsah kyslíku 

nepřevýšil hodnotu 0,76 hm.%.  

Naproti tomu Bruls a kol. připravovali MgSiN2 prášek z třech různých směsí, 

Mg3N2/Si3N4, Mg/Si3N4 a Mg/Si v teplotním intervalu 800 až 1500 °C, v atmosféře dusíku 

nebo N2/H2 [29]. Ze směsi Mg/Si se MgSiN2 prášek nepodařilo připravit. Nejčistší MgSiN2 

prášek byl připraven ze směsi Mg3N2/Si3N4. Nevýhodou u tohoto způsobu přípravy je nutnost 
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použití komory (glove-boxu) s ochrannou atmosférou dusíku v důsledku hydroskopické 

povahy Mg3N2.  

Lenčéš a kol. připravovali MgSiN2 přímou nitridací ze směsi Si/Mg2Si/Mg/Si3N4 

v teplotním intervalu 1350 – 1420 °C [30]. Měli nízké ztráty hořčíku během přípravy 

a MgSiN2 byl v tomto případě stabilní až do teploty 1400 °C a tlaku 0,1 MPa dusíku.  

 

 

1.3.2 Vlastnosti MgSiN2 

Technická keramika na bázi MgSiN2 se vyznačuje řadou vynikajících vlastností. Jedná 

se o černošedou neoxidovou keramiku, která vyniká vysokou tvrdostí, pevností, chemickou 

stabilitou, vysokým elektrickým odporem, a také dobrou tepelnou vodivostí. I když je 

teoretická hodnota tepelné vodivosti vysoká,  = 75 W·m
-1

K
-1

, experimentálně stanovené 

hodnoty jsou mnohem nižší, přibližně do 25 W∙m
-1

∙K
-1

.
 

Zvýšení tepelné vodivosti je 

očekáváno hlavně při optimalizování jednotlivých kroků postupu přípravy MgSiN2, 

především snížením obsahu kyslíku v konečném produktu [19]. Hodnoty tvrdosti se pohybují 

okolo 20 GPa, pevnost je přibližně 280 MPa, ovšem lomová houževnatost je nízká, pouze 

3 MPam
1/2 

[31]. V tabulce 4 jsou uvedeny vybrané vlastnosti zmíněné keramiky.  

 

Tabulka 4. Vybrané vlastnosti MgSiN2 [31]. 

 

Vlastnost Jednotka MgSiN2 

Youngův modul E GPa 235 

Relativní dielektrická konstanta εr  10,5 

Poissonovo číslo   0,232 

Tvrdost HV GPa 18-19 

Pevnost  
MPa 240 – 270 

Lomová houževnatost KIC MPam
1/2
 3,1 – 4,3 

Koef. tepelné roztaž. α 10
-6 

K
-1
 5,8 

Tepelná vodivost  Wm
-1
K

-1
 17-25 
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1.3.3 Použití MgSiN2 v technické praxi 

V posledních letech je keramika MgSiN2 využívána jako alternativní materiál pro 

substráty integrovaných obvodů a jako plnivo do některých plastů. Díky vysokým hodnotám 

tepelné vodivosti a tvrdosti je tento materiál ideální pro využití v obrábění, jako řezné nástroje 

atd.  

 

1.4 Charakteristika kompozitů 
 

Zájem o složené (kompozitní) materiály s keramickou matricí se obnovil na základě 

nutnosti řešit problémy spojené s technickou aplikací monolytické keramiky, především 

v souvislosti s její velkou náchylností ke křehkému porušení [32]. 

Novodobý vývoj kompozitních materiálů jako vědní disciplíny započal v šedesátých 

letech minulého století a v krátké době byla obdivuhodně rozšířena škála materiálů pro 

masové či inženýrské aplikace a vytvořeny nové konstrukční materiály, které díky svým 

vynikajícím mechanickým vlastnostem předčí ostatní známé materiály [33].  

Podle definice NASA USA je možné kompozitní materiál definovat jako kombinaci 

dvou nebo více materiálů (vyztužovací elementy, výplně a spojovací matrice), které se liší 

v makroměřítku tvarem nebo složením. Složky tvořící kompozitní materiál si zachovávají 

svou identitu (tzn. vzájemně se úplně nerozpouštějí ani neslučují), ačkoliv na své okolí působí 

v součinnosti. Každou složku lze fyzikálně identifikovat a mezi ní a dalšími složkami existuje 

fázové rozhraní [34]. 

Důležitou poznámkou je, že vlastnosti výsledného materiálu musí být lepší než 

vlastnosti individuálních složek, které tvoří kompozitní materiál.  

Podle matrice lze kompozity rozdělit na:  

1. polymerní, 

2. kovové, 

3. keramické. 
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Podle geometrie ztužujících elementů se kompozity dělí na: 

1. kompozity vyztužené kontinuálními vlákny, 

2. kompozity vyztužené krátkými vlákny, 

3. částicové kompozity. 

 

Keramické kompozity lze rozdělit v závislosti na velikosti částic do dvou základních 

skupin: 

1. keramické mikrokompozity, v nich je sekundární fáze (částice, whiskery, vlákna 

a destičky) udávána v mikrometrech a dispergovaná na hranicích zrn matrice. 

2. keramické nanokompozity, které se vyznačují nanometrickou velikostí častíc 

a je možné je dále rozdělit do čtyř skupin (obr. 8): 

1. intra-kompozity,  

2. inter-kompozity, 

3. intra/inter-kompozity,  

4. nano/nano-kompozity.  

 

Inter- a intra- nanokompozity mají částice sekundární fáze rozptýlené na hranicích 

a uvnitř zrn matrice a tyto nanokompozity mají dvakrát až pětkrát vyšší houževnatost 

a pevnost při pokojové teplotě než-li monolitické materiály. Nano/nano-kompozity se 

vyznačují nanometrickou velikostí obou složek (sekundární fáze i matrice) [35].  

Hlavním cílem přípravy zmíněných kompozitů je zvýšit jejich vlastnosti jako je tvrdost, 

lomová houževnatost, pevnost, odolnost proti únavě materiálu, spolehlivost při pokojové 

teplotě, ale zejména zlepšit mechanické vlastnosti při vysokých teplotách jako je odolnost 

vůči vysokoteplotnímu tečení, pevnost a korozní odolnost. U keramických nanokompozitů 

byly také pozorovány nové funkce jako je obrobitelnost a superplasticita. Příprava těchto 

materiálů je poměrně drahá v důsledku vysoké ceny nanoprášků a drahých pecních zařízení, 

jelikož pro zhutnění nanokompozitů musí být použity speciální metody slinování s rychlým 

ohřevem a krátkou výdrží na vysoké teplotě.  

 



Disertační práce - Příprava a charakteristika kompozitů Si3N4 – MgSiN2 

 
2014 

 

23 

 

 

 

Obr. 8. Druhy keramických nanokompozitů [35]. 

 

 

 

1.5 Mechanické vlastnosti 

1.5.1 Tvrdost 

Tvrdost je definována jako odpor materiálu proti vnikání cizího tělesa. Určujeme ji 

tak, že těleso vhodného tvaru – indentor (kulička, kužel, jehlan) z vhodného, dostatečně 

tvrdého materiálu (kalená ocel, slinutý karbid, diamant), zatlačujeme do zkoušeného 

materiálu. Tvrdost posuzujeme z velikosti deformace jeho povrchu [36].  

Je důležité podotknout, že tvrdost konstrukční keramiky je mnohem vyšší než u kovů 

nebo slitin. Největším rozdílem mezi kovy (slitinami) a keramikou je plastická deformace, 

která je u keramiky velmi nízká. Energie, která je vlivem plastické deformace do materiálu 

uvolňována se projevuje vznikem trhlin různého typu [14].  

Mezi nejčastější metody používané pro stanovování tvrdosti u konstrukční keramiky 

patří:   1) Vickersova zkouška tvrdosti, 

2) Knoopova zkouška tvrdosti, 

3) Rockwellova zkouška tvrdosti. 

Intra/inter-typ 

Inter-typ 

Nano/nano-typ 

Intra-typ 
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Aby bylo možné získat plnohodnotné a relevantní výsledky tvrdosti u keramických 

materiálů, je mimořádně důležitá správná příprava vzorků. V případě Vickersovy a Knoopovy 

zkoušky tvrdosti musí být povrch vzorku vybroušen a vyleštěn, dále jsou kladeny vysoké 

nároky na ostrost hran vnikacího tělesa. Pro zkoušku tvrdosti podle Rockwella není nutné 

vzorek leštit, ale jeho povrch musí být rovný a kolmý na směr použitého indentoru. 

 

1.5.1.1 Vickersova zkouška tvrdosti 

Vickersovu zkoušku tvrdosti lze zařadit mezi zkoušky statické. Způsob jejího 

provedení je popsán v normě ČSN EN ISO 6507-1. Na obr. 9 je uveden princip této zkoušky 

tvrdosti. 

Vickersova zkouška tvrdosti byla navržena Smithem v Anglii v roce 1922. Princip 

Vickersovy zkoušky je stejný jakou u zkoušky Brinellovy, jen namísto ocelové kuličky se do 

měřeného materiálu vtlačuje diamantový čtyřboký jehlan s vrcholovým úhlem stěn 136° 

a s úhlem mezi hranami při vrcholu 141°. Vickersova tvrdost se označuje jako HV a je dána 

podílem působící síly P a skutečného povrchu vtisku Atr, kde Atr je z úhlopříčky vtisku u 

a úhlu mezi stěnou vtisku a rovinou kolmou k působící síle, který je 22°, 

 

 
8544,122cos2

22 uu
Atr 


 ,                                                         (4) 

 

Vickersova tvrdost je potom,  

 

 
2

8544,1

u

P
HV  ,                                                                (5) 

 

kde síla P odpovídá tíhové síle hmotnosti závaží, kterým je indentor vtlačován do povrchu. 

Úhlopříčka vtisku u se stanovuje z průměru obou úhlopříček u1 a u2, u = (u1 + u2)/2 [37]. 
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Obr. 9. Schéma principu zkoušky tvrdosti podle Vickerse [38]. 

 

Výhodou měření Vickersovy tvrdosti je geometrická podobnost všech vtisků 

a hodnota HV by neměla proto záviset na zátěžné síle P. Ve skutečnosti tomu tak není 

a Vickersova tvrdost je klesající funkcí zatížení [37].  

 

1.5.1.2 Knoopova zkouška tvrdosti 

Knoopova zkouška tvrdosti je prioritně určena pro zkoušení skla a velmi křehkých 

materiálů. U technické keramiky se využívá především kvůli odstranění vyštípení, které jsou 

typické při použití Vickersovy indentační metody určení tvrdosti pro tyto materiály.  

Při zkoušce tvrdosti podle Knoopa se používá diamantový čtyřboký jehlan 

(romboedrický jehlan) s vrcholovými úhly 130° a 172° 30'. Ten způsobí prodloužený 

(kosočtverečný) vtisk v materiálu, který je testován. Na obr. 10 je uveden princip metody 

měření tvrdosti podle Knoopa.  
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Vztah pro výpočet Knoopovy tvrdosti: 

 

                                                       
2910

51,14

d

F
HK


 ,                                           (6) 

 

kde d je délka úhlopříčky otisku v metrech, P je síla v Newtonech. 

 

 

 

Obr. 10. Schéma principu zkoušky tvrdosti podle Knoopa [39]. 

 

1.5.1.3 Rockwellova zkouška tvrdosti 

Na rozdíl od předešlých zkoušek se hodnota tvrdosti podle Rockwella odečítá přímo na 

tvrdoměru a pro její stanovení se vychází z hloubky vtisku, nikoliv z napětí. Výhodou je, že 

měření není ovlivněno geometrií vtisku (zpevněný a nezpevněný materiál). Naopak 

nevýhodou je, že každé poškození indentoru ovlivňuje tření mezi ním a zkoušeným 

materiálem. Přesnost je tedy v porovnání s předchozími metodami menší [40].  

Zkouška se provádí pomocí kalené ocelové kuličky ozn. HRB nebo diamantového 

kužele ozn. HRC. Indentor se nejdříve předběžně zatíží silou 30 N, aby došlo k odstranění 

vlivu povrchové vrstvy, neboť povrch nemusí být rovný a může být ovlivněn předcházejícím 

opracováním materiálu. Dále následuje zatížení silou 120 až 450 N a následně odlehčení. Od 

zkoušky podle Vickerse nebo Knoopa se tato metoda liší tím, že tvrdost je vyjádřena 

hloubkou trvalého vtisku h. Hodnota tvrdosti je následně vypočtena podle vztahu: 

HR = 100 – h,                                                          (7)      

kde hodnota h je hloubka v µm. [41] 
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Na obr. 11 je uveden princip metody měření tvrdosti podle Rockwella. 

 

       

 

Obr. 11. Schéma principu zkoušky tvrdosti podle Rockwella [42]: 

F0 – Předběžné zatížení [N]  

F1 – Přídavné zatížení [N]  

F – Celkové zatížení, F = F0 + F1 [N] 

1. Hloubka vtisku způsobená předběžným zatížením F0.  

2. Hloubka vtisku způsobená celkovým zatížením - součtem předběžného a přídavného 

zatížení F = F0 + F.  

3. Pružná, elastická část hloubky vtisku způsobená celkovým zatížením. 

4. Trvalá, plastická hloubka vtisku h po skončení působení přídavného zatížení.  

5. Základní rovina měření, vzdálená od povrchu o hloubku vtisku od předběžného 

zatížení.  

 

1.5.2 Lomová houževnatost 

          Lomovou houževnatost lze definovat jako odpor materiálu proti šíření trhliny. Spolu 

s velikostí defektů v matrici nám určuje napětí, které je potřebné k porušení vzorku, hovoříme 

o lomovém napětí. U keramických materiálů převládá křehký a nestabilní štěpný lom.  

          Lom v keramických materiálech neprobíhá nikdy v celém průřezu najednou, ale šíří se 

z určitého místa. Lom iniciuje a šíří trhlinu. Zárodek trhliny vzniká v materiálu při zatěžování 

nebo může být již v keramice přítomen z dřívějšího tepelného a mechanického zpracování. 

Tyto zárodečné trhliny se nazývají apriorní. U keramických materiálů se při hodnocení 

lomové houževnatosti vyskytují trhliny Palmqvistova typu, radiálně/mediánové, a také 

boční/laterální trhliny.  
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Na následujících obr. 12, 13, 14 jsou blíže znázorněny trhliny vznikající v keramickém 

materiálu. 

 

 

 

Obr. 12. Vickersův vtisk s trhlinami Palmqvistova typu. 

 

 

 

Obr. 13. Vickersův vtisk s radiálně/mediánovými trhlinami. 
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Obr. 14. Znázornění systému trhlin, které vznikají v okolí Vickersova vtisku. 

 

Z nejčastěji používaných metod pro hodnocení lomové houževnatosti lze uvést: 

- zkoušku s jednostranným vrubem (SENB), 

- zkoušku s iniciovanou trhlinou u kořene vrubu (SEPB), 

- zkoušku trojbodovým ohybem, 

- zkoušku s Chevronovým vrubem (pro 4 bodový ohyb nebo pro zkoušení v tahu) – CVN, 

- zkoušku indentační pevnosti (IS), 

- zkoušku pro stanovení indentační lomové houževnatosti (IF) a řadu dalších typů zkoušek 

[43]. 

 

a)                                                                               b) 

 

Obr. 15. Zkušební tělesa pro zkoušky lomové houževnatosti: 

a) SENB pro trojbodový ohyb, 

b) s centrální trhlinou - CT těleso [44]. 
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Pro výpočet lomové houževnatosti bylo odvozeno velké množství empirických 

závislostí. Metoda založená na Vickersově vtisku byla ověřena v řadě případů a získané 

výsledky odpovídaly základnímu požadavku na úroveň lomové houževnatosti KIC jako 

materiálové konstanty [45].  Jedním z používaných vztahů k hodnocení lomové houževnatosti 

je Liangův vzorec: 
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kde: 

KIC – faktor intenzity napětí [MPa·m
1/2

], 

HV – tvrdost podle Vickerse [MPa], 

u – délka úhlopříčky [mm], 

l – délka trhliny [mm], 

Φ – omezující faktor - 3, 

E – Youngův modul pružnosti [MPa], 

α – konstanta, která je závislá na úrovni Poissonova čísla daného typu keramického materiálu, 

má hodnotu 9,3, 

ν – Poissonovo číslo.  

 

Hodnoty lomové houževnatosti jsou ve srovnání s kovovými materiály velmi nízké. 

U běžných typů keramiky se pohybují přibližně do 7 MPa·m
1/2

. U zhouževnatěných keramik 

je úroveň lomové houževnatosti vyšší. Nízká úroveň lomové houževnatosti vyplývá z nízké 

hodnoty efektivní měrné lomové energie γef, neboť lomová houževnatost souvisí s efektivní 

měrnou lomovou energií podle vztahu [46]: 

                                                                     
E

KC
ef

2

 ,                                                            (9)   

kde:  

E – Youngův modul pružnosti v tahu. 
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Hodnota efektivní měrné lomové energie zahrnuje další příspěvky:  

 

                                                       kinprplef   02 ,                                             (10) 

 

kde:  

γ0 – povrchová energie, 

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

γpr – energie, která je absorbována jiným druhem procesů, 

γkin – energie elastických vln vysílaných od čela trhliny. 

 

Pro srovnání γpl je u kovů řádově 10
4
 až 10

5
 J/m

2
 u keramik je pouze několik J/m

2
. 

Stejně tak hodnota γpr je u keramiky 10 až 100 J/m
2
. 

Metody pro stanovení lomové houževnatosti indentační metodou vycházejí z prací 

Evanse a Charlese (1976), Lawneho a kol. (1980), Anstise a kol. (1981) a Niihary a kol. 

(1982). Lomová houževnatost se v těchto případech počítá od zátěže a délky povrchových 

trhlin. Hodnoty lomové houževnatosti pro účely hodnocení jsou do značné míry závislé na 

typu zvolené indentační metody. Výpočty jsou založeny na předpokladu, že keramika je bez 

zbytkových napětí před tím, než dojde k indentačnímu zatížení. Zbytkové napětí způsobené 

výrobními procesy nebo mechanických zpracování se v těchto případech neberou v úvahu. 

 

Pro výpočet lomové houževnatosti se používá mimo jiné rovnice podle Shettyho [47]:  

 

                                                          KIC = 0,0889(H∙P/4l) 
0,5

 ,                                             (11)     

 

kde H je tvrdost, P je použité zatížení, l je délka trhlin vycházejících z rohu Vickersova 

vtisku. Výhodou tohoto výpočtu je, že není zapotřebí znalost Youngova modulu pružnosti E. 

Nevýhodou indentační metody je, že se testuje pouze povrch tělesa, který byl broušen, leštěn 

[48]. Proto se doporučuje měřit lomovou houževnatost na zkušebních tělesech ve tvaru 

čtyřbokého hranolu.  
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1.5.2.1 Příčiny křehkosti keramiky 

Příčiny křehkosti keramických materiálů lze rozdělit na: 

• principiální – vyplývají jednak z typu meziatomové vazby – příčina fyzikální jednak z typu 

krystalické mřížky – příčina geometrická. 

 

• vedlejší. 

Mezi principiální příčiny křehkosti patří: 

1. Malá pohyblivost dislokací – souvisí s vysokou úrovní Peirlsova-Nabarrova napětí 

v materiálech, ve kterých převládá kovalentní nebo iontová vazba.  

 

2. Nesplnění von Misesova kritéria – požadavek pěti nezávislých skluzových systémů 

v jednoduchých krystalech, které definují podmínky homogenní deformace. Při 

jejich nedostatku se nerealizuje homogenní plastická deformace v keramické 

matrici, jež by tvořila prevenci proti iniciaci a šíření trhlin. Důsledkem je snížená 

manévrovatelnost dislokací.  

 

3. Obě předchozí příčiny mohou působit současně – nastává ve většině typů 

keramiky, např. Si3N4.  

 

4. Méně dokonalá návaznost mřížek podél hranic zrn – nižší kohezní pevnost hranic 

zrn.  

 

Mezi vedlejší příčiny patří: nehomogenita struktury, vlastností a výrazné oslabení 

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

hranic zrn. Důležitou roli hraje také kontakt krystalických zrn navzájem nebo se skelnou, příp. 

pojící fázi. Póry ovlivňují pevnost keramiky tím, že zmenšují nosný průřez a působí jako 

koncentrátory napětí. Vedlejší příčiny křehkosti jsou obvyklými zdroji porušení tradiční 

keramiky již při malých napětích, u konstrukční keramiky jsou částečně potlačeny.  
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1.5.2.2 Principy zhouževnatění keramických materiálů 

1. Optimalizace struktury (inženýrství hranic zrn) - spočívá ve zmenšování pórovitosti 

a odstraňování popř. snížení objemového podílu skelné fáze na hranicích zrn 

keramického materiálu. Obsahuje-li keramika velký podíl skelné fáze, šíří se trhlina 

především touto fází (ostatní fáze mají na šíření trhliny velmi malý vliv). Keramika se 

zvýšenou lomovou houževnatostí by měla obsahovat minimum skelné fáze, nebo 

skelnou fázy se zvýšenou odolností proti šíření trhliny [49].  

 

2. Fázová transformace (dilatační zhouževnatění) – je založena na indukované fázové 

transformaci dispergovaných částic v základní matrici keramického materiálu. 

Využívá se především v oblasti před čelem trhliny, v níž k absorbování energie 

přispívá právě uskutečnění fázové transformace martenzitického typu. Aby bylo 

možné využít tohoto typu zpevnění, je nutné, aby transformující materiál měl větší 

objem ve své nízkoteplotní modifikaci, než má ve vysokoteplotní strukturní 

modifikaci (např. tetragonální – monoklinická transformace ZrO2).  

 

3. Tvorba složených materiálů (kompozitů) – využívá se zpevňujícího účinku 

keramických tenkých vláken nebo whiskerů v základní keramické matrici. Tenká 

vlákna mají průměr obvykle několik μm a délku několik milimetrů, whiskery mají 

rozměry alespoň o řád nižší [50].  

 

1.5.3 Youngův modul pružnosti 

E je konstanta úměrnosti definovaná Thomasem Youngem v roce 1802 jako modul 

pružnosti v tahu – tlaku. Tuto mechanickou vlastnost je možné charakterizovat jako míru 

odporu materiálu proti deformaci, tedy vyjadřuje míru tuhosti materiálu. Modul pružnosti je 

definován jako poměr síly působící kolmo na jednotku plochy k deformaci, kterou tato síla 

působí na daný materiál. 

Jeho hodnota se u izotropních materiálů pohybuje v poměrně širokém rozmezí od 

0,1 GPa u polymerních pěn až do 1000 GPa u diamantu a závisí především na tuhosti vazby 

mezi atomy S0 [N/m] a na hustotě vazeb. Vyšší hustota vazeb, tedy klesající velikost atomů r0 

a růst tuhosti vazby mezi atomy, modul pružnosti zvyšují, E ≈ S0/r0 [37].  

Struktura většiny keramických materiálů není kompaktní. Póry vzniklé během 

přípravy keramiky, např. technologií HIP (Hot isostatic pressing), mikrotrhliny, které jsou 
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důsledkem anizotropie koeficientu teplotní roztažnosti, nebo jiné typy objemových defektů 

struktury, modul pružnosti snižují. V závislosti na poréznosti keramiky, p = (ρs – ρ)/ρs, kde ρs 

je měrná hmotnost kompaktní struktury bez defektů a ρ je měrná hmotnost keramiky s defekty 

ve struktuře, se modul pružnosti mění podle vztahu: 

 

                                                                      1sEE ,                                                  (12) 

 

kde Es je modul pružnosti kompaktní keramiky bez defektů a β je empirická konstanta, 

která závisí na morfologii defektů [37]. 

 

1.5.3.1 Puls – echo metoda stanovení modulu pružnosti 

Jedná se o nedestruktivní metodu stanovení Youngova modulu pružnosti, kdy se 

z osciloskopu vyšlou do daného vzorku impulsy energie a měří se čas mezi vysláním 

a přijmutím signálu, který se odrazí od protější strany vzorku (obr. 16). Vzorek přitom musí 

mít přesné rozměry (šířku e, obr. 16).  

 

 

 
 

Obr. 16. Princip puls – echo metody. 

 

Synchronizační signál 

Osciloskop 

Vysílač 

Převodník 

Vzorek 

Zesílený a filtrovaný signál 
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Obecně platí, že rychlost zvuku je dána Newton-Laplaceovou rovnicí ve tvaru: 

 

v = (E/)
0,5

                                                             (13) 

 

kde E je objemový modul a  je hustota. Na základě rovnice (13) a z nameřených hodnot 

rychlosti šíření podélných (longitudinálních) a příčných (transverzálních) vln lze vypočítat 

modul pružnosti E a Poissonovo číslo : 

 

                                                      22422 /43 tltltE   ,                                            (14) 
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5,0
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 ,                                                    (15) 

                                                          

kde  je hustota, vt je rychlost příčného vlnění, vl je rychlost podélného vlnění. 

 

1.5.4 Pevnost  

Pevnost lze definovat jako odpor, resp. odolnost materiálu proti trvalému porušení 

soudržnosti jeho části. Číselně lze pevnost vyjádřit pomocí napětí, při kterém došlo 

k rozdělení materiálu na dvě a více částí. Toto rozdělení se uskutečňuje procesem porušení, 

který probíhá v materiálu při podmínkách mezního stavu porušení. Výsledkem tohoto procesu 

je lom [51]. 

Pokud je zatěžováno těleso z keramiky, pak se deformuje pružně až do okamžiku, kdy se 

poruší náhlým lomem. Lom probíhá jako makroskopicky křehký, bez zjevné plastické 

deformace. Bylo zjištěno, že: 

1. porušení je téměř vždy vyvoláno v důsledku účinku tahových napětí, 

2. pevnost v tlaku je u keramických materiálů několikanásobně (přibližně desetkrát) 

vyšší než pevnost v tahu, 

3. pevnost prakticky stejných vzorků kolísá, u běžných výrobků se variační koeficient 

pohybuje v rozmezí 10 až 30%, 

4. porušení keramických materiálů vychází často z povrchu, 

5. průměrná pevnost je tím menší, čím větší jsou rozměry daného tělesa nebo zatížené 

oblasti [52].  
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Podle způsobu namáhání je možné rozlišit pevnost v tahu, tlaku, ohybu, krutu a střihu. 

Pro stanovení pevnosti keramických materiálů se nejčastěji používají zkoušky tříbodovým 

a čtyřbodovým ohybem, kdy část vzorku je zatěžována tahem a část tlakem. Metoda 

čtyřbodovým ohybem je přesnější, neboť oproti tříbodovému ohybu je objem zatíženého 

tělesa maximálním napětím větší, tudíž statisticky přesnější.  Měření pevnosti závisí na 

velikosti a objemu vzorku, zkušebním prostředí, času a rychlosti zatěžování.  

 

Vzhledem k tomu, že tato disertační práce se zabývá keramickými materiály, je 

vhodné uvést, které vnitřní faktory materiálu ovlivňují pevnost keramiky. Mezi tyto faktory 

patří [53]: 

• mikrostruktura keramiky (velikost, orientace krystalických zrn, póry, kontakt 

materiálu se skelnou fází), 

• strukturní defekty submikroskopických a atomárních rozměrů (vady samotných 

krystalů, vady na hranicích zrn, vady mezikrystalických fází), 

• rozdílnost fyzikálních vlastností jednotlivých fází (vznik vnitřních pnutí vlivem 

rozdílnosti teplotní roztažnosti jednotlivých fází), 

• povrchové vady a mikrotrhliny (vznik při opracování keramických materiálů), 

• vady vznikající při výrobě (trhliny a jiné defekty vzniklé nesprávným technologickým 

postupem při výrobě apod.). 

 

1.5.4.1 Metoda čtyřbodového ohybu  

Pro zjišťování pevnosti vzorků keramických materiálů se častěji než zkoušky v tahu 

používají zkoušky v ohybu, přičemž část vzorku je zatížena tahem a část tlakem. Výsledky 

měření pevnosti polykrystalických keramických materiálů jsou značně závislé na velikosti 

a objemu vzorku. Hodnoty pevnosti v ohybu samozřejmě ovlivňují i další faktory jako 

zkušební prostředí, čas a rychlost zatěžování. Je nutné rozlišit zkoušky trojbodovým 

nebo čtyřbodovým ohybem, neboť u čtyřbodového ohybu (obr. 17) je objem tělesa zatíženého 

maximálním napětím větší, a tudíž je i spolehlivější statistická výpověď tohoto měření oproti 

hodnotám získaným při zkouškách v trojbodovém ohybu.  
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Pro výpočet pevnosti metodou čtyřbodového ohybu (obr. 17) lze použít vztah [54]:  

zI

WLLF

8

)( 21  ,     (16) 

kde F je aplikovaná síla, L1 – vzdálenost širších podpěr, L2 – vzdálenost užších podpěr, W – 

výška trámku, Iz – modul průřezu, který je pro obdélníkový průřez počítán z rovnice: 

                                                 
12

3BW
I z  ,                                         (17) 

 

kde B je šířka trámku. Na obr. 17 je uveden princip této metody.  

 

 

 

Obr. 17. Princip metody čtyřbodového ohybu. 

 

 

1.6 Funkční vlastnosti 

1.6.1 Tepelná vodivost 

Tepelná vodivost je významnou fyzikální vlastností materiálů, která charakterizuje 

schopnost materiálů vyrovnávat teplotní rozdíly při nestacionárním tepelném režimu. Jedná se 

o množství tepla Q [J], které při ustáleném stavu projde za jednotku času mezi dvěma 

protilehlými stěnami krychle o délce hrany 1 m, pokud rozdíl teplot mezi danými stěnami 

je  1 K [55]. Spolu s tepelnou kapacitou určuje schopnost materiálů odvádět teplo. Obecně se 

teplo šíří prouděním, vedením nebo sáláním. 

Čtyřbodový ohyb F 
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Vedení tepla je popsáno pomocí Fourierova zákona, který lze vyjádřit následovně: 

                                                               ,gradTq 


                           (18) 

kde:  



q – vektor hustoty tepelného toku, [Wm
-2

] 

T – teplota, [K] 

λ – koeficient tepelné vodivosti, [Wm
-1

K
-1

]. 

Tepelná vodivost závisí na složení a struktuře látky, její anizotropii, pórovitosti a na 

intervalu teplot, ve kterých se stanovuje. Např. tepelná vodivost roste se stoupající hustotou, 

vlhkostí materiálu a klesá s rostoucí pórovitostí [56].  

 

Teplotní vodivost a [m
2
s

-1
] přímo souvisí s tepelnou vodivostí. Koeficient teplotní 

vodivosti závisí na koeficientu tepelné vodivosti λ, měrné tepelné kapacity C a hustoty ρ:  

 

a = λ/Cρ,                                     (19) 

 

Metody měření tepelné vodivosti můžeme klasifikovat podle typu teplotního pole 

uvolňovaného uvnitř měřeného vzorku. Jedná se o: 

 metody v ustáleném stavu, např. metoda izolované desky, 

 rovnovážné metody, např. kalorimetrické metody, 

 nestacionární metody, např. záblesková metoda, pulzní metoda, skoková metoda, 

metoda horkého disku, Gustafssonova metoda, metoda horkého pásu atd. 

Podrobněji je popsána záblesková metoda, neboť byla použita i v této práci pro 

stanovení tepelné vodivosti zkoumaných keramických materiálů.   

 

1.6.1.1 Záblesková metoda (laser flash) 

Záblesková metoda, jejíž princip je uveden na obr. 18, je nejčastěji užívanou metodou 

pro stanovení tepelné vodivosti. Jedná se o plně nebo částečně bezkontaktní metodu 

využívanou především pro měření teplotní vodivosti pevných objemových materiálů, tlustých 

povlaků a fólií. Záblesková metoda je založena na jednoduchém principu: přední povrch 

vzorku tvaru disku z měřeného materiálu se ohřeje impulzním zdrojem tepla, vytvořeným 

absorpcí intenzivního záření pocházejícího z laseru, výbojky nebo výkonné žárovky. 
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Současně se zaznamenává průběh na zadním povrchu vzorku. V podstatě je měřeno zpoždění 

nárůstu teploty na zadní straně zkoumaného tělesa. Při měření teplotní vodivosti není potřeba 

měřit absolutní teplotu. Zábleskovou metodu lze použít pro široký rozsah teplot a tepelných 

vodivostí [57]. Koeficient teplotní vodivosti (difuzivity) a se určuje porovnáváním 

naměřených teplot a teoretického průběhu teploty. Tepelná vodivost se vypočte podle vzorce: 

 

  pCa , (20) 

 

kde a je koeficient teplotní vodivosti, Cp je tepelná kapacita,  je hustota materiálu. 

 

 

 

Obr. 18. Princip zábleskové metody pro stanovení tepelné vodivosti [57]. 

 

Tepelná a teplotní vodivost materiálů jsou nezbytnými parametry pro využití daného 

keramického materiálu v praxi. Stanovení těchto vlastností slouží k bližšímu poznání 

materiálových procesů. V tabulce 5 jsou uvedeny hodnoty tepelné vodivosti u vybraných 

materiálů.  

 

 

 

Xenonový 

záblesk 

Detektor 

Pec 

Laser 

Duhovka 

Nosič vzorku 



Disertační práce - Příprava a charakteristika kompozitů Si3N4 – MgSiN2 

 
2014 

 

40 

 

Tabulka 5. Hodnoty tepelné vodivosti vybraných materiálů při teplotě 25 C [58]. 

 

Látka λ 

[Wm
-1

K
-1

] 

 Látka λ 

[Wm
-1

K
-1

] 

SWCNT* 4000  Al2O3 27 

Diamant 2300  ZrO2 2 

Pyrolyt. grafit 1700  MgO 30 

Stříbro 429  CaO 15 

Měď 386  BeO 250 

Zlato 317  TiO2 9 

Hliník 237  Y2O3 18 

Mosaz 120  AlN 170 

Železo 80,2  Si3N4 9-30 

Olovo 35,3  TiN (127 ºC) 24  

Rtuť 8,5  SiC 63 – 155 

Led (0 °C) 2,2  TiC 30 

Sklo 1,35  WC 40 

Voda 0,6062  B4C 26 

Dřevo 0,04 – 0,35  TaC 32 

Vlna 0,04  Si 150 

Polystyrén 0,033  MoSi2 60 

Vzduch (1 atm) 0,0262  TiB2 65 – 120 

 

*Single-wall carbon nanotube 
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2. CÍLE PRÁCE  

Hlavním cílem práce je příprava keramického kompozitu na bázi Si3N4 + MgSiN2 se 

zvýšenými mechanickými vlastnostmi, konkrétně tvrdosti (HV  15 GPa) a indentační lomové 

houževnatosti (KIC  5 MPam
1/2

) a dobrou tepelnou vodivostí (  40 W∙m
-1

∙K
-1

) s možností 

následné průmyslové aplikace. 

 

K dosažení stanoveného cíle je nutné splnit dílčí cíle, kterými jsou: 

 

- optimalizace podmínek nitridace východiskové směsi prášků na in-situ přípravu 

MgSiN2 v Si3N4 matrici, 

 

- optimalizace podmínek následného zhutnění kompozitu metodami spékání 

v přetlaku plynu (GPS - gas pressure sintering) a žárovým lisováním (HP – hot 

pressing), 

 

- charakterizovat mikrostrukturu, určit fázové složení a vybrané vlastnosti 

připraveného kompozitu (hustota, tvrdost, lomová houževnatost, tepelná 

vodivost) a nalézt spojitost mezi uvedenými parametry, 

 

- z výše uvedených metod přípravy (GPS vs. HP) keramického kompozitu Si3N4 + 

MgSiN2 vybrat vhodnější z nich pro průmyslové aplikace, např. na výrobu 

řezných nástrojů. 
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3. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

3.1 Příprava MgSiN2 

 

Vzhledem k tomu, že prášek MgSiN2 není na trhu k dispozici, bylo jej nutné připravit. 

Postup přípravy je podrobně popsán v práci [30]. 

Složení výchozí směsi bylo vypočteno dle následující rovnice: 

 

                         yMg2Si + (1-3x-y)Si + xSi3N4 + (1-2x)N2 = MgSiN2,                                (21)   

 

kde y = 0,5 a x = 0,06. Je nutné upozornit, že pro syntézu jednofázového MgSiN2 byl nutný 

mírný přebytek Mg2Si ve výchozí směsi.  

 

Použité suroviny: 

- Mg2Si  (High Purity Chemicals, Kojundo, Japan, lot: 097785), 

- α-Si3N4  (grade SN-E10, UBE, Japan, lot: A76726), 

- Si  (grade 2C, SicoMill, Vesta Ceramics, Švédsko, lot: 14977). 

Poměr prášků ve výchozí směsi pro přípravu MgSiN2 je uveden v tabulce 6.  

 

Tabulka 6. Složení výchozí směsi pro přípravu MgSiN2. 

 

surovina Mg2Si Si Si3N4 

[hm.%] 75 10 15 

 

Směs výchozích prášků byla homogenizována v atritoru (Szegvari Attritor System, 

USA). Navážka prášků s přídavkem 150 ml hexanu a 150 ml kuliček Si3N4 (průměr kuliček 

d = 5 mm) byla mleta/homogenizována po dobu 2 hodin při 400 otáčkách za min. Princip 

homogenizace je uveden na obr. 19. Vzniklá suspenze byla sušena ve vakuové odpařovačce 

Heidolph Laborota 4002 při podtlaku 120 mbar a teplotě lázně cca 50 °C. Prášek byl dosušen 

ve vakuové sušárně při 70 °C a podtlaku 200 mbar po dobu cca 15 hodin.  Měkké aglomeráty 

prášku byly poté rozdrceny v achátové misce. Směs výchozích prášků pro přípravu MgSiN2 

byla označena MSN-s1. 
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Obr. 19. Princip homogenizace prášku v atritorovém mlýně. 

 

3.2 Příprava keramického kompozitu Si3N4 + MgSiN2 

 

Po přípravě prekurzoru MSN-s1 na MgSiN2 prášek následovala samotná příprava 

keramických kompozitů Si3N4 + MgSiN2. Poměr prášků ve směsi je uveden v tabulce 7. Číslo 

v názvu vzorku znázorňuje obsah MgSiN2 ve finálním kompozitu (např. SMN-20 znamená 

20 % MgSiN2 a 80 % Si3N4).  

 

Použité suroviny:  

- -Si3N4 (SN-E10, Ube, lot: A76726), 

- MgSiN2 byl připraven in situ (z prekurzoru MSN-s1), 

- Yb2O3 (Treibacher AG, lot: 616501-263) slinovací přísada, 

- Lu2O3 (Treibacger AG, lot: 2704911AA) slinovací přísada. 
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Tabulka 7. Složení výchozích směsí pro přípravu keramického kompozitu 

Si3N4 + MgSiN2. 

Prášek Si3N4 MSN-s1 Yb2O3 Lu2O3 

  [hm.%] [hm.%] [hm.%] [hm.%] 

SMN-5 78,78 3,22 8,96 9,04 

SMN-10 75,62 6,1 9,1 9,19 

SMN-20 69,02 12,09 9,4 9,49 

SMN-30 62,07 18,41 9,72 9,81 

SMN-40 54,72 25,09 10,05 10,15 

SMN-50 46,94 32,15 10,4 10,51 

SMN-80 20,59 56,09 11,6 11,72 

 

Jako přísady slinování v případě výroby keramických kompozitů Si3N4 + MgSiN2, 

slouží v tomto případě prášky Yb2O3 a Lu2O3. Přísady byly zvoleny na základě poznatků, že 

keramika Si3N4 obsahující Yb2O3 vykazuje vyšší hodnoty tvrdosti, lomové houževnatosti 

a pevnosti v ohybu [59]. Přídavek Lu2O3  zase přispívá k vynikajícím vysokoteplotním 

vlastnostem konečného produktu [60].  

Prášky byly homogenizovány v achátové třecí misce za sucha. Následně byla navážka 

slisována do tablet o průměru 12 mm pomocí jednoosého lisování za studena při tlaku 

100 MPa po dobu 1 minuty. Aby se zvýšila počáteční hustota výlisku, bylo v dalším kroku 

použito isostatické lisování při tlaku 250 MPa po dobu 2 minut. Tablety byly v mezikrocích 

uskladňovány v exsikátoru s vlhkostí 25 %. 

Takto bylo připraveno celkem 6 sad vzorků obsahujících každá 7 vzorků s různým 

poměrem Si3N4 + MgSiN2 (tabulka 7). Na obr. 20 jsou uvedeny tablety vylisované 

z výchozích prášků, které byly následně podrobeny nitridaci.  

 

 

Obr. 20. Vzorky Si3N4 + MgSiN2 připravené pro nitridaci. 
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3.3 Nitridace a spékání keramického kompozitu              

Si3N4 + MgSiN2 

 

V kompozitu byl připraven MgSiN2 in-situ, tzn. nitridací výchozí směsi MSN-s1. 

Podmínky nitridace byly postupně optimalizovány a jako příklad optimalizovaných podmínek 

je uveden režim nitridace pro sadu 3 v tabulce 8. Tyto podmínky byly použity i pro další sady 

vzorků. Po nitridaci byly vzorky slinovány dvěma způsoby: spékáním v přetlaku plynu (gas 

pressure sintering = GPS) a žárovým lisováním (hot pressing = HP). Výhodou metody GPS 

je, že umožňuje spékat více (desítky) vzorků v jednom cyklu, zatímco metodou HP lze spékat 

pouze jeden vzorek. U metody HP je také tvarové omezení vzorků (jednoduchý tvar), zatímco 

metodou GPS můžeme spékat vzorky složitých tvarů (např. lopatkové turbínky). Spékání 

vzorků metodou HP je snazší, neboť během spékání je možné aplikovat mechanický tlak 30 

MPa, zatímco u metody GPS je maximální tlak plynu 10 MPa. Mechanický tlak lze aplikovat 

kdykoliv, tlak plynu (GPS) jen po uzavření pórů. Z tohoto důvodu je spékání keramických 

vzorků metodou GPS komplikovanější, ovšem pro průmyslové aplikace žádanější (příprava 

velkého množství vzorků v jednom cyklu). V tabulce 9 je uveden teplotní režim spékání sady 

3 metodou GPS, v tabulce 10 režim žárového lisování sady 2. 

 

Tabulka 8. Teplotní režim nitridace (sada 3). 

 

Ohřev T Výdrž P (N2) 

[°C/min] [°C] [min] [MPa] 

20 600 0 0,107 

5 700 0 0,107 

3 800 0 0,107 

1 985 60 0,107 

 2 1060 10 0,107 

3 1250 60 0,107 

10 1350 60 0,107 

5 1390 240 0,107 

20 25 END 0,107 
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Tabulka 9. Teplotní režim spékání kompozitů Si3N4 + MgSiN2 (sada 3) metodou GPS. 

 

Ohřev T Výdrž P (N2) 

[°C/min] [°C] [min] [MPa] 

30 800 0  0,2 

15 1500 0  0,8 

10 1600 120  3,0 

15 1300 0  2,0 

25 25 END  0,1 

 

Tabulka 10. Teplotní režim spékání kompozitů Si3N4 + MgSiN2 (sada 2) metodou žárového 

lisování. 

Ohřev T Výdrž P 

[°C/min] [C] [min] [MPa] 

20 1100 0 0 

15 1400 0 30 

 10 1600 60 30 

15 1400 0 30 

20 500 0 0 

30 25 END 0 

 

Na obr. 21 je uvedena fotografie pece ELATEC pro nitridování vzorků, obr. 22 

ukazuje přetlakovou pec KCE určenou pro spékání vzorků metodou GPS a na obr. 23 je pec 

pro spékání vzorků metodou HP. Tyto pece byly použity pro výrobu keramických kompozitů 

na bázi Si3N4 + MgSiN2. 
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Obr. 21. Pec ELATEC pro nitridování vzorků. 

 

 

Obr. 22. Přetlaková pec KCE (Německo) pro spékání vzorků metodou GPS. 

 

  
 

 

 

Obr. 23. Grafitová odporová pec pro spékání vzorků metodou HP. 
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3.4 Stanovení hustoty vzorků 
 

Hustota vybraných keramických kompozitů na bázi Si3N4 + MgSiN2 byla pro účely 

této disertační práce měřena pomocí Archimédovy metody ve rtuti. Teoretická hustota 

keramického kompozitního materiálu na bázi Si3N4 + MgSiN2 byla vypočtena na základě 

objemového podílu daných složek ve výchozí směsi, přičemž bylo počítáno s hustotami 

3,19 g·cm
-3

 pro Si3N4, 3,14 g·cm
-3

 pro MgSiN2, 9,25 g·cm
-3

 pro Yb2O3 a 9,42 g·cm
-3

 pro 

Lu2O3. 

 

 

3.5 Fázová analýza 
 

 Fázová analýza krystalických látek v kompozitu byla stanovena pomocí rentgenové 

difrakční analýzy na rentgenovém práškovém difraktometru (PANanalytical, EMPYREAN), 

jehož fotografie je uvedena na obr. 24. Na tomto zařízení je možné měřit jak jednotlivé 

práškové vzorky, pevné vzorky, ale i tenké filmy a vzorky citlivé na vzduch. Poloměr 

goniometru je 240 nm. Pro analýzu se používá RTG měděná lampa (Cu Kα= 0,1542 nm) pro 

standardní vzorky nebo lampa kobaltová (Co Kα = 0,1791 nm) pro vzorky s vysokým 

obsahem železa. U tohoto přístroje lze měřit v transmisním a reflexním módě. Je také 

možné využít vysokoteplotní cely, a to až do teploty 1600 °C. Měřícím prostředím je např. 

vzduch, dusík, argon nebo vakuum. 

V našem případě byla RTG analýza provedena na rozdrcených práškových vzorcích 

měděnou lampou (Cu Kα) v rozsahu 2 = 15 – 80. 

  

Obr. 24. Rentgenový práškový difraktometr (PANanalytical, EMPYREAN). 
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3.6 Mikrostrukturní analýza 
 

Vlastnosti keramických materiálů významně ovlivňuje kromě chemického složení 

i mikrostruktura, tzn. tvar, velikost, uspořádání a orientace jednotlivých fází tvořících 

polykrystalický materiál. Stejně významnou roli hrají defekty materiálu např. vakance, 

dislokace, hranice zrn, póry a trhliny.  

Mikrostrukturní analýza se zabývá vzájemným vztahem mikrostruktury 

a mechanických vlastností a zahrnuje studium fází, jejich rozhraní, tvarového a objemového 

zastoupení v konkrétním materiálu. Pro účely této disertační práce byla použita 

mikrostrukturní analýza pomocí rastrovacího elektronového mikroskopu Zeiss EVO40 

vybaven EDX analyzátorem (Bruker AXS).  

Příprava vzorků pro mikrostrukturní analýzu metodou REM je poměrně jednoduchá. 

Skládá se z přípravy vzorků řezáním, broušením, leštěním a leptáním. V případě 

keramického kompozitního materiálu na bázi Si3N4 + MgSiN2 proběhlo leptání na přístroji 

Plasma System Femto (Diener Electronic GmbH) pomocí plasmy CF4 + O2 (objemový 

poměr plynů 1:1).  

Cílem mikrostrukturní analýzy bylo zjistit přítomnost prodloužených zrn -Si3N4 

v keramickém kompozitu. Z mnoha vědeckých prací je známo, že mikrostruktura, která je 

tvořena prodlouženými částicemi vykazuje vysokou odolnost proti šíření trhliny 61, 62, 

63 a hrubozrnná struktura má nižší pevnost než jemnozrnná. Tyto skutečnosti hrají 

důležitou úlohu při volbě výchozích prášků a procesů zhutnění (teplota, tlak, čas). 

 

3.7 Stanovení mechanických vlastností keramického 
kompozitu Si3N4 + MgSiN2 

3.7.1 Stanovení tvrdosti a lomové houževnatosti 

Pro hodnocení mechanických vlastností byla použita indentační metoda. Je možné 

říci, že kromě dosud hlavního použití této metody k hodnocení tvrdosti se ukazuje, že touto 

technikou lze získat také hodnoty indentační lomové houževnatosti za normální i zvýšené 

teploty a indentační únavy 64. Předností indentační metody je možnost měření vzorků 

malých rozměrů, které nelze hodnotit jinými metodami. Za další výhodu se považuje 

minimální spotřeba materiálu. Pro dosažení přesných výsledků je nutné provést řadu měření 

a získané výsledky následně statisticky zpracovat. 
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Měření tvrdosti a lomové houževnatosti konečného produktu proběhlo na průřezu 

vyleštěných vzorků na tvrdoměru Leco (LV-100, Leco Co., USA), který je možné vidět 

na obr. 25. Pro stanovení tvrdosti byla použita Vickersova metoda se zatížením 9,8 N po 

dobu 15 s. Pro stanovení lomové houževnatosti byla použita stejná metoda se zatížením 98 

N po dobu 15 s.  

 

 

 

Obr. 25. Tvrdoměr Leco, na kterém probíhalo měření tvrdosti a lomové houževnatosti. 

 

Obr. 26 znázorňuje detailně Vickersův vtisk s vyznačením měřených úseků pro 

hodnocení tvrdosti a lomové houževnatosti danou metodou. U Vickersovy metody je 

měřena délka úhlopříček u1, u2 a pro stanovení lomové houževnatosti je nutné změřit délku 

trhlin l1 – l4 vycházejících z rohů Vickersova vtisku. Optické zařízení tvrdoměru 

umožňovalo odečíst uvedené hodnoty při 100 a 1000 zvětšení. 

 

 

 



Disertační práce - Příprava a charakteristika kompozitů Si3N4 – MgSiN2 

 
2014 

 

51 

 

 

 

 

 

Obr. 26. Princip měření tvrdosti a indentační lomové houževnatosti (u – délka úhlopříčky 

vtisku, l – délka trhliny). 

 

 

Pro výpočet tvrdosti byla použita rovnice (5) a pro výpočet lomové houževnatosti 

byla v tomto případě použita rovnice (11) podle Shettyho.  

 

l 
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l2 
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l4 

u2 
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3.7.2 Stanovení pevnosti  

Pro stanovení pevnosti daného kompozitu Si3N4 + MgSiN2 byla použita metoda 

čtyřbodového ohybu (viz kapitola 1.5.4.1) na přístroji LR5K Plus (Lloyd Instruments, 

AMETEC Inc.). Rozměry vzorků byly 3 mm × 4 mm × 36 mm, vzdálenost vrchních 

a spodních podpěr byla 10 mm a 30 mm. Rychlost posuvu zatěžujícího pístu byla 

0,5 mm/min. 

 

3.7.3 Stanovení Youngova modulu 

Youngův modul byl pro zhotovený keramický kompozit určen pomocí puls – echo 

metody, která je blíže popsána v kapitole 1.5.3.1. Vzorky o průměru 12 mm byly zbroušeny 

planparalelně na vysoce přesné brusce ( 0,1 m) Jung JE525P (Blohm Jung GmbH, 

Goeppingen, Germany) na tloušťku 2,00 mm. Na měření rychlosti šíření longitudinálních 

a transversálních vln byly použity dva různé senzory. 

 

3.8 Stanovení funkčních vlastností keramického 
kompozitu Si3N4 + MgSiN2 

3.8.1 Stanovení tepelné vodivosti 

Pro stanovení tepelné vodivosti zhotoveného keramického kompozitu Si3N4 + 

MgSiN2 byla použita záblesková metoda (kapitola 1.6.1.1) na přístroji Linseis LFA 1000 

(Linseis Messegerät GmbH, Selb, Germany) na vzorcích o průměru 12 mm a tloušťce 

2,4 mm. Vzorky byly před měřením pokoveny zlatem o tloušťce 60 nm pro zabránění přímé 

transmise laseru vzorkem a pokryty (nastříkány) amorfním grafitem na zvýšení absorpce 

energie. Na přístroji byla změřena tepelná difuzivita a teplená vodivost byla vypočtena 

podle rovnice 20, str. 39. Tepelná kapacita kompozitů byla měřena metodou DSC 

(differential scanning calorimetry) na přístroji TG/DTA/DSC simultaneous analyser STA 

449 F1 Jupiter (NETZSCH-Gerätebau GmbH, Selb, Germany). 
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4. VÝSLEDKY A DISKUZE 

4.1 Nitridace 

4.1.1 Optimalizace podmínek nitridace a teplotního režimu 

Podmínky nitridace byly optimalizovány na základě získaných hodnot hustoty 

a fázového složení, tzn. konverze silicidu Mg2Si a křemíku na nitridy. DTA-TG analýzou 

bylo zjištěno, že nitridace směsi prášků začíná od teploty ~ 680 C. Nejvíce optimalizačních 

kroků bylo vykonáno v teplotním intervalu 700 až 1100 °C, tzn. v oblasti, kde začíná 

nitridace silicidu Mg2Si [30] a nachází se eutektická teplota systému Mg2Si-Si (946 °C) 

a bod tání Mg2Si (1085 °C). Optimalizované podmínky nitridace směsí s 5% až 50% 

obsahem MgSiN2 jsou uvedeny v tabulce 8 (str. 45), a tyto vzorky mohly být nitridovány 

v jedné vsázce. Pro vzorky s nejvyšším 80% obsahem MgSiN2, (který byl ve výchozí směsi 

ve formě Mg2Si + Si + Si3N4), bylo nutno zpomalit ohřev v intervalu 700 – 800 C 

na 2 C/min a přidat výdrž při 800 C na dobu 20 min. Při výdrži na teplotě 930 C dochází 

k intenzivní nitridaci silicidu a tvorbě Mg3N2 podle reakce: 

 

                                      3Mg2Si + 2N2  2Mg3N2 + 3Si                                        (22) 

 

Výdrž při 1060 °C byla zařazena kvůli nitridaci zbytkového Mg2Si pod jeho teplotou tání.  

Při vyšších teplotách (1250 C, 1350 C) dochází k nitridaci křemíku, přičemž 

v teplotním intervalu 1060 C – 1250 C nitriduje jemnější frakce křemíku z výchozí směsi 

prášků a křemík vzniklý reakcí 22. Nad 1350 C nitriduje hrubozrnná frakce křemíku [30].  

Tvorbu MgSiN2 v uvedeném teplotním intervalu lze popsat obecnou rovnicí: 

 

                              ⅓Mg3N2 + xSi3N4 + (1 – 3x)Si + (⅓ - x)N2 = MgSiN2,                        (23) 

 

kde x 0; ⅓. Dlouhá výdrž (4 h) při 1390 C byla zařazena pro nitridaci zbytkového 

křemíku pod teplotou jeho tání (Tm = 1414 C) a na in situ tvorbu MgSiN2 podle reakce: 

 

                                                   Mg3N2 + Si3N4 = 3MgSiN2                                               (24) 
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Obě reakce jsou pomalé, protože nitridace částic křemíku probíhá od povrchu 

směrem ke středu částic a nezreagovaná část se nachází pod vzniklou vrstvou Si3N4. Difuze 

dusíku v Si3N4 je mnohem pomalejší než v křemíku, proto je i nitridace zbytkového křemíku 

pomalá. Reakce 24 probíhá při teplotě 1390 C v tuhé fázi nebo za přítomnosti malého 

množství kapalné fáze vzniklé z přísad spékání a je řízena difuzí. Je nutno poznamenat, že 

4h výdrž aplikována v našich experimentech je v důsledku optimalizace podmínek nitridace 

(v intervalu teplot 930 – 1350 C) kratší, ve srovnání s 10 – 20 hodinovou výdrží běžně 

používanou při průmyslové výrobě keramických materiálů na bázi RBSN [65]. 

Za uvedených podmínek nitridace se podařilo zamezit tání silicidu a křemíku vlivem 

probíhajících exotermických reakcí nitridace 22 a 23. Natavení části vzorku by způsobilo 

výraznou degradaci jeho mechanických vlastností. Dalším přínosem této práce je zkrácení 

celkové doby nitridace. 

 

 

4.2 Spékání 
 

Nitridované vzorky měly pórovitost 25 – 40 %, proto byly po nitridaci zhutňovány 

dvěma způsoby, metodou spékání v přetlaku plynu (GPS – gas pressure sintering) 

a žárovým lisováním (HP – hot pressing). Jak již bylo zmíněno, metodou HP se připravují 

hutné materiály, ovšem jednoduchých tvarů, zatímco metodou GPS lze připravit materiál 

složitých tvarů, avšak často obsahující zbytkovou pórovitost (1 – 10 %). Pro mnohé 

aplikace, především jako žáruvzdorný materiál, není nutno dosáhnout 100% hutnosti. 

 

4.2.1 Kompozity Si3N4 + MgSiN2 spékané v přetlaku plynu 

  Nitridované vzorky s 5 – 80 % MgSiN2 byly zhutňovány při teplotě 1600 C 

a přetlaku dusíku 3 MPa. Tlak dusíku byl zvyšován z hodnoty 0,1 MPa již od 1370 C, 

protože rozklad MgSiN2 za atmosférického tlaku dusíku začíná od 1400 C [66]. Tlak 

dusíku byl postupně zvyšován tak, aby dosáhl hodnoty 1 MPa při finální teplotě 1600 C, 

neboť na základě výsledků Lenčéše a kol. [66] lze stabilizovat MgSiN2 při teplotě 1560 C 

tlakem dusíku 0,8 MPa. Vzorky byly spékány za těchto podmínek po dobu 20 minut, aby se 

vytvořila hutná vrstvička na povrchu vzorků. Následně byl tlak dusíku zvýšen na 3 MPa, 

aby tlak plynu napomáhal spékání kompozitů. V případě, kdy byl přetlak plynu 3 MPa 
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aplikován již při teplotě 1350 – 1370 C, tzn. před vytvořením hutné povrchové vrstvy, 

vzorky nebylo možné zhutnit a měly 20 – 25% pórovitost. Vysoký tlak plynu (3 MPa) byl 

i v otevřených pórech a působil proti zhutňování keramických kompozitů.  

Hustoty vzorků po spékání za (částečně) optimalizovaných podmínek metodou GPS 

jsou uvedeny na obr. 27 spolu s teoretickými hodnotami hustoty kompozitů. Se zvyšujícím 

se obsahem MgSiN2 v kompozitu se hodnoty experimentálně naměřených a teoretických 

hustot přibližovaly. 
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Obr.  27. Experimentální a teoretické hustoty kompozitů Si3N4 + MgSiN2 připravených 

metodou spékání v přetlaku plynu (GPS). 

 

Protože byl obsah přísad spékání ve všech kompozitech stejný (3,5 obj.% Yb2O3 

a 3,5 obj.%  Lu2O3), ke zhutňování vzorků pravděpodobně přispíval také MgSiN2. Inomata 

a kol. [67] publikovali, že Si3N4 a MgSiN2 tvoří eutektickou taveninu při teplotách ~ 

1520 C. Toto pozorování nebylo doposud potvrzeno jinými výzkumnými pracovišti. 

V našich kompozitech byl přítomen také SiO2, který je na povrchu výchozích Si, Si3N4 

a Mg2Si prášků jako nečistota. Nejnižší eutektická teplota binárního systému Yb2O3 – SiO2 

je 1650 C (obr. 28), pro systém Lu2O3 – SiO2 fázový diagram prozatím nebyl publikován. 

Lze předpokládat, že pro studovaný systém Si3N4 – MgSiN2 – Yb2O3 – Lu2O3 – (SiO2) – 

(MgO) bude nejnižší eutektická teplota pod 1600 C. 
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Obr.  28. Binární fázový digram Yb2O3 – SiO2. 

 

Nepřímý důkaz rozpustnosti Si3N4 v tavenině obsahující MgSiN2 je uveden na obr. 29, 

kde jsou pozorovatelná zrna Si3N4 se zaoblenými hranami v nenaleptané části 

mikrostruktury obsahující prvky Mg-Si-N-O (zjištěno bodovou EDX analýzou). V ostatní 

majoritní části mikrostruktury jsou dobře pozorovatelná Si3N4 s hexagonální strukturou. 

 

 

Obr.  29. Zrna Si3N4 se zaoblenými hranami (označeno šipkami) v nenaleptané části 

mikrostruktury obsahující prvky Mg-Si-N-O. 
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V okrajových pórovitých oblastech kompozitů byl pozorován růst velkých 

jehličkovitých zrn hexagonálního -Si3N4 (obr. 30). Podobný jev byl také pozorován při 

rozkladu MgSiN2 nad 1400 C v 0,1 MPa atmosféře dusíku podle reakce [66]: 

 

                        3 MgSiN2(s) = 3Mg(g) + N2(g) + Si3N4(s),                                       (25) 

 

nebo při přípravě -Si3N4 whiskerů samovolně se šířících vysokoteplotní syntézou (SHS – 

selfpropagating hightemperature synthesis) s přídavkem MgSiN2 a tlaku dusíku 3 – 5 MPa 

[68]. 

 

  

       

Obr. 30. Jehličkovitá zrna hexagonálního -Si3N4 v pórech kompozitu (zvětšení 10 000). 

  

Protože jsme pozorovali hmotnostní úbytky po spékání metodou GPS na úrovni 0,5 – 

1,3 hm.% a tlak dusíku byl 3 MPa v konečném stádiu spékání, ke tvorbě -Si3N4 whiskerů 

mohlo dojít oběma způsoby. 

 

 

4.2.2 Kompozity Si3N4 + MgSiN2 spékané žárovým lisováním  

Podmínky zhutňování nitridovaných vzorků s 5 – 80 % MgSiN2 byly optimalizovány 

na základě křivek smrštění vzorků při ohřevu v grafitovém žárovém lisu a při aplikaci 

mechanického tlaku 30 MPa. Byla optimalizována teplota, kdy je možné aplikovat 

mechanický tlak, dále také teplota spékání a čas výdrže. Optimalizované podmínky spékání 

jsou uvedeny v tabulce 10. Mechanický tlak byl použit při teplotě 1480 C, protože při 

1450 C bylo pozorováno výraznější smrštění vzorků v žárovém lisu. Tlak byl aplikován 
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nad touto teplotou, aby viskozita kapalné fáze byla dostatečně nízká a umožnila spékání 

vzorků bez tvorby trhlin. 

Relativní hustota žárově lisovaných vzorků dosahovala hodnot 98,3 – 100 % 

a výsledky jsou zobrazeny na obr. 31.  
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Obr. 31. Relativní hustoty kompozitů Si3N4 + MgSiN2 připravených metodou žárového 

lisování (HP). 
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4.3 Mikrostruktura 

4.3.1 Kompozity Si3N4 + MgSiN2 spékané v přetlaku plynu 

Mikrostruktury vzorků zhutněných metodou GPS jsou uvedeny na obr. 32 – 38. 

Vzorky SMN-5 (obr. 32) a SMN-10 (obr. 33) obsahovaly větší počet pórů o velikosti 1 – 3 

m v porovnání s ostatními vzorky s vyšším obsahem MgSiN2. Protože je obsah přísad 

spékání ve všech kompozitech stejný (3,5 obj.% Yb2O3 a 3,5 obj.%  Lu2O3), ke zhutnění 

kompozitů přispívá také MgSiN2. Kromě toho, že obsahuje malé množství MgO jako 

nečistotu, se pravděpodobně (alespoň částečně) rozpouští v tavenině Yb2O3 – Lu2O3 – SiO2 

– MgO. Jak již bylo zmíněno, SiO2 je přítomen jako nečistota ve výchozím prášku Si3N4 

(cca 2,5 hm.% SiO2). Tomu nasvědčuje i mikrostruktura vzorků, protože obsah bílé – světle 

šedé amorfní fáze mezi zrny Si3N4 a MgSiN2 je vyšší než 7 obj.% přísad spékání Yb2O3 

a Lu2O3. S narůstajícím obsahem MgSiN2 v kompozitu roste také velikost prodloužených  

-Si3N4 částic. Kompozity SMN-80 s nejvyšším 80% obsahem MgSiN2 mají hrubozrnnou 

mikrostrukturu (obr. 38). Některá -Si3N4 zrna mají délku 20 – 25 m a tloušťku 3 – 4 m. 

Kompozity s nižším obsahem MgSiN2 také obsahují jehličkovitá zrna -Si3N4 srovnatelné 

délky, jsou však tenčí. Přítomnost jehličkovitých zrn -Si3N4 v mikrostruktuře kompozitu 

má kladný vliv na lomovou houževnatost jinak velmi křehkého keramického materiálu. 
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Obr. 32. Mikrostruktura vzorku SMN-20 (připraven metodou GPS). 
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 Obr. 33. Mikrostruktura vzorku SMN-30 (připraven metodou GPS). 
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Obr. 34. Mikrostruktura vzorku SMN-40 (připraven metodou GPS). 
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   Obr. 35. Mikrostruktura vzorku SMN-50 (připraven metodou GPS). 
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Obr. 36. Mikrostruktura vzorku SMN-80 (připraven metodou GPS). 
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4.3.2 Kompozity Si3N4 + MgSiN2 spékané žárovým lisováním 

Mikrostruktura kompozitů Si3N4 + MgSiN2 zhutněných metodou žárového lisování je 

jemnější v porovnání s kompozity spékanými metodou GPS, protože doba výdrže při 

1600 C byla zkrácena ze 2 h na 1 h (viz tabulky 9, 10). Mikrostruktury žárově lisovaných 

kompozitů SMN-5, SMN-10, SMN-30 a SMN-40 jsou uvedeny na obr. 39 - 42.  

 

 

 

Obr. 37. Mikrostruktura kompozitu SMN-5 (připraven metodou žárového lisování). 
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Obr. 38. Mikrostruktura kompozitu SMN-10 (připraven metodou žárového lisování). 
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Obr. 39. Mikrostruktura kompozitu SMN-30 (připraven metodou žárového lisování). 
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Obr. 40. Mikrostruktura kompozitu SMN-40 (připraven metodou žárového lisování). 

 

Mikrostruktura žárově lisovaných kompozitů je tvořena jehličkovitými zrny -Si3N4 

a rovnoosými krystaly -Si3N4 a MgSiN2. Kompozit SMN-5 má nejjemnější 

mikrostrukturu. Prodloužená hexagonální zrna -Si3N4 v žárově lisovaných kompozitech 

jsou štíhlejší ve srovnání se zrny -Si3N4 v kompozitu připraveném v přetlaku plynu (např. 

obr. 36b a obr. 40 pro vzorek SMN-40). Mělo by se to projevit nejen ve zvýšené lomové 

houževnatosti, ale také ve vyšší pevnosti materiálu. 
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4.4. Fázové složení 
 

RTG fázová analýza kompozitů byla provedena na rozdrcených práškových vzorcích 

v rozsahu 2 = 15 – 80. V důsledku velkého počtu vzorků připravených spékáním 

v přetlakové peci (GPS) byly některé sady měřeny pouze v intervalu 2 = 20 – 40, kde se 

nacházejí difrakce s nejvyšší intenzitou pro MgSiN2, -Si3N4 a -Si3N4. Kvantitativní obsah 

těchto tří majoritních krystalických fází byl stanoven Rietveldovou metodou v programu 

HighScore Plus verze 4.0 od firmy PANalytical. Výsledky fázové analýzy vzorků 

spékaných metodou GPS (sada 4) jsou uvedeny na obr. 43. Z výsledků je patrné, že při 

nižších obsazích MgSiN2 (5, 10 a 20 %) je stanovený obsah MgSiN2 poněkud vyšší než 

teoretický (čárkovaná čára, obr. 43), naopak při vyšších teoretických obsazích je RTG 

analýzou stanovený obsah MgSiN2 nižší a ve vzorku SMN-80 pouze 64 %. V průběhu 

2 hodinové výdrže při teplotě spékání 1600 C mohlo dojít k částečnému rozkladu MgSiN2 

podle reakce 25, a tím ke zvýšení podílu Si3N4. Určitá chyba vznikla i v důsledku toho, že 

byl vyhodnocován poměrně úzký interval 2 = 20 – 40. Obsah -Si3N4 v kompozitech 

spékaných metodou GPS byl pouze 5 – 10 %, protože v průběhu 2 hodinové výdrže při 

1600 C došlo k výrazné fázové transformaci  -Si3N4. 
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Obr. 41. Teoretický a RTG fázovou analýzou stanovený obsah MgSiN2 v kompozitech 

spékaných metodou GPS. 

 

Lepší shody v teoretickém a experimentálně stanoveném obsahu MgSiN2 bylo 

dosaženo v kompozitech připravených žárovým lisováním (HP), obr. 44, pravděpodobně 

v důsledku kratší, jednohodinové výdrže při 1600 C. Mechanický tlak 30 MPa aplikovaný 

v průběhu spékání také částečně brání rozkladu MgSiN2. Z kinetických důvodů se rozložilo 

méně MgSiN2, než ve vzorcích spékaných v přetlaku plynu po dobu 2 hodin. Rozdíl mezi 

teoretickým a reálným obsahem MgSiN2 stoupal se zvyšujícím se obsahem MgSiN2 

v kompozitu, i když byl rozdíl menší v porovnání s kompozity spékanými metodou GPS. 
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Obr. 42. Teoretický a RTG fázovou analýzou stanovený obsah MgSiN2 v kompozitech 

spékaných metodou HP. 

 

Výraznější rozdíl byl pozorován v obsahu -Si3N4 u kompozitů spékaných 

metodou HP. Jak již bylo uvedeno, v kompozitech spékaných metodou GPS byl obsah       

-Si3N4 pouze 5 – 10 %, v žárově lisovaných kompozitech jeho obsah klesal z 29 % 

u vzorku SNM-5 na hodnotu 12 % v kompozitu SNM-80 (obr. 45). Pokles obsahu -Si3N4 

se stoupajícím obsahem MgSiN2 v kompozitu lze připsat vyššímu podílu kapalné fáze 

v těchto kompozitech, jak bylo diskutováno v kapitole 4.3.1 o mikrostruktuře. Je známo, že 

v průběhu spékání při vysokých teplotách (T  1500 C) se -Si3N4 rozpouští v kapalné fázi 

tvořené z přísad spékání a precipituje v modifikaci -Si3N4 [65]. V kompozitech SMN-40, 

SMN-50 a SMN-80, ve kterých předpokládáme vyšší obsah kapalné fáze při vysokých 

teplotách, byl proto obsah -Si3N4 nižší, tzn. 16 %, 13 % a 12 % (obr. 45). 
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Obr. 43. Obsah -Si3N4, -Si3N4 a MgSiN2 v kompozitech spékaných metodou HP. 

 

 

4.5  Mechanické vlastnosti   

4.5.1. Tvrdost a lomová houževnatost 

Postupnou optimalizací podmínek nitridace a následného spékání za zvýšeného tlaku 

plynu (GPS) se podařilo snížit pórovitost keramických kompozitů z hodnoty  20 % na 3 %. 

Podle očekávání má pórovitost vzorků vliv i na mechanické vlastnosti. V tomto případě byla 

měřena tvrdost a lomová houževnatost kompozitů. Výsledné hodnoty těchto charakteristik 

jsou shrnuty na obr. 46. Směrodatná odchylka byla stanovena z 10 měření u každého 

vzorku. Na obr. 46 je možné vidět závislost tvrdosti kompozitů Si3N4 + MgSiN2 vyrobených 

metodou GPS na obsahu MgSiN2, obr. 47 shrnuje závislost indentační lomové 

houževnatosti těchto kompozitů na obsahu MgSiN2. 
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Obr. 44. Závislost tvrdosti kompozitů Si3N4 + MgSiN2 vyrobených metodou GPS na 

obsahu MgSiN2. 

 

Získané hodnoty tvrdosti zkoušených keramických kompozitů jsou ovlivněny jednak 

pórovitostí a jednak fázovým složením (Si3N4 a MgSiN2). Přesto, že se stoupajícím 

množstvím MgSiN2 má hodnota tvrdosti stoupat, např. u sady 1 tvrdost klesá, neboť vzorky 

jsou velmi pórovité, např. vzorek SMN-5 (5 % MgSiN2 a 95 % Si3N4) sady 3 s nejnižší 

pórovitostí, má hodnotu tvrdosti 12,59 ± 1,62 GPa, zatímco vzorek SMN-50 (50 % MgSiN2 

a 50 % Si3N4) sady 1 vykazuje nižší tvrdost o hodnotě 10,72 ± 1,64 GPa v důsledku větší 

pórovitosti. Vliv fázového složení je možné dokumentovat na sadě 4, jelikož vzorky mají 

přibližně stejnou pórovitost 3 až 5 %, což se projeví stoupající tvrdostí vzorků v závislosti 

na rostoucím obsahu tvrdší fáze MgSiN2 v keramickém kompozitu. Nejvyšší hodnoty 

tvrdosti 15,4 GPa vykazují vzorky SMN-80 s nejvyšším obsahem MgSiN2.  
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Obr. 45. Závislost lomové houževnatosti kompozitů Si3N4 + MgSiN2 vyrobených metodou 

GPS na obsahu MgSiN2. 

 

Obdobně, jako v případě měření tvrdosti, má fázové složení a pórovitost vliv na 

konečné hodnoty lomové houževnatosti. Vliv fázového složení se v kompozitu projeví tak, 

že se stoupajícím obsahem MgSiN2, který má nižší lomovou houževnatost (3,7 MPam
1/2

) 

[69] než -Si3N4 (6 až 8 MPam
1/2

) [46], hodnota lomové houževnatosti klesá (viz obr. 47), 

kdy např. vzorek SMN-5 (5 % MgSiN2 a 95 % Si3N4) sady 2 vykazuje hodnotu lomové 

houževnatosti 6,86 ± 0,42 MPam
1/2

, zatímco vzorek SMN-80 (80 % MgSiN2 a 20 % Si3N4) 

stejné sady má hodnotu nižší 4,51 ± 0,27 MPam
1/2

. 

Vliv pórovitosti na indentační lomovou houževnatost je komplexnější, neboť malé 

(d = 10 – 200 nm) a homogenně distribuované póry mohou kladně ovlivnit hodnoty lomové 

houževnatosti větvením trhliny a pohlcováním její energie, zatímco velké póry (d  10 m) 

snižují tuto mechanickou vlastnost, protože působí jako nadkritické defekty. 

Ze všech měření lomové houževnatosti má nejvyšší hodnotu vzorek SMN-5 sady 4, 

který vykazuje 7,29 ± 0,41 MPam
1/2

.  
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Žárovým lisováním byly připraveny hutné vzorky s pórovitostí pod 1%, které 

vykazovaly velmi dobré hodnoty mechanických vlastností. Nejlepších výsledků tvrdosti 

a indentační lomové houževnatosti bylo dosaženo u keramického kompozitního 

materiálu SMN-30 s 30 % MgSiN2, kdy jeho tvrdost nabyla hodnoty 16,32  0,29 GPa 

a indentační lomová houževnatost dosáhla hodnoty 8,01  0,14 MPam
1/2

, viz obr. 48. 

Z tohoto obrázku je však jasně patrné, že i hodnoty tvrdosti a indentační lomové 

houževnatosti u ostatních vzorků jsou vysoké. Tvrdost vzorků vyrobených metodou HP se 

pohybovala v rozmezí 15,77 MPa až 16,32 MPa. Lomová houževnatost kromě vzorku 

SMN-80 se pohybovala v rozmezí 7,2 MPam
1/2 

až 8,01 MPam
1/2

. Nízkou hodnotu 

indentační lomové houževnatosti u vzorku SMN-80 je možné připsat většímu množství 

defektů na povrchu, které ovlivnily měření.  
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Obr. 46. Závislost tvrdosti a lomové houževnatosti kompozitů Si3N4 + MgSiN2 vyrobených 

metodou HP na obsahu MgSiN2. 

 

 

 



Disertační práce - Příprava a charakteristika kompozitů Si3N4 – MgSiN2 

 
2014 

 

76 

 

Obrázek 49 dokumentuje, jakým způsobem se šíří trhlina ve vzorcích vyrobených 

metodou HP. Díky protaženým β-Si3N4 zrnům dochází k vybočování nebo přemostění 

trhliny, a tím se snižuje její hnací energie, což má kladný vliv na křehkost materiálů.  

 

 

a) 

 

b) 

Obr. 47.  Šíření trhliny v žárově lisovaných kompozitech SMN-5 (a) a SMN-30 (b). 
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Z naměřených hodnot mechanických vlastností vzorků spékaných v přetlaku dusíku 

(GPS) a zhutněných žárovým lisováním (HP) vyplývá, že vzorky vyrobené druhou metodou 

mají lepší mechanické vlastnosti. I přesto, že jsou hodnoty tvrdosti a indentační lomové 

houževnatosti vzorků vyrobených metodou GPS nižší, jedná se o doposud nejvyšší hodnoty 

publikované ve světové odborné literatuře pro kompozity Si3N4 + MgSiN2 připravené tímto 

způsobem. Dosažené výsledky jsou velmi významné pro možnou budoucí výrobu takto 

spékaných kompozitů v průmyslové sféře, neboť metoda GPS je ekonomicky méně náročná 

než metoda HP a umožňuje výrobu většího množství konečných produktů najednou, tudíž je 

i žádanější.  

 

4.5.2. Pevnost 

Pomocí metody čtyřbodového ohybu byla stanovena pevnost vybraných vzorků                

SMN-5, SMN-10 a SMN-40. Výsledné hodnoty jsou uvedeny na obr. 50.  
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Obr. 48. Závislost pevnosti v ohybu na obsahu MgSiN2 v Si3N4 matrici. 
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Pevnost kompozitů klesá se zvyšujícím se obsahem MgSiN2 v Si3N4 matrici. 

Podobný trend byl předpokládán, protože pevnost žárově lisovaného MgSiN2 s přídavkem 

spékání Yb2O3 je ~ 350 MPa [69], zatímco u keramických materiálů na bázi Si3N4 

s dostatečně jemnou mikrostrukturou je pevnost okolo 800 – 1000 MPa. Nejvyšší hodnoty 

pevnosti 826  37 MPa dosáhl kompozit s 5 % MgSiN2 v důsledku jemné mikrostruktury 

obsahující prodloužená zrna -Si3N4 (obr. 49a). Lomová houževnatost tohoto kompozitu je 

7,4 MPam
1/2

, proto lze považovat tento keramický kompozit za vynikající konstrukční 

materiál s množstvím možných aplikací v průmyslové praxi. 

 

4.5.3 Youngův modul 

Pomocí puls – echo metody byl stanoven Youngův modul pružnosti E žárově 

lisovaných vzorků SMN-5, SMN-10 a SMN-40 a na obr. 51 jsou uvedeny získané výsledky.  
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Obr. 49. Závislost Youngova modulu pružnosti na obsahu MgSiN2 v Si3N4 matrici. 

 

Do grafu byly zakresleny také vypočtené hodnoty (calc.) Youngova modulu 

pružnosti na základě směsného pravidla, přičemž hodnoty modulu čistých složek byly 

288 GPa pro MgSiN2 a 320 GPa pro Si3N4 [69]. Experimentálně naměřené hodnoty (exp.) 

vykazují podobný trend. Výraznější pokles Youngova modulu ve srovnání s vypočtenou 

teoretickou hodnotou byl pozorován pro vzorky s 5 % a 10 % MgSiN2, pravděpodobně 

v důsledku vyšší pórovitosti těchto vzorků (viz obr. 31).  
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4.6 Tepelná vodivost keramických kompozitů  

Si3N4 + MgSiN2 

 

Tepelná vodivost byla stanovena pouze pro kompozity Si3N4 + MgSiN2 připravené 

metodou žárového lisování, neboť měly vysokou hutnost (98 – 100%). Je známo, že se 

vzrůstající pórovitostí keramických materiálů tepelná vodivost výrazně klesá.  

Tepelná difuzivita (koeficient teplotní vodivosti) keramických kompozitů byla 

měřena v teplotním intervalu 20 – 200 C na malých tabletách s průměrem 11 – 12 mm 

a přesně definovanou tloušťkou v rozmezí 2,00 – 2,50 mm. Tepelná kapacita nebyla 

měřena, ale vypočtena z experimentálních dat Brulse a kol. pro MgSiN2 a -Si3N4 [70]. Při 

teplotě 300 K jsou hodnoty tepelných kapacit pro MgSiN2 61,71 J/molK (0,767 J/gK) a pro 

-Si3N4 90,68 J/molK (0,646 J/gK). Hodnoty tepelných kapacit pro jednotlivé teploty 

měření byly stanoveny lineární regresí dat v uvedeném úzkém teplotním intervalu         

(20 –200 C) a jsou k vidění v tabulce 11.  V literatuře nejsou dostupná experimentální data 

tepelných kapacit pro daný systém, kromě složení 95 % Si3N4 + 5 % MgSiN2, kde byla 

naměřena hodnota 0,68 J/gK [71], [72]. Vypočtená hodnota tepelné kapacity 0,66 J/gK při 

30 C je v dobré shodě s experimentální hodnotou. 

 

Tabulka 11. Tepelné kapacity Cp kompozitů Si3N4 + MgSiN2 při různých teplotách 

vypočtené směsným pravidlem z dat Brulse a kol. [70]. 

 

  22 C 30 C 45 C 100 C 200 C 

MgSiN2 Si3N4 Cp Cp Cp Cp Cp 

[hm.%] [hm.%] [J/gK] [J/gK] [J/gK] [J/gK] [J/gK] 

0 100 0,641 0,656 0,683 0,782 0,961 

5 95 0,647 0,662 0,689 0,787 0,966 

10 90 0,653 0,668 0,694 0,793 0,971 

40 60 0,690 0,704 0,730 0,825 1,000 

100 0 0,762 0,775 0,800 0,891 1,057 
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Naměřené hodnoty tepelné difuzivity žárově lisovaných vzorků SNM-5, SMN-10 

a SMN-40 při teplotách 22, 45 a 100 C jsou uvedeny na obr. 52 a vypočtené hodnoty 

tepelné vodivosti na obr. 53. 
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Obr. 50. Teplotní závislost tepelné difuzivity vzorků SNM-5, SMN-10 a SMN-40 

měřených zábleskovou metodou. 

20 40 60 80 100
10

20

30

40

50

60

70

 

 

T
h
e

rm
a

l 
c
o

n
d

u
c
ti
v
it
y
 /

 W
.m

-1
K

-1

T / 
o
C

 SMN-5

 SMN-10

 SMN-40

 

Obr. 51. Teplotní závislost tepelné vodivosti žárově lisovaných vzorků SNM-5, SMN-10 

a SMN-40. 
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 Z výsledků vyplývá, že tepelná difuzivita a vodivost kompozitů s narůstajícím 

obsahem MgSiN2 klesá. Podobný trend jsme očekávali, protože nejvyšší hodnoty tepelné 

vodivosti u dlouhodobě žíhaných polykrystalických keramických materiálů jsou na úrovni 

30 Wm
-1

K
-1

 pro MgSiN2 a 150 Wm
-1

K
-1

 pro -Si3N4 [72], [73]. Tepelná difuzivita (a) 

kompozitů rovněž klesá se zvyšující se teplotou (obr. 52). Tento pokles je mírnější pro 

vypočtené hodnoty tepelné vodivosti  (obr. 53), protože hodnoty tepelné kapacity Cp 

s teplotou rostou (tabulka 11). Hustotu kompozitů () považujeme v uvedeném teplotním 

intervalu za konstantní, proto hodnota tepelné vodivosti  = aCp závisí především na 

teplotní změně a a Cp. Tepelná vodivost kompozitu SMN-5 je v intervalu teplot 20 – 100 C 

na úrovni 41 Wm
-1

K
-1

.  

 Tepelná vodivost keramických materiálů na bázi Si3N4 stoupá se snižujícím se 

obsahem kyslíku v mřížce Si3N4 (anglicky: lattice oxygen), se zvyšující se velikostí Si3N4 

zrn, se snižujícím se obsahem defektů (dislokace, atd.) v Si3N4 krystalech, se snižující se 

tloušťkou amorfní fáze na hranicích zrn [71], [74 – 77]. Také je nutné zabránit tvorbě 

tuhých roztoků Si3N4, např. -SiAlONů, které působí jako překážky pro šíření tepla pomocí 

fononů. Proto se nedoporučuje použít Al2O3 jako přísadu spékání pro přípravu materiálů 

na bázi Si3N4 s vysokou tepelnou vodivostí [72], který tvoří SiAlONy s Si3N4. V našich 

kompozitech jsme použili jako přísady spékání Yb2O3 a Lu2O3, protože netvoří tuhé roztoky 

s Si3N4 a zvyšují jeho mechanické vlastnosti a odolnost proti creepu. 

 Abychom ověřili vliv vysokoteplotního žíhání na tepelnou vodivost kompozitů 

Si3N4 + MgSiN2, byly vzorky s 5 % MgSiN2 (SMN-5), které mají nejvyšší tepelnou 

vodivost po žárovém lisovaní (obr. 53), dodatečně žíhány v přetlakové grafitové peci při 

teplotě 1850 C po dobu 24 hodin a tlaku dusíku 2 MPa. Vzorky byly žíhány v BN kelímku, 

přičemž vzorek SMN-5a byl v zásypu prášku BN + MgSiN2, vzorek SMN-5b byl bez 

zásypu. 

Naměřené hodnoty tepelné difuzivity žíhaných vzorků SNM-5a a SMN-5b spolu 

s žárově lisovaným (nežíhaným) vzorkem SMN-5 při teplotách 30, 100 a 200 C jsou 

uvedeny na obr. 54 a vypočtené hodnoty tepelné vodivosti na obr. 55. 
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Obr. 52. Teplotní závislost tepelné difuzivity žárově lisovaného vzorku SMN-5 a dodatečně 

žíhaných vzorků SNM-5a a SMN-5b. 
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Obr. 53. Teplotní závislost tepelné vodivosti žárově lisovaného vzorku SMN-5 a dodatečně 

žíhaných vzorků SNM-5a a SMN-5b. 
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 Jak je patrno z naměřených výsledků, tepelná difuzivita žíhaných vzorků SNM-5a 

a SMN-5b výrazně stoupla ve srovnání s žárově lisovaným vzorkem SMN-5. Vypočtené 

tepelné vodivosti vzorků mají podobný trend a dosáhly hodnot 121 Wm
-1

K
-1

 pro vzorek 

SMN-5a a 129 Wm
-1

K
-1

 pro kompozit SMN-5b, tudíž jsou mnohem vyšší než hodnota 

tepelné vodivosti 41 Wm
-1

K
-1

 pro žárově lisovaný vzorek SMN-5 (obr. 54). Výrazného 

zvýšení tepelné vodivosti bylo dosaženo v důsledku zvýšení podílu velkých prodloužených 

zrn -Si3N4 v mikrostruktuře kompozitů (obr. 56), snížení množství amorfní fáze na 

hranicích zrn a pravděpodobně také v důsledku snížení defektů (kyslíku, dislokací) 

v krystalech -Si3N4. I když jsme neměřili obsah kyslíku v zrnech -Si3N4, ani hustotu 

dislokací pomocí transmisní elektronové mikroskopie, je známo že dlouhodobé 

vysokoteplotní žíhání přispívá ke snížení defektů v mřížce -Si3N4 [71], [77]. 

Mikrostruktury žíhaných vzorků SMN-5a a SMN-5b jsou uvedeny na obr. 56 a pro srovnání 

je uvedena na obr. 57 mikrostruktura vzorku SMN-5 po žárovém lisování při stejném 2000 

zvětšení a při 30 000 zvětšení. Mnohem hrubší mikrostruktura žíhaných vzorků je patrná.  
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a) 

 

 

b) 

 

Obr. 54. Mikrostruktury žíhaných vzorků SMN-5a (a), SMN-5b (b). 
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a) 

 

b) 

 

Obr. 55. Mikrostruktury žárově lisovaného vzorku SMN-5 při zvětšení 2000 (a),  

30 000 (b). 
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 Poněkud vyšších hodnot tepelné vodivosti bylo dosaženo u vzorku SMN-5b, který byl 

žíhán bez zásypu v BN kelímku. Zásyp směsi nitridů BN + MgSiN2, ve kterém byl žíhán 

vzorek SMN-5a obsahuje 2 – 3 hm.% B2O3 a 1 – 2 hm.% MgO. Tyto oxidy, především 

B2O3 se při vysokých teplotách rozkládají a jsou zdrojem kyslíku. Jak již bylo uvedeno, 

kyslík snižuje tepelnou vodivost -Si3N4 a tyto výsledky naznačují, že žíhání kompozitu 

Si3N4 + MgSiN2 bez zásypu v BN kelímku je účinnější pro snížení obsahu kyslíku, než 

žíhání v zásypu. 

 Hustota dislokací a jiných defektů (mikrotrhlin) v Si3N4 zrnech nebyla studována, ale 

v důsledku značného rozdílu v koeficientu teplotní roztažnosti Si3N4 (3,510
-6

 K
-1

) 

a MgSiN2 (7,110
-6

 K
-1

) ani tento faktor nelze opomenout. Davidge a Green odvodili 

rovnici na výpočet kritické velikosti částic v kompozitu, nad kterou dochází k tvorbě 

mikrotrhlin [79]. Kritický průměr částice dc je dán vztahem: 

 

                 
      2211

2 /212/1

16

EEP
d s
c






 ,                                                   (26) 

 

kde napětí P lze vyjádřit vztahem: 

 

     2211 /212/1 EE

T
P








                                                           (27) 

 

V tabulce 12 jsou uvedeny hodnoty veličin s lomové povrchové energie, Poissonova 

čísla , Youngova modulu E, koeficientu teplotní roztažnosti , teplotního rozdílu T (mezi 

teplotou spékání a laboratorní teplotou). Dosazením za T = 1600 C do rovnice 27, kdy 

začíná tuhnutí kapalné fáze (tzn. vznik napětí), dostáváme napětí P = 1497 MPa a následně 

z rovnice 26 kritickou velikost částic MgSiN2 dc = 9,3 m. V našich kompozitech s nízkým 

obsahem MgSiN2 ( 10 %) byla velikost částic 1 – 4 m, pod uvedenou kritickou hodnotou. 

Generaci dislokací v důsledku rozdílu koeficientů teplotní roztažnosti Si3N4 

a MgSiN2 přesto nelze vyloučit. Pro praktickou aplikaci z toho vyplývá, že je nutno zvolit 

dostatečně pomalé ochlazování po spékání kompozitu Si3N4 + MgSiN2, aby se 

minimalizovala tvorba dislokací a mikrotrhlin. 
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Tabulka 12. Hodnoty veličin použitých pro výpočet kritické velikosti částic MgSiN2 

v Si3N4 matrici, rovnice 26, 27. 

  

  MgSiN2 Si3N4 

E (GPa) 280 310 

  0,24 0,22 

 (10
-6

 K
-1

) 7,1 3,5 

T (K)  1600 

c (Jm
2
)  10 

 

 

Závěrem lze konstatovat, že se podařilo připravit žárovým lisováním a následným 

žíháním kompozit s 95 % Si3N4 + 5 % MgSiN2 s velmi vysokou tepelnou vodivostí      

~ 130 Wm
-1

K
-1

. Pro mnohé praktické aplikace Si3N4 keramiky (např. řezné nástroje, kulová 

ložiska, kluzné spoje robotů, tkacích zařízení atd.) je postačující tepelná vodivost                  

40 Wm
-1

K
-1

, která byla dosažena i v případě žárově lisovaných kompozitů bez následného 

vysokoteplotního žíhání. Kompozity Si3N4 + MgSiN2 s velmi vysokou tepelnou vodivostí    

(  100 Wm
-1

K
-1

) a vysokým elektrickým odporem (10
12

 m) lze uplatnit v ekonomicky 

náročnějších aplikacích, (např. v elektrotechnice jako izolační a teplo odvádějící podložka 

integrovaných obvodů, v pohonných jednotkách elektromobilů a rychlovlaků atd.), kde je 

vyšší cena produktu (v důsledku vysokoteplotního žíhání) kompenzována vynikajícími 

vlastnostmi keramického kompozitu. 
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Závěr 
 

Předložená disertační práce s názvem „Příprava a charakteristika keramického 

kompozitního materiálu na bázi Si3N4 + MgSiN2“ podává ucelený přehled o jednotlivých 

krocích přípravy keramických kompozitů, jejich nitridaci, spékání, měření vybraných 

mechanických a funkčních vlastností, včetně RTG fázové a mikrostrukturální analýzy. 

V prvních krocích této práce byl připraven keramický kompozitní materiál na bázi 

Si3N4 + MgSiN2. Na začátku bylo nutné z výchozích prášků pomocí jednoosého 

a isostatického lisování připravit vzorky s různým obsahem MgSiN2 (5 %, 10 %, 20 %, 30 

%, 40 %, 50 %, 80 %). Takto zhotovené vzorky byly poté nitridovány a spékány na konečný 

produkt. Pro spékání byla použita metoda spékání v přetlaku plynu (GPS) a metoda 

žárového lisování (HP), aby bylo možné lépe zdokumentovat jejich výhody a nevýhody při 

výrobě kompozitů. Jedním z důležitých kroků při výrobě konečného produktu bylo nalézt 

vhodný teplotní režim nitridace a spékání. Z dřívějších teoretických a experimentálních 

poznatků byl zvolený teplotní režim pro oba kroky i obě metody dále optimalizován, až byl 

nalezen vhodný teplotní režim pro výrobu konečného kompozitního materiálu na bázi Si3N4 

+ MgSiN2.  

Pro bližší charakterizaci konečných produktů bylo provedeno zkoušení tvrdosti 

a indentační lomové houževnatosti Vickersovou metodou při použitém zatížení 9,8 N 

(tvrdost) a 98 N (indentační lomová houževnatost). Pro stanovení pevnosti kompozitního 

materiálu Si3N4 + MgSiN2 byla použita metoda čtyřbodového ohybu a k určení Youngova 

modulu pružnosti puls – echo metoda. Z funkčních vlastností byla hodnocena tepelná 

vodivosti pomocí zábleskové metody. Pro bližší charakterizaci keramického materiálu byly 

pořízeny také fotografie mikrostruktury pomocí SEM a RTG fázová analýza, které 

zodpověděly otázky týkající se vzájemného vztahu mezi získanými vlastnostmi konečného 

kompozitního materiálu, strukturou a přítomností vzniklých fází během tepelné přípravy.  

Z vyhodnocení hustot a SEM mikrostruktury kompozitů je možné říci, že vzorky 

zhutněné metodou GPS obsahovaly větší počet pórů (3 – 5 %) v porovnání se vzorky 

připravenými metodou HP, kde byl obsah pórů minimální díky aplikaci mechanického tlaku 

30 MPa při spékání. Z výsledků mikrostruktury u vzorků připravených metodou GPS je také 

patrné, že pórovitost klesá se zvyšujícím se obsahem MgSiN2, tzn., že ke zhutnění 

kompozitů přispívá i MgSiN2. S narůstajícím obsahem MgSiN2 v kompozitu roste také 

velikost prodloužených -Si3N4 částic. Kompozity, které obsahovaly největší množství 
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MgSiN2 (80 %) mají hrubozrnnou mikrostrukturu, kdy některá -Si3N4 zrna dosahovaly 

délky 20 - 25 m a tloušťky 3 - 4 m. U kompozitů s nižším obsahem MgSiN2 byla také 

pozorována zmíněná jehličkovitá zrna Si3N4 srovnatelné délky, ovšem mnohem menší 

tloušťky. Tato -Si3N4 zrna mají kladný vliv na lomovou houževnatost křehkého 

keramického materiálu Si3N4 + MgSiN2 (8 MPam
1/2

). Mikrostruktura kompozitů 

zhutněných metodou HP je jemnější v porovnání s kompozity spékanými metodou GPS 

z důvodu zkrácení doby výdrže při spékání (1600 C). Mikrostruktura takto připravených 

vzorků je tvořena jehličkovitými zrny -Si3N4 a rovnoosými krystaly -Si3N4 a MgSiN2. 

Prodloužená hexagonální zrna -Si3N4 v žárově lisovaných kompozitech jsou štíhlejší ve 

srovnání se zrny -Si3N4 v kompozitu připraveném v přetlaku plynu (vzorek se 40 % 

MgSiN2), což má kladný vliv na lomovou houževnatost i pevnost materiálu. Keramický 

kompozit s 5 % MgSiN2 připravený metodou HP vykazuje nejjemnější mikrostrukturu.  

Z výsledků RTG fázové analýzy je patrné, že obsah MgSiN2 stanovený 

Rietveldovou metodou z RTG záznamů kompozitů je poněkud nižší ve srovnání 

s teoretickým obsahem MgSiN2. Tento rozdíl může být způsoben v důsledku částečného 

rozkladu MgSiN2 v průběhu vysokoteplotního spékání. Rozdíl mezi teoretickým a reálným 

obsahem MgSiN2 stoupal se zvyšujícím se obsahem MgSiN2 v kompozitu, přičemž rozdíl 

byl menší pro žárově lisované vzorky v porovnání s kompozity spékanými metodou GPS. 

Obsah -Si3N4 v kompozitech spékaných metodou GPS byl pouze 5 – 10 % v důsledku 

fázové transformace  -Si3N4. U kompozitů vyrobených metodou HP byl obsah          

-Si3N4 vyšší, 12 – 29 % v důsledku kratší výdrže při vysokých teplotách, kdy probíhá 

fázová transformace   -Si3N4.  

Na základě výsledků tvrdosti a lomové houževnatosti je možné konstatovat, že 

přídavek MgSiN2 má kladný vliv na tvrdost Si3N4 matrice a tvrdost vzorků roste s rostoucím 

přídavkem MgSiN2. Metodou žárového lisování byly připraveny hutné vzorky, které 

vykazovaly velmi dobré hodnoty mechanických vlastností. Nejlepších výsledků tvrdosti 

a indentační lomové houževnatosti dosáhl keramický kompozitní materiál s 30 % MgSiN2 

(HV = 16,32  0,29 GPa, KIC = 8,01  0,14 MPam
1/2

). U vzorků vyrobených metodou 

v přetlaku plynu byly naměřeny nejvyšší hodnoty tvrdosti HV = 15,45  0,45 GPa pro 

vzorek s 80 % MgSiN2 a indentační lomové houževnatosti KIC = 7,29  0,41 MPam
1/2

 pro 

vzorek s 5 % MgSiN2. I přesto, že jsou tyto hodnoty nižší než u kompozitů vyrobených 

metodou žárového lisování, jsou to nejvyšší hodnoty doposud publikované ve světové 
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odborné literatuře pro kompozity Si3N4 - MgSiN2 připravené metodou GPS.  Dosažené 

výsledky jsou velmi významné pro možnou budoucí výrobu těchto kompozitů v průmyslové 

sféře. Metoda GPS je totiž ekonomicky výhodnější a umožňuje výrobu většího množství 

konečných produktů najednou, tudíž je i žádanější.  

Z výsledků měření pevnosti u vybraných vzorků dle očekávání vyplynulo, že 

pevnost kompozitů klesá se zvyšujícím se obsahem MgSiN2 v Si3N4 matrici. Důležitou roli 

zde hraje také mikrostruktura vzorku, neboť nejvyšší hodnotu pevnosti 826  37 MPa (při 

zachování vysoké indentační lomové houževnatosti 7,4 MPam
1/2

) vykazuje kompozit 

obsahující 5 % MgSiN2 s velmi jemnou mikrostrukturou, který obsahuje prodloužená zrna 

-Si3N4.   

Z výsledků měření Youngova modulu vyplynulo, že experimentálně zjištěné 

hodnoty pro keramické kompozity s různým obsahem MgSiN2 v Si3N4 korespondují 

s teoretickými hodnotami vypočtenými směsným pravidlem z modulů pružnosti čistých 

složek (Si3N4 a MgSiN2). 

Z výsledků měření tepelné vodivosti vyplývá, že tepelná difuzivita a vodivost 

kompozitů s narůstajícím obsahem MgSiN2 klesá. Podobný trend byl očekáván v důsledku 

nižší tepelné vodivosti MgSiN2 ve srovnání s Si3N4. Nejvyšší tepelnou vodivost 41 Wm
-1

K
-

1
 po žárovém lisovaní, vykazovaly vzorky s 5 % MgSiN2. Dodatečné žíhání žárově 

lisovaných vzorků mělo kladný vliv na hodnoty tepelné difuzivity. Na výsledné hodnoty 

tepelné vodivosti má vliv také mikrostruktura, neboť výrazného zvýšení tepelné vodivosti 

bylo dosaženo při zvýšení podílu velkých prodloužených zrn -Si3N4 v mikrostruktuře 

kompozitů, snížením množství amorfní fáze na hranicích zrn, a také v důsledku snížení 

počtu různých defektů.  

Hodnoty tepelné vodivosti komerčních Si3N4 materiálů se pohybují v rozmezí 15 – 

30 W·m
-1

K
-1

.
 
Hodnoty tepelné vodivosti u kompozitního materiálu na bázi Si3N4 + MgSiN2 

zjištěné v rámci této disertační práce jsou na úrovni 129 W·m
-1

K
-1 

u vzorku s 5 % MgSiN2 

při 30 °C a zachovávají si tyto excelentní hodnoty i při 100 °C, kdy je tepelná vodivost 

stejného vzorku 101 W·m
-1

K
-1 

a při 200 °C má hodnotu 86 W·m
-1

K
-1

.
 
Tyto velmi vysoké 

hodnoty tepelné vodivosti kompozitů umožňují jejich aplikaci v náročných průmyslových 

aplikacích, kde je vyžadována vysoká tepelná vodivost. Z velké části lze tento úspěch 

připsat nalezení vhodného postupu přípravy a optimalizací celkového tepelného procesu 

výroby těchto keramických kompozitů.  
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Na závěr je možné říci, že optimalizací složení a podmínek přípravy kompozitu  

Si3N4 + MgSiN2 se podařilo připravit konstrukční keramický materiál s vysokou tvrdostí, 

pevností, lomovou houževnatostí a teplenou vodivostí. Tyto vlastnosti umožňují značné 

rozšíření možných aplikací keramických kompozitů na bázi Si3N4 ve strojírenství, leteckém 

a automobilovém průmyslu (řezné nástroje, turbodmýchadla, součásti spalovacích motorů 

a elektromobilů, ložiska a jiné otěruvzdorné součástky), metalurgii (ochranné kyvety 

termočlánků, přívody plynů do vysokoteplotní zóny pecí, průvlaky), elektrotechnice 

(součásti integrovaných obvodů) a v jiných oblastech průmyslu.   
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