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Seznam zkratek 

PZT  =  systém PbO – ZnO2 – TiO2 

FSZ  =  plně stabilizovaná forma ZrO2 

PSZ  =  částečně stabilizovaná forma ZrO2 

TZP  =  tetragonální polykrystalické ZrO2 

CVD =  chemická depozice par 

PVD  =  fyzikální depozice par 

a  =  fragment z komerčně připravené výlevky 

b  =  vylisované kelímky, směs s obsahem vody, pálené při 1240 ° 

c  =  vylisované kelímky, směs s obsahem solu L, pálené při 1240 °C 

d  =  vylisované kelímky, směs s obsahem vody, pálené při 1240 °C s následným žíháním 

na 1580 °C  

TA  =  výpal tenké vrstvy při 1240 °C 

TB =  výpal tenké vrstvy při 800 °C  

TC =  výpal tenké vrstvy při 400 °C 

TD  =  výpal tenké vrstvy při 200 °C  

TE  =  výpal vícevrstvé úpravy při 1240 °C s mezikrokovou stabilizací při 300 °C 

R  =  nános ručně 

V  =  nános ve vakuu 

D1  =  nános pomocí dip coateru s rychlostí ponoru 1 cm.min
-1

 

D3  =  nános pomocí dip coateru s rychlostí ponoru 3 cm.min
-1

  

D6  =  nános pomocí dip coateru s rychlostí ponoru 6 cm.min
-1

. 
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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá přípravou a charakterizací tenkých keramických vrstev na 

keramickém substrátu.  Povrchová úprava pomocí tenkých vrstev zahrnuje široké rozmezí 

aplikací, od vysokoteplotních až k biomedicínskému inženýrství. Tenké vrstvy se připravují 

za účelem snížení mechanického opotřebení, zvýšení odolnosti proti chemickému ataku a 

vysokých teplotám. Tato diplomová práce se zabývá přípravou tenkých vrstev Al2O3 a ZrO2 

na šamotový substrát metodou sol-gel. Soly pro přípravu Al2O3 byl připraven z isopropoxidu 

hlinitého a butoxidu hlinitého, soly pro přípravu ZrO2 vrstev byly zakoupeny. Všechny vrstvy 

byly naneseny technikami dip coatingu. Výsledné vznikající fáze oxidů byly charakterizovány 

rentgenovou difrakční analýzou. Morfologie povrchů byla studována pomocí skenovací 

elektronové mikroskopie. Tloušťka vrstev byla měřena konfokálním mikroskopem. Ke 

zjištění velikosti pórů byla využita porozimetrie a metoda nasákavosti. Korozní testy byly 

provedeny ke zkoumání výsledných vlastností.  

 

Klíčová slova: tenké vrstvy, Al2O3, ZrO2, šamot, keramika, sol-gel, povlaky, povrchové 

vrstvy 

 

Abstract 

The master thesis is focused on preparation and characterization of thin ceramic films 

on the ceramic substrates. The thin film coatings include wide range of utilization from high 

temperature engineering to biomedical applications. The coatings are used in order to reduce 

mechanical wear, chemical attack and improve high temperature resistance. The Al2O3 and 

ZrO2 coatings on the fireclay substrates were prepared using sol-gel method. The alumina sol 

was prepared using aluminium isopropoxide and aluminium butoxide, and both zirconia sols 

were purchased. The fireclay substrates were coated by dip coating processes. The X – ray 

diffraction was used to obtain the phase composition of the coatings. The morphology of the 

surfaces was studied by using scanning electron microscopy. The coating thickness was 

determined by confocal microscopy. The pore diameters were obtained by using the 

porosimetry and absorptivity. The coated materials final properties were investigated by using 

corrosion tests.  

 

Keywords: thin films, Al2O3, ZrO2, fireclay, ceramics, sol-gel, coatings, surface layers 
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1 Úvod 

Při průmyslovém použití je kladen čím dál větší důraz na mechanické a chemické 

opotřebení keramických materiálů. Vzhledem k vysoké pevnosti, žáruvzdornosti, nízké 

tepelné vodivosti a roztažnosti, jsou keramické materiály, kromě tradičních aplikací, 

využívány v součástech turbodmychadel, tepelných výměníků, nástrojových materiálů při 

obrábění či při odlévání. V těchto, ale i dalších vysokoteplotních aplikacích jsou materiály 

velmi mechanicky, tepelně a chemicky opotřebovávány.  

Vhodnou povrchovou úpravou namáhaných částí, která se může jevit jako 

nejekonomičtější řešení, je možno docílit jejich vyšší životnosti. Povrchová vrstva zabraňuje 

mechanickému a chemickému opotřebení. V dnešní době již existuje celá řada materiálů, 

které se používají k povrchové úpravě, ale i velká řada metod, kterými se povlak nanáší.  

Výběr vhodného materiálu a metody se řídí mnoha faktory. Hlavním parametrem 

při výběru je rozhodně chemické složení a fyzikální vlastnosti substrátu, který má být 

povlakován, dále pak je rozhodující oblast využití výsledného materiálu a ekonomické 

možnosti, které v podstatě určí specifičnost metody nanášení.  

Předložená diplomová práce se zabývá přípravou tenkých vrstev oxidické báze 

na keramický substrát. Příprava tenkých vrstev spočívala ve výběru vhodného nanášeného 

materiálu, metody nanášení, techniky a optimalizace parametrů nánosu povrchové vrstvy 

s následnou charakterizací upravených materiálů. 
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2 Teoretická část 

Novodobé technologie mají vysoké nároky na vlastnosti použitých materiálů. Jako 

ekonomicky jedna z nepřijatelnějších možností jeho úpravy se jeví jeho povrchová úprava. 

Tenkou vrstvou na povrchu materiálu lze výrazně zlepšit požadované vlastnosti, ať už 

odolnost mechanickému opotřebení, korozi či vysokým teplotám. Cíle vylepšených vlastností 

materiálu však zahrnují i velmi specifické optické, elektrické nebo biochemické vlastnosti. Je 

možné upravit povrch nejrůznějšími organickými, anorganickými, hybridními či kovovými 

materiály. Pro vysokoteplotní aplikace se nejčastěji využívá karbidických, nitridických nebo 

oxidických sloučenin. Nejhojněji používaná metoda nanášení tenkých vrstev je sol-gel, 

jelikož k nánosu není zapotřebí speciální drahé vybavení, jako je tomu u plamenného či 

plasmového sprejování. Další metody, které je možné k přípravě povrchové vrstvy využít jsou 

chemická depozice par, chemické depozice v roztoku, elektrochemické depozice a 

hydrotermální syntézy. 

2.1 Povrch a jeho vlastnosti 

Povrch je rozhraní mezi pevnou látkou, nebo kapalinou a plynem, nebo vakuem. 

Obecně je povrch, neboli rozhraní fází, region s přebytečnou energií vzhledem k zbylému 

objemu materiálu. Povrch nabývá konfigurace takové, aby celková energie systému byla co 

nejnižší, stejně tak i sloučeniny se orientují do nejméně energeticky náročné krystalové 

roviny. Nečistoty nebo dopanty, které snižují povrchovou energii, mají tendenci koncentrovat 

se na povrchu. Podobně i poruchy struktury materiálu se přesouvají k rozhraní, protože 

segregací se snižuje celková energie systému.  

Jednou z hlavních povrchových vlastností je smáčivost. Pokud se kapka vody umístí 

na čisté sklo a zůstane voda jako kapka na povrchu po vytvoření rozhraní sklo – voda, pak 

kapalina nesmáčí substrát. V případě, kdy se k vodě přidá například mýdlo, kapka 

by se rozprostřela přes celý povrch skelné podložky, tudíž kapalina by sklo smáčela (Obr. 1). 

Mýdlo ve vodě snižuje energii na rozhraní sklo – kapalina, proto může růst kontaktní povrch 

mezi substrátem a kapalinou. 

 

Obr. 1  Smáčivost (vlevo) a nesmáčivost (vpravo) kapaliny [29]. 

Při vyšších teplotách není pevná látka inertní a může reagovat s kapalinou, což je 

známé jako reakční smáčení. Vztah mezi povrchem a povrchovými energiemi určuje smáčivé 

chování kapaliny na povrchu pevné látky. Jestliže je energie fázového rozhraní pevná látka – 

kapalina (γsl) vysoká, pak má kapalina tendenci tvořit kouli s minimálním povrchem. Jestliže 

je energie fázového rozhraní kapalina – plyn (γlg) nízká, rozprostření kapaliny bude záviset na 
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energii rozhraní pevná látka – kapalina. Youngova rovnice se týká úhlu mezi povrchem pevné 

fáze a povrchem kapaliny v kontaktním místě. Tento kontaktní úhel θ se nachází v rozmezí od 

0 do 180 °. Kontaktní úhel závisí pouze na povrchových vlastnostech materiálu. Youngův 

vztah poskytuje možnosti určení mezifázových energií [29]. Úhel specifikuje podmínku 

pro minimální energii danou vztahem: 

𝛾𝑙𝑔 cos 𝜃 = 𝛾𝑠𝑔 − 𝛾𝑠𝑙  (1) 

kde γsl  je energie rozhraní pevná látka – kapalina (N·m
-1

), 

  γsg  - energie rozhraní pevná látka – plyn (N·m
-1

), 

  γlg - energie rozhraní kapalina – plyn (N·m
-1

), 

  θ - je kontaktní úhel mezi povrchem kapaliny a pevné fáze (°). 

Otevřená pórovitost je jedna z hlavních vlastností určujících stupeň koroze 

keramického materiálu taveninami. Vzniká v důsledku granulometrické skladby surovin 

pro jeho přípravu a dále únikem plynů během výroby. Otevřené póry jsou kapiláry v 

materiálu, kterými je spojem s okolním prostředím, proto jimi může materiál do svého 

objemu přijímat vodu i vzdušnou vlhkost. Tyto póry ovlivňují nasákavost, citlivost k sušení, 

difuzi kapalin a plynů, součinitel tepelné vodivosti, měrnou tepelnou kapacitu, mechanické 

vlastnosti materiálu a jeho další parametry.  

Na velikosti zrn materiálu je velmi závislý specifický povrch. Materiál má tím větší 

specifický povrch, čím má menší zrna [30]. Obecně čím je vyšší specifický povrch, tím víc 

povrchové vlastnosti materiálu, například fotoaktivita, antibakteriálnost  nabývají na 

významu.  

Odpor, který vytváří materiál proti vniknutí cizího tělesa do jeho povrchu, se definuje 

jako tvrdost. Má zásadní vliv na otěr materiálu a jeho opotřebení. Otěruvzdorné a řezné 

nástroje musí mít co nejvyšší hodnotu tvrdosti, která je ovlivněna tvarem krystalů a jejich 

velikostí, přičemž s klesající velikostí zrna roste tvrdost, dále pak teplotou, kdy s rostoucí 

teplotou se zvyšuje vzdálenost atomů a tím klesá výsledná tvrdost materiálu, a vnitřním 

pnutím, které tvrdost zvyšuje.  

Adheze je mezimolekulární přitažlivá síla na styčných plochách v nerovnostech dvou 

rozdílných materiálu, která způsobuje jejich přilnutí. Jeli adhezní síla vyšší než vnitřní 

pevnost materiálu, pak při mechanickém namáhání nedojde k porušení ve styčné ploše mezi 

dvěma povrchy, ale uvnitř materiálu [30].  

Drsnost materiálu je dána jeho povrchovou texturou. Je kvantifikována odchylkou 

normálového vektoru od ideální formy skutečného povrchu. Je-li odchylka velká, povrch 

je drsný a je-li malá, povrch je hladký. Drsné povrchy mají obvykle vyšší frikční koeficient 

než hladké. Nesrovnalosti na povrchu mohou tvořit nukleační místa pro trhliny či korozi, na 

druhé straně mohou zlepšovat adhezní vlastnosti [32].  

Elektrická vodivost povrchové vrstvy je určena elektronovým stavem, který je 

na površích velmi ovlivněn změnou vazebních sil a potenciálů, které mění hustotu stavů 

elektronů, ale závisí i na mřížkových povrchových poruchách, na adsorbovaných vrstvách a 

tím změnách chemického složení [31].  
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Tepelná vodivost v povrchové vrstvě závisí zejména na množství pórů, struktuře, 

teplotě, ale i na adsorbované vlhkosti. V samotné vrstvě dochází k přenosu tepla vedením, 

mezi protilehlými plochami pórů se teplo šíří sáláním. Adsorbovaná voda zvyšuje součinitel 

tepelné vodivosti. Voda vykazuje přibližně 25 × vyšší hodnoty tepelné vodivosti oproti 

vzduchu, a zároveň po adsorpci vody dochází k přestupu tepla v pórech prouděním [30].   

V dnešní době jsou velmi zkoumané fotokatalytické vlastnosti. Fotokatalýza je 

proces chemického rozkladu látek působením světla iniciovaný fotokatalyzátorem. Takto je 

možné za vhodných podmínek rozložit organické nečistoty v ideálním případě až na CO2 a 

H2O, proto se tohoto jevu využívá pro samočistící materiály, nebo k čištění vody či vzduchu. 

Nejběžněji využívané fotokatalyzátory jsou polovodiče ZnO, TiO2, ZnS a CdS. Po osvitu 

fotokatalyzátoru zářením o energii vyšší než je energie zakázaného pásu dojde k excitaci 

elektronu z valenčního do vodivostního pásu za vzniku páru elektron – díra. Zakázaný pás je 

pás, ve kterém nemůže existovat žádný ze stavů elektronů v krystalové mříži, proto je třeba 

dodat polovodiči vyšší energii k přeskoku z valenčního do vodivostního pásu než je energie 

zakázaného pásu. Vzniklé páry elektron – díra se mohou podílet na oxidačních či redukčních 

reakcích, ale také mohou rekombinačními procesy zaniknout. K rozkladu organických látek 

dochází oxidačními procesy, kdy buď organická látka reaguje s dírou za vzniku radikálu 

přímo, nebo díra reaguje se vzdušnou vlhkostí, vodou adsorbovanou na povrchu, za vzniku 

hydroxylového radikálu s následným atakem na organickou molekulu, kdy hydroxylový 

radikál přijme vodík z organické molekuly pro vznik vody a zároveň dojde k tvorbě radikálu 

organické látky (Obr. 2) [17].  
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Obr. 2  Schéma fotokatalytického jevu a možných probíhajících reakcí [17]. 

Kromě samočistících fotokatalytických vlastností se výzkum zaměřuje 

na antibakteriální povrchové vlastnosti materiálů, které by mohly najít využití nejen 

v medicíně k zaručení absolutně čistého prostředí, ale i v běžném životě pro eliminaci bakterií 

v kuchyňských provozech, koupelně či na hračkách pro děti.  

2.2 Význam povrchové úpravy  

Povrchově, pomocí keramických vrstev, se upravují jak keramické, tak i kovové 

materiály z důvodů ochrany před mechanickým opotřebením, chemickým atakem, ale i 

vysokou teplotou používání. Mechanické opotřebení nastává při odstranění materiálu 

z povrchu abrazí, například pohybem jednoho povrchu přes druhý, což ústí k oddělení vrstvy, 

a erozí neboli ztrátou materiálu vlivem vysoké rychlosti částic. Chemický atak může nastat 

v plynné, ale i kapalné fázi [1]. Korodující kapaliny obsahují kyseliny, zásady, taveniny a 

strusky. K takové chemické korozi může dojít kombinací kyslíku, slané vody a sirnatých 

nečistot na kovové čepele turbín, rovněž pro keramické materiály jsou velmi korodující tekuté 

kovy a strusky. Během rostoucí teploty struktura materiálů prodělává změny, které vedou ke 

snížení mechanické pevnosti a roste náchylnost k dalším druhům opotřebení [18]. 
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Většina materiálů používaných při vysokých teplotách podléhá různým typům 

opotřebení, kterých intenzita s teplotou roste. Jedná se zejména o vysokoteplotní erozi a 

korozi způsobenou taveninami, které zahrnují i oxidaci, sulfidaci, nauhličení a chloraci. 

Použitím ochranných povrchů lze uskutečnit nápravu nedostatků vysokoteplotní povrchové 

stability materiálů [1].  

Úprava povrchu může být provedena kovovými, anorganickými, organickými 

i hybridními materiály a zahrnuje jak pokročilé využití, tak i materiály k běžnému použití. 

Oblasti, ve kterých se povrchově upravené materiály využívají, zahrnují optické a fotonické 

funkce, biochemické využití, aplikace s požadovanými vlastnostmi jako jsou elektrická a 

iontová vodivost, odolnost vůči vysokým teplotám, mechanická odolnost, obrobitelnost, 

abrazivnost, odolnost vůči působení vody a hydrofilicita. Příklady využití keramických 

povrchových vrstev jsou ukázány v  

Tabulka 1 [19].  

Tabulka 1  Příklady využití povrchové úpravy materiálů [19]. 

Vlastnost Funkce Aplikace Povrchová vrstva 

Optické Luminiscence Fluorescenční solární 

kolektor 

Křemen dopovaný 

rhodaminem 

 Nelin. optické 

efekty 

Generátor PZT  

 Světlovod Optický vlnovod SiO2 - TiO2  

 Absorpce UV ochranný film SiO2 - TiO3 

  Fotochromismus Na2O - Al2O3 - B2O3 - 

SiO2  

  Elektrochormismus WO3 

 Reflexe Sluneční štít In2O3 - SnO2 

 Antireflexe Jasný průzrak TiO2 - SiO2 multivrstva 

 Fotovoltaický efekt solární článek TiO2 s organickým 

barvivem 

 Fotokatalytický jev Rozklad organických 

kontaminantů 

TiO2 

Elektrické Elektrický vodič Elektrodový film na skle In2O3  

  Elektrodový film na 

plastu 

In2O3 

 Iontový vodič Elektrolyt pro sensibilaci 

barviva v solárních 

článcích 

Organicko - anorganický 

hybrid 

Mechanické Mechanická 

odolnost 

Povrchová vrstva plastů Organicko - anorganický 

hybrid 

 Abraze Alumina abraziva α-alumina 

Biochemické Životní prostředí Antibakteriální 

kompozity 

Cu/SiO2 

Vysokoteplotní žáruvzdorné povrchové vrstvy dále slouží k ochraně řady komponentů 

před degradačním účinkem složek životního prostředí nebo před vlivem antropogenní 

činnosti. Ochranný povlak by měl splňovat následující požadavky, a sice formovat kompaktní 
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bariéru mezi substrátem a okolním prostředím, dobře přilnout k substrátu a tvořit hutnou 

neporézní vrstvu bez defektů, díky kterým by mohla nastat penetrace korozního média 

do substrátu. Strojní součástky pracující při vysokých teplotách jsou povlakovány oxidy, 

zejména chromu, hliníku a křemíku. Další systémy, které mohou tvořit ochrannou vrstvu, jsou 

aluminidy, karbidy, silicidy a nitridy, nebo tzv. PZT systém (PbO - ZnO2 – TiO2). Každý 

z těchto materiálů se různými metodami nanáší na různý substrát za účelem dosažení 

požadovaných vlastností [1]. 

2.3 Materiály vhodné pro přípravu tenkých vrstev 

Typů látek používaných pro povrchové keramické vrstvy žáruvzdorných materiálů je 

relativně málo a v zásadě zahrnují anorganické sloučeniny (oxidy, karbidy, boridy a nitridy) 

nebo jejich kombinace. Při výběru materiálu se musí brát především ohled na to, za jakým 

účelem a pro jaké využití se má povrch upravovat. Faktory, které je třeba při výběru zvážit, 

zahrnují v prvé řadě vlastnosti samotného povrchového materiálu, jako jsou teplota tání, 

tvrdost, tenze par, hustota a koeficient tepelné roztažnosti. Dále je třeba zvážit odolnost 

povrchového materiálu na předpokládaný atak při použití (chemický či mechanický), jeho 

kompatibilitu se substrátem při daném teplotním rozsahu, což zahrnuje minimální tepelné 

namáhání s ohledem na jejich koeficienty tepelné roztažnosti, a také předpoklad dobré adheze 

vrstvy k substrátu. Posledním rozhodujícím faktorem jsou náklady, přičemž to, zda konkrétní 

povrchová úprava bude využívána, závisí na kompromisu mezi výhodami, které se úpravou 

získají a zvýšenými náklady, které přípravou povrchové vrstvy vzniknou.  

Při výběru systému substrát – povrchová vrstva je důležitým parametrem metoda, 

pomocí níž se bude tenká vrstva připravovat, ale také jsou důležité chemické složení, 

tloušťka, tvrdost, opotřebení třením, Youngův modul pružnosti, adheze vrstvy k substrátu, 

koeficient tepelné roztažnosti, tepelná vodivost, hustota, specifické teplo povrchu a substrátu, 

a informace o reziduálním namáhání, které vzniká v důsledku ulpění vrstvy k povrchu 

materiálu [1].  

2.3.1 Al2O3  

Oxid hlinitý (korund) je jeden z nejdůležitějších keramických materiálů, v obou 

případech, jako čistý i jako keramická či skelná komponenta. Užitečnost oxidu hlinitého plyne 

z jeho výborných vlastností. Teplota tání Al2O3 je 2054 °C a jeho chemická stabilita a 

nereaktivita vedou k využití ve vysokoteplotních komponentech, katalytických substrátech a 

biomedicínských implantátech. Tvrdost, pevnost a abrazivní odolnost Al2O3 jsou nejvyšší 

ze všech oxidických materiálů, proto je často využíván pro abrazivní materiály, ložiska a 

řezné nástroje. Vykazuje vysokou elektrickou izolačnost, která vyplývá z jeho hodnoty 

energie zakázaného pásu 9,6 eV, proto je v čisté formě používaný jako komponenta 

elektrických izolací. Korund má excelentní optickou průhlednost a s aditivy jako jsou Cr2O3 a 

TiO2 jsou důležité jako drahokamy a laserové rubíny. Protože jeho teplota tání je vysoká, je 

chemicky inertní a průhledný, je hojně využíván v pouličních lampách.  

Oxid hlinitý se vyrábí separací z bauxitových rud Bayerovým procesem, při kterém je 

tento oxid rozpuštěn roztokem NaOH. Výsledná sloučenina NaAl(OH)4 je z roztoku 
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separována sedimentací a filtrací od zbylých nečistot, a zchlazena na teplotu 55 °C. Al2O3 je 

následně precipitováno z roztoku přídavkem gibbsitových semínek a vzniká γ-Al(OH)3. 

Kalcinací při nižších teplotách se γ-Al(OH)3 rozkládá za vzniku γ-Al2O3, při teplotách nad 

1200 °C vzniká α-Al2O3. Z takto připraveného oxidu hlinitého je možné elektrotavením 

v elektrických obloukových pecích vyrobit polykrystalický tavený Al2O3, či po briketizaci 

nebo peletizaci tepelnou úpravou při 1900 °C tabulární korund.  

Tabulka 2  Strukturní typy Al2O3 a hydratovaných fází [22]. 

Název Struktura Název Struktura 

Korund Hexagonální Bayerit β−Al(OH)3 Monoklinická 

η-Al2O3 Kubická Gibbsit α−Al(OH)3 Monoklinická 

-Al2O3 Tetragonální Böhmit α−AlOOH Orthorombická 

δ-Al2O3 Tetragonální Diaspor β−AlOOH Orthorombická 

θ-Al2O3 Monoklinická   

κ-Al2O3 Orthorombická   

V  

Tabulka 2 jsou ukázány strukturní modifikace Al2O3. Korund je jediná stabilní fáze při 

všech teplotách a okolních tlacích. Všechny ostatní metastabilní Al2O3 mají nižší hustotu než 

korund a s rostoucí teplotou dochází k transformaci gamma → delta → theta → alpha, 

nad teplotu 1200 °C je obvykle prezentována fáze alfa (korund). Hydratované fáze oxidu 

hlinitého mají konfiguraci složenou z řetězů vazeb Al−O s vodíkovou vazbou mezi řetězci. 

Tyto fáze se rozkládají při nízkých teplotách kolem 300 °C za vzniku Al2O3 a H2O.  

Nejdůležitější binární diagram oxidů s Al2O3 je Al2O3−SiO2 (Obr. 3). Důležité rysy 

tohoto diagramu jsou velmi nízké rozpustnosti pevné fáze SiO2 v Al2O3 a Al2O3 v SiO2, a 

jejich stabilní pevná přechodná fáze mulit, která má složení 3Al2O32SiO2. V mulitu s rostoucí 

teplotou roste množství Al2O3 fáze. 
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Obr. 3  Binární diagram SiO2−Al2O3 [22]. 

V Tabulka 3 jsou shrnuty základní vlastnosti Al2O3. Hodnota Youngova modulu 

pružnosti, pevnosti v tlaku je značně vyšší než pro většinu ostatních oxidů a je to výsledek 

silných Al−O vazeb v oxidu hlinitém. S rostoucí teplotou Youngův modul pružnosti klesá 

v důsledku klesající pevnosti vazeb. Pevnost v tlaku křehkých materiálů úzce souvisí 

s povrchovými prasklinami, přičemž vady rozvíjející se abrazí zlepšují praktickou pevnost.  

Al2O3 patří k nejtvrdším materiálům. V Mohsově stupnici mu náleží stupeň devět. Tvrdost 

však prudce závisí na teplotě a klesá s rostoucí teplotou mnohem víc, než je tomu u pevnosti. 

Tečení Al2O3, stejně jako lomová houževnatost, je velmi závislé na historii vzorku a 

mřížkových defektech.  
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Tabulka 3  Vlastnosti oxidu hlinitého [22]. 

Vlastnost  Hodnota 

Teplota tání (°C) 2 054 

Teplota varu (°C) 3 530 

Youngův modul pružnosti (GPa) 403 

Mechanická pevnost (GPa) 58 

Tvrdost  (kg·mm
-2

) 3 000 

Tečení (X10
5
h

-1
) 0,13 

Lomová houževnatost (MPa·m
1/2

) 3 

Hustota (g·cm
-3

) 3,96 

Průměrný koeficient tepelné 

roztažnosti 

 9,8 

Energie zakázaného pásu (eV) 9,6 

Reaktivita Al2O3 s kovy i nekovy je dána změnou Gibbsových energií příslušných 

reakcí. Tyto energie se mění s rostoucí teplotou a reakce proběhne tehdy, když nastane 

záporná změna Gibbsovy energie. K posouzení reaktivity slouží Ellinghamovy diagramy. 

2.3.2 ZrO2 

Oxid zirkoničitý je univerzální keramický materiál, který našel využití v kyslíkových 

pumpách, senzorech, palivových článcích, tepelně bariérových povlacích a dalších 

vysokoteplotních aplikacích pro jeho elektrické, termické a mechanické vlastnosti. 

ZrO2 se při nízkých tlacích vyskytuje v monoklinické, tetragonální a kubické fázi. 

V inženýrských aplikacích se nejčastěji využívá tetragonální a kubická fáze i přes jejich 

nízkou stabilitu při nízkých teplotách. Vlastně inženýrské využití všech tří fází v čisté formě 

je vzácné. Obecně se ZrO2 dopuje oxidy jako je Y2O3 ke stabilizaci vysokoteplotních fázi na 

pokojovou teplotu. Dopace má ovšem enormní důsledky na mechanické a elektrické 

vlastnosti ZrO2, protože atomová a elektronová struktura Zr
4+

 je na většinu dopantů závislá ve 

všech třech polymorfních modifikacích. Dopací, tetragonální ZrO2 při nízkých koncentracích 

dopantů nebo kubické fáze při vyšších koncentracích dopantů, lze dosáhnout stabilizace na 

pokojovou teplotu. 

Plně stabilizované ZrO2 („full stabilized zirconia“ – FSZ) poukazuje na materiál 

kompletně stabilizované kubické formy. Částečnou stabilizaci tetragonální formy ZrO2 

(„partially stabilized zirconia“ – PSZ), lze dosáhnou [22]:  

 z rozdispergovaných precipitátů tetragonální fáze ZrO2, které mohou být buď 

v čisté formě, nebo nadopované ionty Ca
2+

 (Ca−PSZ) či Mg
2+

 (Mg−PSZ), 

 ze ZrO2 dopací tetragonální fáze ionty Ce
4+

 (Ce−TZP) nebo Y
3+

 (Y−TZP). 

Stabilizované ZrO2 v tepelně bariérových povlacích je všudypřítomné, nacházející se 

ve spalovacích liniích a rotorových čepelích. ZrO2 je jeden z nejpoužívanějších materiálů 
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pro tepelně bariérové povlaky kvůli jeho nízké tepelné vodivosti, vysoké tepelné stabilitě 

v oxidačním i redukčním prostředí, koeficientu tepelné roztažnosti podobnému železným 

slitinám, vysoké houževnatosti a nízké ceně, při které může být aplikován na povrch kovu. 

Druhým nejznámějším použitím stabilizovaného ZrO2 jsou kyslíkové senzory. Tyto typy 

přístrojů využívají vysoké iontové vodivosti Y2O3 nebo CaO dopované kubické formy ZrO2. 

Senzor spočívá ze ZrO2 trubice s jedním uzavřeným koncem, kde vnitřek trubice je vystaven 

vzduchu a vnější část je vystavena plynu, ve kterém se stanovuje obsah kyslíku. V důsledku 

rozdílných parciálních tlaků kyslíku uvnitř a vně trubice dochází k transportu kyslíku 

keramickou trubicí. Výsledkem transportu je měřitelné napětí, které odpovídá koncentraci 

kyslíku. Podobnou funkci má i ZrO2 v palivových článcích, ve kterých je chemická energie 

paliva přímo konvertována na elektrickou energii a teplo. Článek se skládá ze dvou elektrod a 

elektrolytu, který bývá tvořen stabilizovaným ZrO2 pomocí 8 mol% Y2O3. Principem 

palivového článku je transport kyslíku z jedné elektrody skrz elektrolyt k palivové elektrodě, 

kde dochází k reakci za vzniku H2O a dalších plynů. Během reakce vzniká elektrický proud, 

který může být použit k externí práci. Vzhledem k čistotě vůči životnímu prostředí se tato 

technologie stala důležitou.  

Kromě nízkotlakých fází existují i dvě vysokotlaké. Monoklinická fáze se s rostoucím 

tlakem mění v sérii orthorombických fází. Při tlaku 3,5 GPa se začíná objevovat první 

orthorombická fáze, která existuje do tlaku 25 GPa. Nad tento tlak se objevuje druhá 

orthorombická fáze. Přeměna závisí na velikosti krystalů, přičemž malé krystaly vedou 

k transformaci při vyšších tlacích.  Při vysokých tlacích (20 GPa) a teplotách (100 C°) 

zároveň se vyskytuje hexagonální fáze, která se s klesajícím tlakem pod 1 GPa mění 

v monoklinickou. Fázové přeměny ZrO2 v závislosti na teplotě a tlaku jsou znázorněny 

na Obr. 4.  
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Obr. 4  Fázový diagram ZrO2 v závislosti na teplotě a tlaku [22]. 

Měření mechanických vlastností čisté kubické a tetragonální fáze je mimořádně složité 

z důvodů potřebných vysokých teplot při měření. Pouze monoklinická fáze může být 

studována v čisté formě. Mechanické vlastnosti tetragonální a kubické formy byly 

determinovány pouze pro stabilizované fáze.  

Bulkový modul monoklinické a tetragonální fáze se nachází v rozmezí 150-200 GPa, a 

kubické fáze 171-288 GPa. Tvrdost monoklinického ZrO2 je přibližně 9,2 GPa, zatímco 

pro ytriem stabilizovanou tetragonální fázi vzrostla hodnota na 11 GPa. Hodnotu 

houževnatosti monoklinické formy je obtížné získat, jelikož je problematické slinování této 

fáze, nicméně je možné provést měření na porézním materiálu a hodnotu extrapolovat pro 

bezpórovitý materiál.  Extrapolovaná hodnota houževnatosti monoklinické fáze činí 

2,6 MPa·m
1/2

. Přídavek stabilizátorů k tetragonální fázi zapříčiní zvýšení lomové 

houževnatosti materiálu. ZrO2 kubické fáze stabilizované dopací Y2O3 nebo CaO je materiál 

vhodný k vysokoteplotním aplikacím v důsledku jeho extrémně vysoké iontové vodivosti při 

středních a vysokých teplotách. Elektronová a iontová vodivost tetragonální fáze je vysoká při 

vysokých teplotách, ale nízkých parciálních tlacích kyslíku, který její vodivost při vysokých 

teplotách značně snižuje [22]. 

2.3.3 Další oxidické materiály  

Mezi další oxidické materiály využívané k povrchovým úpravám patří SiO2, TiO2 a 

ZnO. 

SiO2 našlo své využití na površích kovů, kdy vytváří bariéru především ve vztahu 

k životnímu prostředí [1]. Keramické povlaky oxidem křemičitým výrazně zlepšují odolnost 
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mechanickému opotřebení, korozní a abrazivní odolnost upravených materiálů. Tepelná 

stabilita substrátu je po nánosu tenkého SiO2 filmu excelentní [23]. 

Oxid titaničitý je atraktivní materiál pro spoustu technologických procesů, své využití 

ve formě povrchové vrstvy našel při heterogenních fotokatalytických procesech, solárních 

článcích a korozi odolných vrstvách [25]. Stejně jako TiO2, i ZnO spadá do skupiny 

polovodičů, tudíž se jeho povrchová úprava využívá pro fotokatalytické účely. Oxid zinečnatý 

ovšem vykazuje navíc piezzoelektrické chování, proto je zkoumána jeho příprava ve formě 

tenké vrstvy na moderní materiály jako jsou například nanotrubičky [26].  

2.3.4 Neoxidické materiály 

Karbidy i nitridy jsou hojně využívané pro povrchovou úpravu, jak kovových, tak i 

nekovových materiálů, díky jejich výborným vlastnostem. Vykazují vysokou otěruvzdornost, 

tvrdost, vysoký bod tání a jsou chemicky inertní. Materiály odolné oxidaci jsou Ti (B, N) a 

(Ti, Al)(C, N). Dalšími karbidy, které se nanáší, nejčastěji laserovými metodami, jsou WC, 

TiC, TaC, B4C a NbC. Chemickou depozicí par TiN, BN se upravují polovodičové materiály, 

a zároveň BN je využíván díky jeho odolnosti proti chemické korozi indikující Al, Mg, Cu a 

Zn.  

Silicidy a disilicidy titanu a molybdenu mají vysoké body tání, jsou stabilní, chemicky 

inertní a odolné vůči oxidaci, i dalším reakcím, při vysoké teplotě. Jejich nevýhodou ovšem je 

použití na omezený rozsah materiálů substrátu.  

Boridy patří k materiálům vhodným pro vysokoteplotní aplikace díky jejich chemické 

stabilitě, inertnosti, tvrdosti i při vysoké teplotě, odolnosti termálním šokům a creepu. 

Ze zástupců této skupiny to jsou TiB2, ZrB2 a HfB2.  

Aluminidy jsou materiály odolné vůči oxidaci a korozi při vysoké teplotě, a patří zde 

látky TiAl3, NbAl3 a TaAl3 [1]. 

2.4 Metody přípravy tenkých vrstev 

Metody pro povrchovou úpravu lze rozdělit do čtyř základních skupin, a sice procesy 

v plynném stavu, roztoku, tavenině a pevném stavu. Povrchové vlastnosti lze zlepšit nejen 

nánosem funkční vrstvy na substrát, ale i úpravou samotného povrchu například pomocí 

laseru. 

2.4.1 Proces v plynném stavu 

Do této skupiny přípravy povrchů se řadí metody chemické či fyzikální depozice par a 

depozice s asistencí iontového paprsku. Tyto metody mohou být také asistovány plasmou, což 

má celou řadu výhod jako jsou dosažení požadované struktury, tloušťky vrstvy, široké 

spektrum materiálů, které lze použít jako substrát a materiálů, které lze nanášet.  

Chemická depozice par (CVD) je vhodná pro přípravu karbidů a nitridů titanu (TiC, 

TiN, TiCN) a spadá do nízkoteplotních postupů přípravy keramických materiálů [1].  
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Přípravou keramických povrchů na keramický substrát metodou In situ se zabývali 

Ishikawa a kol. [4]. Pro depozici vrstvy nitridu titanu využili jako prekurzor butoxid titaničitý 

s polystyrenem, který zde sloužil jako pojivo, a nanášeli ho na Si3N4. Depozice byla 

provedena chemickou depozicí par, což je velmi drahá metoda, ovšem její výhodou je jistá 

přesnost přípravy nejrůznějších tvarů částic povrchové vrstvy či definovaná tloušťka vrstvy. 

Stejnou metodou lze rovněž připravit silný, vláknitý, ale fotokatalyticky aktivní povrch, kdy 

tuto depozici prováděli z polykarbosilanu s Ti(OC4H9)4, nebo lze připravit povrch pokrytý 

ZrO2 z polykarbosilanu s Zr(OC4H9)4. Touto metodou mohou být syntetizovány SiC, Si3N4 a 

SiO2 pokryté vrstvami BN, TiN, TiO2, ZrO2 a Al2O3. 

Fyzikální depozice par (PVD) potřebuje drahé zařízení a je vhodná pro nanášení 

žáruvzdorných a tvrdých kovů jako jsou Mo, Ta, W nebo Ra. 

 Vzhledem k vysoké energii iontového paprsku, lze metodu depozice iontovým 

paprskem, využít ke sloučení i dvou neslučitelných látek. Povrchová látka přímo zakoření 

v daném substrátu. Při této metodě lze kontrolovat složení a připravují se pomocí ní povrchy 

diamantové či karbonové.  

2.4.2 Proces v roztoku 

Metody přípravy povrchů, které probíhají v roztoku, se využívají jak pro povrchovou 

úpravu kovových, tak i nekovových materiálů.  

Při chemické depozici v roztoku dochází k homogenní autokatalytické reakci přímo 

na povrchu substrátu, nikoliv v roztoku. Substrát s povrchovou látkou vytvoří sloučeniny. 

Chemická depozice se může provádět sprejováním vodného roztoku na substrát (Spraying) či 

ponořením substrátu do roztoku (Dipping).  

Elektrochemická depozice je založena na elektrolýze za účelem vytvoření kovového 

povlaku. Při této metodě lze dosáhnout požadované tloušťky vrstvy a struktury. Depozice 

není drahá a je vhodná i pro nanášení keramických materiálů jako jsou Al2O3, ZrO2, TiO2, 

PbO a BaTiO3 [1]. 

Novou metodou pro přípravu keramického komplexu o třech rozměrech pórů je 

Gel casting. Babaluo a kol. [5] touto metodou nanášeli na porézní keramický substrát 

o rozměrech pórů 0.5 – 10 µm střední vrstvu o tloušťce 10 – 100 µm s menšími velikostmi 

póru v rozmezí 0.5 – 0.05 µm, a na tuto vrstvu dále nanesli povrch s velikostí pórů 2 – 50 nm 

a tloušťce 1 – 10 µm. Grafické znázornění je zobrazeno na Obr. 5. 
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Obr. 5  Grafické znázornění vrstev s různou tloušťkou a velikostí pórů, A - svrchní 

vrstva, B - střední vrstva, C - pórovitý substrát [5]. 

Keramická fáze, která byla využita jako pórovitý substrát, byl α-Al2O3. V prvé řadě 

byl připraven roztok deionizované vody s 5 hm. % monomeru, kterým byl například 

akrylamid, bis-akrylamid. Do roztoku následně přidávali keramické prášky Al2O3 o různé 

frakci, aby byl jejich obsah v suspenzi 40 hm. %, přičemž zároveň přimíchávali disperzní 

látku polymetakrylát amonný a to tak, že na 100 g Al2O3 činil obsah disperzní látky 0,3 ml. 

Suspenze byla mechanicky míchána po dobu 2 h a poté ultrazvukově po dobu 15 min, aby se 

předešlo obsahu vzduchových bublin v suspenzi. Podloží z této suspenze bylo vytvořeno 

vysušením a následným slinováním při 1400°C po dobu 5 h. Pro nanášení vrstev na substrát 

metodou dip coating byla připravená suspenze deionizované vody, polymerního pojiva a 

polyethylen glykolu s 5 hm. % obsahem vysušených částic Al2O3. Vrstvy byly nanášeny 

rychlosti 10 – 40 mm·min
-1

 v časovém rozsahu 8 – 34 s a povrch byl vysušen a slinován 

při 1400 °C po dobu 1 h [5]. 

Pro přípravu řízeného růstu anorganických krystalů na substrátu je možné použít 

hydrotermální syntézu. Je to heterogenní reakce v přítomnosti vodného rozpouštědla nebo 

mineralizátoru za vysokého tlaku a teploty za účelem rozpuštění a rekrystalizace materiálu, 

který je relativně nerozpustný při obvyklých podmínkách. Mnoho autorů definuje 

hydrotermální syntézu různými hodnotami tlaků a teplot, v zásadě však lze říci, že se jedná 

o jakoukoliv heterogenní reakci v přítomnosti rozpouštědla, která probíhá při teplotách 

vyšších než laboratorní a tlaku vyšším než 1 atmosféra v uzavřeném systému. Rozpouštědla 

mohou být použité jak vodné, tak bezvodé, přičemž účelem použití různých rozpouštědel je 

snížení tlaku a teploty na co nejnižší hodnoty. Při hydrotermálních syntézách může docházet 

k syntéze nových fází nebo stabilizace nových komplexů, růstu krystalů některých 

anorganických sloučenin, přípravě přesně definovaného materiálu a mikrokrystalů s dobře 

definovanými velikostmi a morfologiemi, které mohou být využity pro specifické účely, dále 

vyluhování rud při těžbě kovů, také dekompozice, koroze a leptání [20]. 

Kromě řízeného růstu krystalů lze hydrotermální syntézu využít k přípravě solu a 

následnému povlakování metodou sol-gel. Pro vysokoteplotní odolnost vůči oxidaci 

i inertnost lze, na matrici Al2O3, využít vrstvy oxidu zirkoničitého. Gu a kol. nanášeli sol 

oxidu zirkoničitého na vlákna oxidu hlinitého. Sol byl připraven hydrotermální syntézou 

acetátu oxidu zirkoničitého a také přímo ze zakoupeného acetátového solu s obsahem 

20 hm. % oxidu zirkoničitého. Hydrotermální syntéza byla provedena v autoklávu při 220 °C 

ze ZrO(CH3COO)2 při autogenním tlaku po dobu dvou hodin. Koloidní roztok s částicemi 
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ZrO2 byl poté sušen při 80 °C po dobu 8 h a výsledný prášek byl vykalcinován při 600 °C 

po dobu 4 h za účelem odstranění zbytkového acetátu. Zakoupený acetátový sol byl využit 

buď s upraveným pH na hodnotu 2, nebo vysušen při 100 °C po dobu 8 h pro odstranění vody 

a poté kalcinován při 600 °C po dobu 10 h k odstranění nadbytečného acetátu. Postup 

nanášení vrstev solů na vlákna Al2O3 je znázorněn na Obr. 6 [8]. 

 
Obr. 6  Grafické znázornění povlakování vláken Al2O3 solem ZrO2 [8]. 

Levnou metodou přípravy vrstvy je Sol-gel, kterou se nejčastěji nanášejí keramické 

látky na sklo či kovový substrát [1]. Tato metoda je založena na převedení připravené 

koloidní suspenze obsahující požadovanou látku na gel. Na Obr. 7 je znázorněn princip sol-

gel metody.  

 

Obr. 7  Schéma sol-gel metody. 

Sol je koloidní roztok pevných částic v kapalině. Rozdispergované částice tuhé fáze 

jsou dostatečně malé a vykazují Brownův pohyb. Prekurzor k přípravě koloidní suspenze 

spočívá z elementů kovu a je obklopen ligandy, které neobsahují daný kov. Například 

prekurzor oxidu hlinitého je buď anorganický Al(NO3)3, nebo organický Al(OC4H9)3, který 

patří k alkoxidům, nejvíce používaným prekurzorům v sol-gel metodách a spadajících do 

skupiny metalorganických sloučenin, ve kterých je připojen organický ligand k atomu kovu. 
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Kromě alkoxidů je možné jako prekurzor využít i acetátů, acetylacetonátů kovů, 

anorganických sloučenin příslušných oxidů kovů či silikátů.  

Alkoxidy kovů jsou obecně velmi reaktivní látky v důsledku prezence vysoce 

elektronegativních OR skupin, které stabilizují kov (M) v jeho nejvyšším oxidačním stavu a 

kov je poté velmi vhodný pro nukleofilní atak. Alkoxidy jsou nejpoužívanější prekurzory 

v sol-gel procesích, a to z důvodů nízké elektronegativity těchto přechodných stavů kovů 

způsobující jim vyšší elektrofilitu a nižší stabilitu při hydrolýze, kondenzaci a dalších 

nukleofilních reakcích. Dalším důvodem jsou některé stabilní koordinace přechodných stavů 

kovů, které jsou schopny rozšířit jejich koordinaci o příbuzné nukleofilní mechanismy, které 

nastávají v polárních rozpouštědlech. Vysoká reaktivita alkoxidů požaduje striktně 

kontrolovanou vlhkost a předpoklad hydrolýzy k získání homogenního gelu.  

Při absenci katalyzátoru dochází k hydrolýze a kondenzaci mechanismem nukleofilní 

substituce zahrnujícím nukleofilní adici následovanou transferem protonu atakované 

molekuly na alkoxid nebo hydroxo – ligand za vzniku přechodného stavu následovaného 

odstraněním protonované části buď jako alkohol, nebo voda (Obr. 8). 

 

Obr. 8  Hydrolýza a kondenzace alkoxylu bez přítomnosti katalyzátoru [15]. 

Kyselina či základní katalyzátor má vliv jak na stupeň hydrolýzy, tak i na kondenzaci 

a výslednou strukturu kondenzovaného produktu. Kyselina dodává protony opačně nabité 

alkoxylové skupině, čímž zvyšuje kinetiku reakce produktem odštěpující se skupiny (Obr. 9) 

a eliminuje požadavky pro transfer protonu s přechodným stavem.  

 

Obr. 9  Princip kyselé katalýzy [15]. 

Jakmile polykondenzací vznikne makroskopická molekula skrz celý roztok, nazýváme 

tuto substanci gel. Vznikající vazby v gelu jsou založeny na van der Waalsových silách. Tyto 

vazby jsou buď reverzní a lze je rozdispergovat třepáním, nebo jsou permanentní jako 

v polymerických systémech. Gelace nastává po odlití solu do formy či při rapidním 

odpařením rozpouštědla při přípravě tenkých vrstev nebo vláken, kdy dochází k tvorbě sítě 

molekul skrz celou formu či tenkou vrstvu.  
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Po vytvoření gelu následuje jeho srážení v důsledku odpařování rozpouštědla skrz 

póry při sušení, čímž se zvyšuje kapilární tlak za vzniku xerogelu. Kdyby byl gel sušen 

v autoklávu při superkritických podmínkách, nedocházelo by ke smrštění z důvodů nízkého 

kapilárního tlaku a vznikl by aerogel. Oba vysušené gely, jak xerogel, tak i aerogel, jsou 

vysoce porézní s velkým specifickým povrchem. 

Většina gelů je po sušení amorfní, ale spousta z nich během tepelné úpravy 

krystalizuje. K dosažení bezporézní keramiky je nezbytné zahřát gel na dostatečně vysokou 

teplotu, při které dojde ke slinování, tedy ke kolapsu pórů řízeném povrchovou energií. 

V amorfních materiálech nastává transport atomů viskózním tokem a proces se poté nazývá 

viskózní slinování, kdežto u krystalických látek slinování zahrnuje difuzi. Difuzní slinování je 

velmi pomalý proces a je důležité rozumět relativním stupňům slinování a krystalizace, 

přičemž zhutnění je nejjednodušší v případě, kdy slinování kompletně proběhlo před 

objevením krystalů (Obr. 7) [15]. 

Chen a kol. [10] připravovali vrstvy α-Al2O3 na karbidický substrát metodou sol-gel. 

Nejprve byl připraven vodný roztok isopropoxidu hlinitého v molárním poměru Al:H2O 1:100 

při 85 °C a stálém míchání. K tomuto takto připravenému hydroxidu byla následně přidána 

kyselina dusičná v poměru Al:HNO3 1:0.16 za účelem peptizace hydroxidu. Výsledný sol byl 

dokončen po 24 h míchání při 90 °C. Tento vodný roztok se nazývá Böhmit sol. Jako 

karbidický substrát byla využita směs 77 % WC, 15 % TiC a 8 % Co. Substrát byl namáčen 

rychlostí 2 cm.min
-1

 a vysušen při 80 °C k získání filmu na povrchu. Nanášení bylo několikrát 

zopakováno. Závěrečnou tepelnou úpravou v dusíkové atmosféře po dobu 1 h při 1150 -

 1300°C byl prekurzor transformován do formy α-Al2O3. 

Povrchová úprava oxidem hlinitým je intenzivně zkoumána. Důvodem jsou jeho 

výjimečné vlastnosti a praktické využití. V důsledku jeho mechanické a chemické odolnosti, 

vysoké tvrdosti a odolnosti korozi je široce využíván jako ochranná vrstva, v optice, 

elektronice či automobilovém průmyslu, i v leteckých a kosmických aplikacích. Piwonski a 

kol. [14] prováděli povrchovou úpravu s nanočásticemi Al2O3 a ZrO2 na křemíkové 

polovodičové destičky takzvanou procedurou podle Ozera. Touto metodou byly připraveny tři 

druhy povlaků. Prvním byl povlak čistého Al2O3, druhým a třetím poté povlaky 

s nanočásticemi Al2O3 pro druhý a ZrO2 pro třetí. Při přípravě čistého Al2O3 povrchu byl 

využit Al(O-C4H9)3, isopropanol, acetylaceton a 2 M HCl jako katalyzátor. Do této 30 minut 

magneticky míchané suspenze byla ponořována křemíková destička rychlostí 25 mm.min
-1

 a 

následně žíhána při 100 a 500 °C po dobu 2 h. K přípravě povlaků s obsahem nanočástic byly 

k dříve uvedené suspenzi přidány nanočástice, buď Al2O3 nebo ZrO2, s obsahem 15 hm. % a 

následným ultrazvukovým rozdispergováním po dobu 15 min. Po namáčení substrátu do této 

suspenze byl povrch tepelně upraven při 100 a 500 °C po dobu 2 h k získání 

nanokompozitního materiálu Al2O3/ZrO2 nebo Al2O3/Al2O3. Schématické znázornění této 

procedury je na Obr. 10. 
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Obr. 10  Schéma procedury podle Ozera [14]. 

Přídavkem keramického prášku do sol-gel roztoku za účelem nanesení vrstvy na 

široké rozmezí substrátů se také zabývali Barrow a kol. [2], [12]. Vrstvy byly naneseny ze 

sol-gel roztoku s rozdispergovanými částicemi keramických materiálů technikami dip coating, 

spin coating, spray coating i nátěrem. Filmy byly tepelně upraveny a bylo dosaženo přípravy 

kompozitního materiálu, kde tenký keramický film sloužil jako matrice a v něm byl 

rozdispergován keramický prášek. V důsledku hydroxylového povrchu keramických 

materiálů (např.Al2O3) se během hydrolýzy organometalických prekurzorů vytvoří velmi silné 

vazby mezi reaktanty a hydroxylovými skupinami. Rovněž tyto silné vazby vznikají mezi 

rozdispergovanými keramickými částicemi a solem. Fakt, že ve filmu nevzniknou praskliny, 

přisuzujeme dvěma faktorům, a to silné vazebné síti ve vrstvě mezi keramickými částicemi 

vázanými sol-gelem a přítomnosti významného množství keramického prášku, čímž je méně 

solu ve filmu a nastane menší smrštění vrstvy během tepelné úpravy povrchového filmu. 

V případě, že sol-gel roztok bude ze stejného materiálu jako přidávaný prášek, budou 

vlastnosti shodné s vlastnostmi prášku.  

Dalším způsobem sol-gel metody lze připravovat otěru a korozivzdorné, ale i izolační 

vrstvy Al2O3, ZrO2 či dalších oxidů, kdy se při přípravě využívá nízkoteplotní hydrolýzy či 

peptizace prekurzorů oxidů kovů z organo-kovových sloučenin místo slinování stlačených 

prášků při vysoké teplotě.  Jako prekurzor Al2O3 byl využit butoxid hlinitý. Celý proces je 

sestaven ze čtyř základních kroků. Prvním je hydrolýza prekurzoru (alkoxidu hlinitého) 

ve vodném prostředí při poměru alkoxidu:voda 1:100 molů, následuje peptizace hydroxidu na 

sol přídavkem kyseliny v poměru 0,07 molů na 1 mol prekurzoru, třetím krokem je formace 

gelu a sušení, a poslední částí je pyrolýza vysušeného gelu při 1200 °C za tvorby Al2O3 [7]. 

Mucalo a kol. [3] se zabývali přípravou SiC jak na kovový substrát, tak i na 

keramický, kdy jako substrát využili Al2O3. Před samotnou přípravou vrstev byl nejprve 

připraven polymerní keramický prekurzor. Polykarbosilan získali zahřátím práškového 

polydimethylsilanu při 470 °C v argonové atmosféře. Druhým prekurzorem byl 

poly(difenyl)silazan, který byl vyprodukován katalyzovanou polymerizací fenylsilazanu, 

získaného amonolýzou (C6H5)2SiCl2, kdy jako katalyzátor sloužil NH4Br. Z těchto prekurzorů 

vytvořili suspenzi s organickým rozpouštědlem. Samotnou sol-gel suspenzi SiO2 připravili 

smícháním ethylsilikátu, absolutního ethanolu, destilované vody a kyseliny octové.  Dip 

coatingem byly následně naneseny vrstvy na substrát a pyrolyzovány při 500 °C po dobu 1 h.  

Wolfram nebo nitrid wolframu může být aplikován na kovový či keramický povrch 

za účelem využití elektrokonduktivních povrchů na keramické materiály, ochranné povlaky 
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k minimalizaci mechanických a tepelných opotřebení, či jako povrchová úprava pro brusné 

materiály, které se mohou využívat u nástrojů pro řezání, také mají vysokou odolnost proti 

opotřebení a lze je i využít jako povrchová úprava keramických či kovových forem.  

Tato povrchová úprava se připravuje z organokovových prekurzorů v roztoku 

s organickým rozpouštědlem s následnou tepelnou úpravou při 600 – 1200 °C v dusíkové 

atmosféře. Jako prekurzor byl využit (NHR)2-W-(NR)2, kdy R značí buď alkylovou skupinu, 

která obsahovala 1 – 5 uhlíků nebo arylovou skupinu s 5 – 10 uhlíky v řetězci. Prekurzor lze 

připravit reakcí: 

WCl6 + 10 t-BuNH2 → (t-BuN)2W(NH-t-Bu)2 + 6 t-BuNH3Cl (2) 

Mulit s touto povrchovou úpravou vykazuje vyšší houževnatost, než mulit 

bez povrchové úpravy. Další využití této úpravy může být na povrchu slinutých karbidů. 

Slinuté karbidy se obvykle připravují slinováním směsi WC a kovů jako jsou kobalt či nikl. 

Aditiva k těmto látkám jsou TiC, HfC, TaC, NbC, VC, MoC, CrC a TiN. Materiály 

s povrchovou úpravou WN mají vyšší odolnost proti opotřebení než nepovlakované materiály. 

Ovšem tyto odolné látky se nejčastěji nanáší chemickou depozicí par. 

Povrch mulitu byl upravován metodou sol-gel. Nejprve byl připraven roztok z WCl6 

s 10 t-BuNH2 . Následně byl mulit namáčen do připravené organické směsi, kdy na povrchu 

mulitu zůstal mikrokrystalický prekurzor. Poté následovala tepelná úprava po dobu 2 h 

při 600 °C. Teplota v peci rostla 2 °C za minutu a po 2 h tepelné úpravě byl povrch pomalu 

ochlazován s poklesem teploty 3 °C za minutu. Výsledná povrchová úprava mulitu 

zajišťovala šedé zabarvení. Obdobnými metodami byly naneseny i další vrstvy karbidů a 

nitridů, například nitrid křemíku a hliníku [13]. 

Požadovanou porozitu či tloušťku vrstev ZrO2 lze dosáhnout opět ekonomicky 

přijatelnou metodou sol-gel. Caruso a kol. [6] se zaměřovali na nános multivrstev na 

nerezovou ocel. Sol byl připraven ze ZrO2-n-propoxidu s obsahem 70 hm. % v 2-propanolu, 

propanolu, destilované vody a kyseliny dusičné jako katalyzátoru hydroxidové precipitace. 

Soly byly přichystány v molárním poměru ZrO2-n-propoxid:propanol:H2O:HNO3=1:15:5:1. 

V některých případech bylo přidáno ytrium acetátu pro obsah 3 mol. % Y2O3 ve výsledném 

povrchu. Do připravených suspenzí se namáčel kovový substrát dip coatingem, vysušen po 

dobu 1 h při 100 °C a tepelně zpracován při 800 °C po dobu 2 h ve vzdušné atmosféře, 

přičemž tento proces opakovali pro vytvoření každé další vrstvy na tomto povrchu. Závislost 

počtu vrstev se výrazně promítla na mechanických vlastnostech, kdy jsou mechanické 

vlastnosti lepší s rostoucím počtem vrstev. Na materiály byl proveden test penetrace pyramidy 

do povrchu, přičemž pro povrch s deseti vrstvami byla hloubka penetrace okolo 200 nm a 

tloušťka deseti vrstev okolo 1400 nm. 

Ke zvýšení odolnosti kovu vůči vysokoteplotní oxidaci a elektrochemické korozi 

se využívá keramických materiálu k vytvoření povlaků na kovových substrátech. K tomuto 

účelu Maggio a kol. [9] použili ZrO2-CeO2. Roztok pro povlakování byl připraven přídavkem 

tetrabutoxidu zirkoničitého do ceria 2,4-pentandionatu v bezvodém ethanolu. Do roztoku byl 

ponořován ocelový disk rychlostí 0,3 cm·s
-1

 a následnou tepelnou úpravou po dobu 3 minut 

při 250 °C. Takto bylo připraveno několik vrstev, přičemž výsledná tepelná úprava byla 
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uskutečněna ve vakuu po dobu 1 h při 500 °C. Povrchová vrstva ZrO2-CeO2 lze analogicky 

připravit i na skleněný substrát. 

Dvoustupňové depozice Al2O3 využívali Valentini a kol. [11] k povlakování 

hliníkových destiček a destiček ze slitiny železa s chromem. Primární depozice byla 

provedena ponořením destiček do vodné směsi s 0,4 hm. % HNO3 a s 10 hm. % 

rozdispergovanými částicemi práškového hydroxidu hlinitého. Suspenze byla připravena o 

dva dny dřív, než probíhalo samotné namáčení, jelikož bylo potřeba dosáhnout požadované 

viskozity a pH. Výsledná viskozita dosahovala hodnot 20 mPa·s a pH bylo upraveno na 

hodnotu 4. Po dip coatingu s rychlostí 3 cm·min
-1

 byl povrch vysušen při pokojové teplotě po 

dobu 30 min. Tloušťky prvních vrstev se pohybovaly v rozmezí 1 – 2 µm. Následovala 

povrchová depozice do vodného roztoku kyseliny dusičné s rozdispergovanými 

submikronovými částicemi Al2O3, kdy množství kyseliny dusičné a vody bylo stanoveno 

takto: HNO3/Al2O3 = 2.16 mmol/g a H2O/Al2O3 = 3.2 g/g. Tento disperzní roztok byl 

připraven 16 h mícháním při konstantní teplotě 18 °C. Poté byly destičky namáčeny po dobu 

15 s konstantní rychlostí ponoru 3 cm·min
-1

 a výsledný povrch vysušen při 280 °C po dobu 

5 min. 

2.4.3 Proces v tavenině 

Termální sprejování lze rozdělit do dvou podskupin. První je nízkoenergetický 

proces, kterým se provádí pokovování (flame spraying). Druhým vysokoenergetickým 

procesem (plasma spraying) se často připravují povrchové vrstvy na keramický substrát. 

Výsledné materiály jsou vysoce otěruvzdorné a korozivzdorné. Nejčastěji se termální 

sprejování využívá k nánosu WC-Co, Al2O3-TiO2, Cr2O3 na kovový substrát.  

2.4.4 Proces v pevném stavu 

V pevném stavu se nejčastěji nanáší kovové materiály na substrát. Při těchto procesech 

kovy výborně přilnou k substrátu. Používá se zde buď explozivní vrstvení (studené 

svařování), či tření povrchem, kdy tyč (substrát) rotuje a otírá se o nahřátý plastický kov [1].  

2.4.5 Úprava vrstvy laserem 

Zlepšení povrchových vlastností se lze dosáhnout i úpravou samotného povrchu 

laserem. Při výrobě vláken a elektroniky se oxidy, boridy, nitridy, karbidy a silicidy upravují 

laserem za účelu snížení porozity a zlepšení otěruvzdornosti [1]. Porozita vedoucí k nízké 

penetrační odolnosti struskám je, stejně jako eroze částic, jeden z hlavních mechanismů 

degradace materiálu například v obložení spalovny odpadů. 
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Obr. 11  Schéma uspořádání aparatury při laserové povrchové úpravě [16]. 

Triantafyllidis a kol. [16] upravovali pomocí laserů povrch keramického 

žáromateriálu. Při experimentech bylo využito dvou laserů, diodového laseru a CO2 laseru. 

Vzorek byl uložen pod rozostřený paprsek a bylo jím pohybováno pomocí počítačem řízeného 

stolu. Kromě úpravy povrchu vzorku jedním laserem byla i zkoumána povrchová úprava 

oběma lasery najednou (Obr. 11). Výsledek povrchové úpravy jedním i oběma lasery 

najednou je ukázán na Obr. 12. 

 

Obr. 12  Výsledek povrchové úpravy laserem: a) pomocí jednoho laseru, b) pomocí obou 

laserů [16]. 

V obou případech, jak s použitím jednoho laseru, tak i s použitím kombinace laserů, 

byl povrch materiálu po povrchové úpravě bezporézní a hladký. Hlavní rozdíl mezi oběma 

procesy byla eliminace tepelně vyvinutých prasklin v případě použití kombinace laserů, 

zatímco u single laserového procesu byla síť prasklin evidentní. Rovněž hloubka úpravy byla 

výrazně větší při použití kombinace laserů, nicméně obě zlepšení vedou k rostoucí odolnosti 

vůči penetraci taveninou, vyšší pevnosti a erozní odolnosti s potenciálním růstem životnosti 

žáruvzdorného materiálu [16]. 

2.5 Metody charakterizace tenkých vrstev 

Pro sledování změn velikostí pórů je nejjednodušší stanovit zdánlivou pórovitost 

vzorku metodou nasákavosti. Přesnější metodou ke zjištění změn pórovitosti slouží 

porozimetrie. Skenovací elektronový mikroskop je nejpoužívanější metoda ke studiu 
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morfologie částic a jejich rentgenové mikroanalýzy. Nejběžněji využívaná fázová analýza je 

pomocí rentgenové difrakce. 

2.5.1 Nasákavost 

Nasákavost stanovuje množství otevřených pórů ve vzorku a je rovna poměru vody 

pohlcené vzorkem k hmotnosti vysušeného vzorku a vypočte se podle vztahu: 

𝑁𝑉 =
𝑚𝑛−𝑚𝑠

𝑚𝑠
. 100 (%), (3) 

kde  mn  je  hmotnost vzorku nasáklého vodou (g), 

 ms  - odpovídá hmotnosti vysušeného vzorku (g), 

 NV - nasákavost vzorku (%). 

Kromě nasákavosti je možné stanovit i zdánlivou pórovitost, která vyjadřuje poměr 

objemu otevřených póru a dutin vzorku k jeho celkovému objemu včetně všech pórů a dutin. 

Zdánlivá pórovitost se vypočte ze vztahu: 

𝑃𝑍 =
𝑚𝑛−𝑚𝑠

𝑚𝑛−𝑚𝑛´
 (%), (4) 

kde  mn  je  hmotnost vzorku nasáklého vodou (g), 

  ms  - hmotnost vysušeného vzorku (g), 

  mn´  - hmotnost nasáklého vzorku váženého ve vodě (g), 

  PZ - zdánlivá pórovitost (%). 

2.5.2 Porozimetrie 

Ke studiu struktury pórovitých látek se využívá rtuťové porozimetrie. Tato metoda je 

založena na jevu kapilární deprese, kdy, po ponoření pórovitého materiálu do špatně smáčející 

kapaliny, je poloměr pórů určován z velikosti tlaku potřebného ke vtlačení určitého objemu 

rtuti do pórů, přičemž mezi velikostí pórů a tlakem platí vztah: 

𝑝 = −
2𝛾cos𝜃

𝑅
 (5) 

kde γ  je  povrchové napětí rtuti (N.m
-1

), 

 R  - poloměr pórů kruhového průřezu (m), 

 θ  - úhel smáčení pórů rtutí (°), 

 p  - celkový tlak potřebný k vnikání rtuti do pórů (Pa). 

S rostoucím tlakem vniká rtuť do další frakce příslušných pórů menšího poloměru, 

takže postupným zvyšováním tlaku se současným měřením objemu rtuti lze zjistit rozdělení 

objemu pórů podle velikosti [27]. 
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2.5.3 Rentgenová difrakční analýza 

K popisu fázového složení materiálu se využívá nejčastěji rentgenová difrakční 

analýza. Principem této metody je detekce odraženého rentgenového záření primárního 

svazku dopadajícího na vzorek od nejhustěji elektrony obsazených rovin, přičemž ke 

konstruktivní interferenci difragovaného záření dochází pouze při splnění Braggovy rovnice, 

kdy dráhový rozdíl dvou odražených paprsků od sousedících rovin krystalové mříže musí být 

roven celočíselnému násobku vlnové délky záření: 

2𝑑sin(𝜃) = 𝑛𝜆 , (6) 

kde 𝑛 je celočíselný násobek vlnové délky (1), 

 𝜆 - vlnová délka záření (nm), 

 θ - úhel dopadu rovnoběžných paprsků záření (°), 

 d - vzdálenost rovnoběžných rovin v krystalu (nm). 

Dopadající záření se od různě elektrony zaplněných rovin atomů odráží různě, přičemž 

tam, kde je splněna Braggova podmínka nastává interferenční maximum a tam je intenzita 

detekovaného záření nejvyšší (Laueho podmínka), a zároveň u polykrystalů, kde jsou roviny 

odrazu orientovány do všech směrů, dojde ke splnění Braggovy podmínky pouze tehdy, když 

budou tyto roviny ležet na Ewaldově kouli, jejíž poloměr je roven hodnotě 1/λ, kde λ je 

vlnová délka záření. Jednoduché blokové schéma rentgenové difrakce je znázorněno na Obr. 

13.  

 

Obr. 13  Blokové schéma RTG difrakce. 

2.5.4 Skenovací elektronová mikroskopie 

Skenovací elektronová mikroskopie slouží pro zobrazení povrchu vzorku a určení 

chemického složení částí povrchu. Principem této mikroskopie je dopad primárního 

elektronového svazku s vysokou energií na povrchovou vrstvu vzorku, kde část dopadajících 

elektronů je odrážena a část je absorbována, přičemž dochází k emisi rentgenového záření a 

sekundárních elektronů, které je možno detekovat. Sekundární elektrony je možné emitovat 

pouze z povrchové vrstvy, proto je tato metoda primárně určena k zobrazení povrchu. 
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Obr. 14  Blokové schéma skenovacího elektronového mikroskopu [17]. 

Na Obr. 14 je vyobrazeno blokové schéma skenovacího elektronového mikroskopu. 

Po vyražení sekundárního elektronu dopadajícím elektromagnetickými čočkami fokusovaným 

primárním elektronem se díra zaplní elektronem z vyššího orbitalu, přičemž přebytečná 

energie je vyzářena ve formě charakteristického rentgenového záření, jehož energie odpovídá 

příslušnému prvku. Vychylovací cívky systému řádkují bod po bodu vymezenou oblast a je 

možno detekovat buď vyražené sekundární elektrony pro zobrazení povrchu, nebo vznikající 

rentgenové záření k analýze chemického složení vzorku. K zobrazení povrchu je možno 

detekovat kromě sekundárních i zpětně odražené elektrony.  

2.5.5 Korozní zkouška 

Žáruvzdorné materiály jsou při vysokých teplotách vystaveny chemickému 

i fyzikálnímu působení okolního prostředí. Při vysokých teplotách mohou nastat reakce mezi 

vyzdívkou a kapalnými, plynnými látkami, ale i mezi vyzdívkou jiného složení, přičemž tyto 

reakce vyzdívku korodují. To, do jaké míry bude korodovat tavenina vyzdívku, závisí 

na chemickém a fázovém složení keramického materiálu, jeho pórovitosti a teplotě.  

Ke zjištění stupně koroze se provádí kelímková korozní zkouška. Tato metoda je 

založena na penetraci taveniny do materiálu ve tvaru kelímku. Do keramického materiálu 

se buď vyvrtá otvor, nebo kelímek se vylisuje. Do otvoru je následně vpraven kov, resp. jiný 

korozivní materiál, a celá soustava se po určitou dobu udržuje při určité teplotě. Teplota 

zkoušky záleží na použitém korodujícím matriálu. Vyhodnocení probíhá vizuálním srovnáním 

napenetrovaného kovu v řezu keramického materiálu. Na Obr. 15 je znázorněno zjednodušené 

schéma korozní zkoušky před a po penetraci kovu do kelímku. 
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Obr. 15  Schéma korozní zkoušky. 
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3 Experimentální část 

Experimentální část je zaměřena na přípravu solů oxidu hlinitého s využitím 

isopropoxidu hlinitého a butoxidu hlinitého, dále pak nanesení tenkých vrstev na bázi Al2O3 

na keramický substrát, nanesení tenkých vrstev na bázi ZrO2 s využitím již připravených solů 

oxidu zirkoničitého, ale i nanesení a tvorba vrstev s obsahem fenolformaldehydové živice 

metodami dip coatingu (pomocí dip coateru a ručního ponořování včetně intenzifikace 

vakuem). Součástí práce je nalézt vhodné tepelné zpracování nanesených tenkých vrstev a 

jejich charakterizace metodami nasákavosti, koroze, rentgenové difrakční analýzy, 

skenovacího elektronového mikroskopu a konfokálního mikroskopu.  

Při přípravě tenkých vrstev bylo využito celkem čtyř solů, z nichž dva sloužily 

k nánosu vrstev Al2O3 a zbylé dva k nánosu ZrO2 vrstev, a tekuté pryskyřice. Charakterizace 

byla provedena za účelem porovnání různých parametrů metod dip coatingu, výpalů a počtů 

vrstev.  

Tabulka 4  Shrnutí všech použitých materiálů, metod charakterizace, parametrů výpalu a 

nánosu. 

Substrát Prekurzor 

tenké vrstvy 

Výpal Počet 

vrstev 

Technika nánosu Metody 

charakterizace 

·Fragment  z komerčně 

připravené šamotové 

výlevky (a) 

·Šamotové kelímky 

s H2O (b) 

·Šamotové kelímky 

se solem L (c) 

·Kelímky předžíhané 

(d) 

·L  

·M 

·N  

·O 

·P 

·1240 °C (TA) 

·800 °C (TB) 

·400 °C (TC) 

·200 °C (TD) 

·300 °C+1240 °C 

(TE) 

·1 

·2 

·3 

·Ručně (R) 

·Ve vakuu (V) 

·Dip coater (D1) 

(1 cm.min
-1

)  

·Dip coater (D3) 

(3 cm.min
-1

) 

·Dip coater (D6) 

(6 cm.min
-1

) 

·Zdánlivá pórovitost 

·Porozimetrie 

·Konf. mikroskopie 

·XRPD 

·SEM  

·Korozní testy 

L – sol na bázi Al2O3 M – soll  na bázi Al2O3 N –  sol na bázi ZrO2          

O – sol na bázi ZrO2 P –  tek. živice   

Počet tenkých vrstev a jejich finálních tepelná úprava byla provedena dvěma způsoby. 

Nejprve byla sledována změna zdánlivé pórovitosti a velikost pórů ošetřením fragmentů 

hotových keramických výrobků, přičemž byly sledovány změny při použití dvou různých 

teplot výpalů (1240 °C a 800 °C), a také při nanesení různých počtů vrstev (1 vrstva a 

3 vrstvy). V dalším kroku byly formovány kelímky, které byly všechny vypalovány pouze 

na teplotu 1240 °C a naneseny jednou vrstvou, a vybrané techniky přípravy i třemi vrstvami 

s mezikrokovou stabilizací tenké vrstvy při 300 °C. Nanesená povrchová vrstva na kelímku 

se testovala korozní zkouškou. V Tabulka 4 je shrnutí všech použitých substrátů, solů, 

parametrů přípravy tenkých vrstev a jejich značení. 

3.1 Materiály využité při přípravě tenkých vrstev 

Během experimentů bylo využito jednoho typu keramického substrátu spadajícího do 

skupiny hlinitokřemičitých žáruvzdorných materiálů. Na tyto šamotové výrobky byly 
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připraveny tenké vrstvy Al2O3 a ZrO2 metodou sol-gel s použitím čtyř odlišných solů, a byla 

provedena povrchová úprava fenolformaldehydovou živicí. Příprava tenkých vrstev byla 

realizována technikami dip coatingu.  

3.1.1 Substrát 

Jako substrát pro přípravu tenkých oxidických vrstev bylo využito šamotové směsi dodané 

firmou SEEIF Ceramic. Během nánosů bylo využito třech podob materiálu a to: 

1. Fragment z komerčně připravené výlevky (a) 

2. Vylisované kelímky, směs s obsahem vody, pálené při 1240 °C (b) 

3. Vylisované kelímky, směs s obsahem solu L, pálené při 1240 °C (c) 

4. Vylisované kelímky, směs s obsahem vody, pálené při 1240 °C s následným 

žíháním na 1580 °C (d). 

Chemické složení použitého keramického substrátu je uvedeno v Tabulka 5. Teplota 

výpalu 1240 °C odpovídala skutečné teplotě výpalu šamotových výlevek produkovaných 

firmou SEEIF Ceramic. 

Tabulka 5  Chemické složení keramického substrátu. 

Oxid Al2O3 SiO2 CaO MgO Fe2O3 TiO2 K2O Na2O Cr2O3 
Ztráta 

žíháním 

MHZ 

g/cm
3
 

Obsah 

(hm. %) 
38,00 57,20 0,35 0,28 1,41 1,46 0,74 0,16 <0,07 0,20 2,71 

 

V prvé fázi byly tenké vrstvy nanášeny na nařezané segmenty připravené z hotových 

vypálených výrobků firmy SEEIF Ceramic (trubka z licího systému), které byly 

charakterizovány metodou nasákavosti a porozimetrie.  

Tabulka 6  Parametry lisování a tepelného zpracování připravených šamotových kelímků. 

Lisování Tepelné zpracování     

P [kN] 20 Sušení   Ts [°C] 100     

vl [N.s
-1

] 1600  ts [min] 60     

msměsi [g] 35  vs [°C.min
-1

] 0,33     

vkel [cm] 1,7 Výpal1 Tv1 [°C] 1240 Výpal2 Tv2 [°C] 1580 

dkel [cm] 3,5  tv1 [min] 120  tv2 [min] 30 

    vv1 [°C.min
-1

] 4,13  vv2 [°C.min
-1

] 6,58 

Ve  fázi druhé byly z předem připravené směsi, navlhčené vodou, lisovány kelímky, které 

byly následně tepelně zpracovány a opatřeny tenkými vrstvami. V další etapě byla šamotová 

směs vysušena a formována po přídavku adekvátního množství solu L, který jako prekurzor 

Al2O3 plnil zároveň reologickou funkci (přídavek solu nahrazoval vodu). V poslední fázi byly 

kelímky připraveny analogicky jako ve fázi druhé, ovšem byly navíc po výpalu na 1240 °C 

předpáleny před nánosem tenkých vrstev a korozními testy na 1580 °C. Parametry lisování a 

tepelné úpravy pro přípravu kelímků jsou uvedeny v Tabulka 6. Na všechny vypálené 
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naformované kelímky byly naneseny Al2O3, ZrO2 vrstvy i vrstvy fenolformaldehydové 

pryskyřice, a následně provedeny korozní testy ocelí, přičemž vybrané vzorky před korozními 

testy podlehly zbylým metodám charakterizace.   

Hmotnost směsi pro vyhotovení jednoho kelímku byla 35 g. Sušením bylo zjištěno, že 

vlhká směs obsahovala přibližně 13 % vody, což odpovídá 4,55 g na jeden kelímek. Ve třetí 

fázi tedy byly kelímky lisovány z 30,45 g vysušené šamotové směsi s 4,55 g solu L (Obr. 16).  

 

Obr. 16  Schéma přípravy kelímku s přídavkem solu L. 

3.1.2 Roztok pro přípravu povrchové vrstvy 

Tenké vrstvy byly nanášeny pomocí čtyř různých solů a tekuté pryskyřice (P). Oba 

dva zakoupené soly (N i O) od DAIICHI KIGENSO KAGAKU KOGYO CO., LTD. 

obsahovaly částice ZrO2. Sol N, acetát zirkoničitý, obsahoval 30,09 hm. % ZrO2 + HfO2. 

Uhličitan amonno-zirkoničitý, neboli sol O, obsahoval 13,16 hm. % ZrO2. Novokol (P), 

neboli polykondenzát fenolformaldehydové živice novolakového typu, byl pořízen od 

Chemko, a.s. Slovakia. Odlišné soly k nánosu tenkých vrstev oxidu hlinitého byly laboratorně 

připraveny za účelem řešení této diplomové práce s použitím prekurzoru isopropoxidu 

hlinitého a s prekurzorem butoxidem hlinitým. V Tabulka 7 je uvedeno značení jednotlivých 

solů, pryskyřice a použitých chemikálií při jejich přípravě.  

Tabulka 7  Značení použitých materiálů pro přípravu tenkých vrstev. 

Označení Chemikálie Po tepelném zpracování 

L Al(O-i-Pr)3, HNO3, H2O Al2O3 

M Al(O-But)4,Tr X 100, C6H12, H2O Al2O3 

N z komerční distribuce ZrO2 

O z komerční distribuce ZrO2 

P z komerční distribuce C 
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Při přípravě solu M byla v prvé fázi vytvořena micelární směs, do které byl v druhé 

fázi přidán prekurzor Al2O3 butoxid hlinitý. Micelární směs byla vytvořena přídavkem 

potřebného množství Tritonu X 100 a destilované vody do míchajícího se cykloxehanu. Tato 

směs byla míchána přibližně 15 min, dokud nedošlo k vytvoření micel, které vytvořily čirý 

roztok. Po vpravení butoxidu hlinitého byla směs homogenizována po dobu 30 min a následně 

převedena do nádoby ke skladování. Blokové schéma přípravy solu M je znázorněno na Obr. 

17. Během přípravy byl volen molární poměr C6H12:TR X 100:H2O:Al(O-But)4 = 11:1:5:1.  

 

Obr. 17  Schéma přípravy solu M. 

Příprava solu L pro Al2O3 tenké vrstvy sestává v podstatě z dvou hlavních kroků. 

V prvním kroku nastává hydrolýza isopropoxidu hlinitého ve vodném prostředí, 

následovaného krokem druhým, kdy dochází k peptizaci hydrolyzovaného isopropoxidu 

hlinitého pomocí přídavku HNO3. Na Obr. 18 je znázorněno schéma přípravy Al2O3 solu. 

Hydrolýza isopropoxidu hlinitého byla provedena při 65 °C. Množství isopropoxidu hlinitého 

bylo voleno v molárním poměru Al:H2O = 1:100. Peptizace prostřednictvím HNO3 na Böhmit 

sol byla provedena podle molárního poměru Al:HNO3 = 1:0.16 při 70°C po dobu 24h.  

 

Obr. 18  Schéma přípravy solu L. 
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3.2 Příprava tenkých vrstev 

Na vzorky byly tenké vrstvy naneseny technikou dip coating metodou sol-gel. Na Obr. 19 

je zobrazeno blokové schéma sol-gel nanášení vrstev. Nános vrstev metodou sol-gel spočívá 

ze tří fází. První fáze zahrnuje přenos solu na substrát technikou dip coating za vzniku prvotní 

vrstvy na povrchu (Film 1). V druhé fázi následuje gelace vzniklého filmu doprovázena 

odpařováním rozpouštědla nebo destilované vody za vzniku Filmu 2. Tepelnou úpravou 

se v třetí fázi dosahuje rozkladu prekurzoru a krystalizace požadovaného oxidu za vzniku 

tenké vrstvy na povrchu substrátu.  

 

Obr. 19  Schéma sol-gel metody nanášení vrstev. 

3.2.1 Nanášení 

Tenké vrstvy byly naneseny třemi způsoby dip coatingu: 

- Ručně (R) 

- Ve vakuu (V) 

- Pomocí dip coateru (D). 

Ruční nanášení bylo provedeno ponorem substrátu do vybraného solu (L, M, N, O) 

po dobu 30 s následováno minimálně 24 h sušením při laboratorní teplotě na vzduchu. Po 

gelaci tenkého filmu byl substrát tepelně upraven k dosažení tenké oxidické vrstvy na jeho 

povrchu. Na Obr. 20 je ukázán příklad ručního nanášení vrstev. 

 

Obr. 20  Ruční nanášení povrchové oxidické vrstvy. 

Nanášení substrátu ve vakuu (soly L, N, O) bylo provedeno v aparatuře (Obr. 21). 

Po 5 minutovém vakuování systému byl sol vpuštěn na substrát, který byl po 30 s ponoru 
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sušen minimálně 24 h při laboratorní teplotě na vzduchu a následně tepelně zpracován pro 

finální formaci oxidického filmu.  

 

Obr. 21  Vakuová aparatura pro nanášení tenkých vrstev. 

Při nanášení pomocí dip coateru (sol L) je klíčové nastavení parametrů tohoto přístroje, 

jelikož především rychlost výnoru zásadně ovlivňuje charakteristiku výsledného filmu. 

V Tabulka 8 jsou shrnuty klíčové parametry dip coateru. Na Obr. 22 je ukázáno nanášení 

pomocí dip coateru. 

Tabulka 8  Klíčové parametry dip coateru. 

Režim  D1 D3 D6 

vpon (cm.min
-1

) 1 3 6 

tpon (s) 30 30 30 

vvýn (cm.min
-1

) 1 3 6 

 

Povrchová úprava tekutou pryskyřicí (tvorba uhlíkové vrstvy z pryskyřice P) se nanášela 

ručně, kdy po nánosu byly vzorky ponechány na vzduchu po dobu 24 h a následně tepelně 

zpracovány. 
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Obr. 22  Nanášení tenkých vrstev pomocí dip coateru. 

3.2.2 Tepelná úprava  

Nanesené tenké vrstvy oxidů byly tepelně zpracovány dvěma režimy. Výpal probíhal 

buď při 1240 °C, nebo při 800 °C s dobou výdrže dvou hodin se stejnou rychlostí ohřevu 

4,13 °Cmin
-1

 (Tabulka 9). 

Tabulka 9  Režimy tepelné úpravy solů L, M, N a O. 

TA TB 

T1 (°C) 1240 T2 (°C) 800 

t1 (min) 120 t2 (min) 120 

v1 (°C.min
-1

) 4,13 v2 (°C.min
-1

) 4,13 

Povrchově upravené vzorky pomocí živice podléhaly dvěma režimům tepelné úpravy. 

Tepelná úprava byla provedena při 400 a 200 °C po dobu 15 minut. V Tabulka 10 jsou 

shrnuty parametry tepelné úpravy vzorků nanesených živicí. Při povrchové úpravě více 

vrstvami podléhaly všechny vrstvy živice stejným režimům tepelné úpravy. 
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Tabulka 10  Parametry tepelné úpravy pro vzorky ošetřené pryskyřicí. 

TC TD 

T1 (°C) 400 T2 (°C) 200 

t1 (min) 15 t2 (min) 15 

v1 (°C.min
-1

) 6,67 v2 (°C.min
-1

) 3,33 

Při nánosu více oxidických vrstev byly jednotlivé vrstvy před dalším nánosem 

stabilizovány při teplotě 300 °C (v Tabulka 11 T1). Poslední vrstva stabilizována nebyla, 

proběhl výpal při teplotě 1240 °C (v Tabulka 11 T2). 

Tabulka 11  Parametry tepelné úpravy jednotlivých vrstev a poslední nanášené vrstvy. 

TE  

T1 (°C) 300 T2 (°C) 1240 

t1 (min) 15 t2 (min) 120 

v1 (°C.min
-1

) 5 v2 (°C.min
-1

) 4,13 

V Tabulka 12 jsou shrnuty parametry nánosu a tepelné úpravy jednotlivých vzorků, 

kde  nv je počet vrstev, Tv…teplota výpalu tenké vrstvy, a…fragment z komerčně připravené 

výlevky, b…vylisované kelímky, směs s obsahem vody, pálené při 1240 °, c…vylisované 

kelímky, směs s obsahem solu L, pálené při 1240 °C, d…vylisované kelímky, směs 

s obsahem vody, pálené při 1240 °C s následným žíháním na 1580 °C, TA…výpal tenké 

vrstvy při 1240 °C, TB…výpal tenké vrstvy při 800 °C, TC…výpal tenké vrstvy při 400 °C, 

TD…výpal tenké vrstvy při 200 °C, TE…výpal vícevrstvé úpravy při 1240 °C 

s mezikrokovou stabilizací při 300 °C, R…nános ručně, V…nános ve vakuu, D1…nános 

pomocí dip coateru s rychlostí ponoru 1 cm.min
-1

, D3…nános pomocí dip coateru s rychlostí 

ponoru 3 cm.min
-1

, D6…nános pomocí dip coateru s rychlostí ponoru 6 cm.min
-1

. 

Tabulka 12  Shrnutí parametrů přípravy tenkých vrstev všech vzorků. 

Č.vzorku Substrát Prekurzor 

tenké vrstvy 

nv Technika Tv  

21 a  - - - - 

84 a L 1 R TB 

85 a L 3 R TB 

86 a L 1 R TA 

87 a L 3 R TA 

88 a M 1 R TB 

89 a M 3 R TB 

90 a M 1 R TA 

91 a M 3 R TA 
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Č.vzorku Substrát Prekurzor 

tenké vrstvy 

nv Technika Tv  

92 a N 1 R TB 

93 a N 3 R TB 

94 a N 1 R TA 

95 a N 3 R TA 

96 a O 1 R TB 

97 a O 3 R TB 

98 a O 1 R TA 

99 a O 3 R TA 

100 a L 1 R TB 

101 a L 3 R TB 

102 a L 1 R TA 

103 a L 3 R TA 

104 a M 1 R TB 

105 a M 3 R TB 

106 a M 1 R TA 

107 a M 3 R TA 

108 a N 1 R TB 

109 a N 3 R TB 

110 a N 1 R TA 

111 a N 3 R TA 

112 a O 1 R TB 

113 a O 3 R TB 

114 a O 1 R TA 

115 a O 3 R TA 

124 b L 1 R TA 

125 b N 1 R TA 

126 b O 1 R TA 

127 b L 1 V TA 

128 b N 1 V TA 

129 b O 1 V TA 

130 b - - - - 

134 b L 1 D1 TB 
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Č.vzorku Substrát Prekurzor 

tenké vrstvy 

nv Technika Tv  

135 b L 1 D3 TB 

136 b L 1 D6 TB 

137 b L 1 D1 TA 

138 b L 1 D3 TA 

139 b L 1 D6 TA 

140 b - - - - 

141 d L 1 R TA 

142 d L 1 V TA 

143 d L 1 D1 TA 

144 d L 1 D3 TA 

145 d L 1 D6 TA 

146 d - - - TA 

147 d N 1 R TA 

148 d N 1 V TA 

149 d O 1 R TA 

150 d O 1 V TA 

151 c L 1 D1 TA 

152 c L 1 D3 TA 

153 c L 1 D6 TA 

154 c L 1 R TA 

155 c L 1 V TA 

156 c - - - - 

158 b P 2 R TC 

159 b P 1 R TC 

160 b P 1 R TC 

161 b P 2 R TD 

162 b P 1 R TD 

163 b L 3 D1 TE 

165 b L 3 V TE 

168 b L 3 R TE 
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3.3 Charakterizace tenkých vrstev 

U připravených tenkých vrstev byla zkoumána jejich morfologie, fázové složení a 

tloušťka vrstev, ale především byla testována pórovitost a korozní odolnost substrátu, na který 

se vrstva nanášela. 

3.3.1 Zdánlivá pórovitost 

Zdánlivá pórovitost byla stanovena metodou nasákavosti vzorku vodou, kdy byly 

zvážené vysušené vzorky ponechány při 100 °C v destilované vodě po dobu 2 h a následně 

po zchladnutí vody na pokojovou teplotu zváženy na hydrostatické váze na vzduchu a ve 

vodě. Zdánlivá pórovitost se vypočetla podle rovnice: 

𝑃𝑍 =
𝑚𝑛−𝑚𝑠

𝑚𝑛−𝑚𝑛´
 (%), (7) 

kde  mn  je  hmotnost vzorku nasáklého vodou (g), 

  ms  - hmotnost vysušeného vzorku (g), 

  mn´  - hmotnost nasáklého vzorku váženého ve vodě (g), 

  PZ - zdánlivá pórovitost vzorku (%). 

Na Obr. 23 a Obr. 24 je vyobrazena změna zdánlivé pórovitosti na vzorcích s vrstvou 

oxidického systému.  Vzorky s číslem 21 a 84 – 115 byly připraveny z fragmentů komerčně 

připravených šamotových výlevek (nařezané vypálené šamotové výrobky). Během nánosu 

vrstev byly vzorky ohřáté na dvě teploty, jednak na laboratorní teplotu (Obr. 23), ale také byla 

na část vzorků nanesena vrstva po jejich zahřátí na 200 °C (Obr. 24). V obou případech byly 

tenké vrstvy naneseny ručně a po vysušení byly vzorky vypáleny při teplotách 800 °C a 

1240 °C. Počet vrstev, které byly tímto způsobem naneseny, byl 1 a 3.  

 

Obr. 23  Zdánlivá pórovitost vzorků s vrstvou nanášenou při jejich laboratorní teplotě 

a vzorku bez vrstvy. 
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Obr. 24  Zdánlivá pórovitost vzorků ohřátých před nánosem na teplotu 200 °C. 

Zdánlivá pórovitost se vlivem různých technik nanesení vrstev příliš neměnila. 

U většiny vzorků s třemi vrstvami lze sledovat nevýrazný pokles hodnot nasákavosti vůči 

vzorkům s jednou vrstvou. Podobný trend je pozorovatelný v případě srovnání vzorků tepelně 

zpracovaných na 800 a 1240 °C. Vyšší teplota nasákavost snižuje, tento jev je pravděpodobně 

podmíněn intenzivnějším smršťováním hmoty substrátu při výpalu na vyšší teplotu než 

účinkem samotné vrstvy. Skutečnost, že nasákavost se po aplikaci tenkých vrstev snižuje 

pouze nevýrazně, je daná její samotnou tenkou tloušťkou, více v další kapitole a 

pravděpodobně její nekompaktnosti na „členitém“ povrchu šamotového substrátu. 

3.3.2 Porozimetrie 

U vzorků s keramickým povlakem, jako i u vzorku bez povlaku byla změřená 

pórovitost metodou penetrace rtutě, přístrojem Thermo Scientific Pascal. Měřené byly vzorky 

o objemu V < 1 cm3 , které se vyřezali z výlevných trubic společnosti SEEIF Ceramic a 

následně na tyto vzorky se nanesly vrstvy (jedna až dvě) jednotlivých gelů, které se vypálily 

na teplotu 1240 °C. Hodnoty kumulativní pórovitosti jednotlivých vzorků jsou zřejmé z Obr. 

25.  
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Obr. 25  Hodnoty kumulativní pórovitosti jednotlivých vzorků. 

Hodnoty kumulativní pórovitosti dokládají skutečnost, že nanesené povrchové vrstvy 

pórovitost zkoušeného materiálu zásadně neovlivnily. Nelze předpokládat, že nanesená vrstva 

pórovitost materiálu zásadně ovlivní. Je nutné připomenout, že i samotná vrstva, která je 

připravená metodou sol-gel obsahuje póry. 

Po detailnější analýze dat z měření pórovitosti lze uvést, že nevýrazná změna 

pórovitosti je patrná v oblasti velikosti pórů přibližně 0,2 až 0,4 m, více obrázky Obr. 26 a 

Obr. 27. V uvedené oblasti je větší zastoupení pórů u vzorku bez povrchové vrstvy, než 

v případě vzorků s povrchovou vrstvou. Rovněž je možné pozorovat, že vzorky se dvěma 

vrstvami v dané oblasti vykazují nižší pórovitost, než vzorky s nanesenou jednou vrstvou. 

Zároveň pórovitost více snižuje sol na bázi ZrO2, než sol na bázi Al2O3. 
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Obr. 26  Detailní srovnání pórovitostí vzorků povrchově upravených soly L a M. 

 

Obr. 27  Detailní srovnání pórovitostí vzorků povrchově upravených soly N a O. 
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3.3.3 Skenovací elektronová mikroskopie 

Morfologie připravených tenkých vrstev byla zkoumána pomocí skenovacího 

elektronového mikroskopu QUANTA 450 FEG. Před analýzou byly vzorky naprášeny 

vrstvou Pd/Au a pozorování bylo provedeno v módu sekundárních elektronů (SE). 

Analyzovány byly vzorky bez povrchové úpravy (č. 130), s nánosem Al2O3 tenké vrstvy (č. 

137) a samotná tenká vrstva připravena na grafitu pomocí dip coateru s rychlostí ponoru 

1 cm.min
-1

, kdy při tepelné úpravě grafit vyhořel, a bylo možné odseparovat samotnou tenkou 

vrstvu. 

  

Obr. 28  Obrázky pořízené pomocí SEM: a) vzorek bez povrchové úpravy (vz.č. 130), 

b) vzorek s povrchovou úpravou Al2O3 (vz.č. 137). 

Na Obr. 28 je znázorněná morfologie vzorků bez povrchové úpravy a s povrchovou 

úpravou oxidem hlinitým (příprava za solu L). Z obrázků je zřejmé, že oxid hlinitý 

na šamotovém substrátu vytvořil tenkou vrstvu s menší velikostí pórů než je tomu 

u neupraveného povrchu šamotu. V Tabulka 13 jsou výsledky rentgenové mikroanalýzy 

z povrchů vzorků. Zvýšením obsahu Al, ale i zároveň snížením obsahu Si na povrchově 

upraveném materiálu, analýza jasně potvrzuje vznik tenké vrstvy oxidu hlinitého na 

šamotovém podkladu. Skutečnost, že chemická mikroanalýza povrchové vrstvy zaznamenala 

přítomnost SiO2, je daná její tloušťkou, urychlené elektrony částečně povrchovou vrstvou 

přestupují do hmoty substrátu a tím se zaznamenává interakce nejenom na povrchové vrstvě, 

ale také v hmotě substrátu.  

Tabulka 13  Výsledky rentgenové mikroanalýzy z povrchu vzorků č. 130 a 137. 

Vzorek O (hm. %) Al (hm. %) Si( hm. %) K (hm. %) Suma (hm. %) 

130 49,48 22,95 26,10 1,47 100 

137 48,10 31,82 17,89 2,19 100 

Na Obr. 29 je vyobrazena morfologie samotné tenké vrstvy odseparované od 

vyhořelého grafitu. Rentgenová mikroanalýza z plochy připravené tenké vrstvy prokázala 

vznik oxidu hlinitého připraveného z prekurzoru obsaženém v solu L. Výsledek analýzy 
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prokázal obsah 43,64 hm. % Al, 47,85 hm. % O a zbylý obsah vzorku byl tvořen nečistotami 

Na, Mg, Si, S, K a Ca.  

  

Obr. 29  Morfologie tenké vrstvy Al2O3 připravené pomocí dip coateru s rychlostí 

ponoru 1 cm.min
-1

. 

3.3.4 Konfokální mikroskopie 

Ke studiu tloušťky tenké vrstvy oxidu hlinitého bylo využito konfokálního 

mikroskopu OLYMPUS LEXT OLS 3100. Tenká vrstva oxidu hlinitého byla připravena 

stejným postupem jako v případě zjišťování její morfologie (příprava ze solu L), tedy 

nánosem pomocí dip coateru s rychlostí 1 cm.min
-1

 na grafitový hranol, kdy je možné po 

tepelné úpravě tenkou vrstvu odseparovat od vyhořelého grafitu. Na Obr. 30 je vyobrazen 3D 

model tenké vrstvy oxidu hlinitého.  

 

Obr. 30  Vyobrazení 3D tenké vrstvy oxidu hlinitého. 
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Na Obr. 31 je ukázán řez tenké vrstvy s místy měření její tloušťky. Tenká vrstva byla 

pro měření vložena mezi dvě skla. Analýza stanovila průměrnou tloušťku vrstvy Al2O3 

na 28,5296 μm.  

 

Obr. 31  Řez tenké vrstvy a vyobrazení částí měření její tloušťky. 

3.3.5 Rentgenová prášková difrakční analýza 

K zjištění fázového složení oxidických vrstev bylo využito rentgenové práškové 

difrakční analýzy. Soly byly převedeny do nádoby a po gelaci byly vypáleny při teplotě 800 a 

1240°C. Analýza potvrdila vznik příslušných oxidů, přičemž s rostoucí teplotou žíhání 

se výrazně zvyšuje periodicita oxidických krystalů (Obr. 32). V obou případech, jak ze solu 

N, tak i O, vznikající ZrO2 při 800°C má tetragonální i monoklinickou krystalovou mřížku, 

kdežto při 1240°C má pouze monoklinickou modifikaci. V případě produktů žíhaní obou solů 

s obsahem Al2O3 (L i M) vzniká při 800°C γ-Al2O3, zatímco při 1240°C se formuje alpha fáze 

(korund).  

  

Sklo                                  vrstva  Sklo 

      Al2O3                   

30 μm 
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Obr. 32  Fázové složení filmů v závislosti na teplotě žíhání. 
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3.3.6 Korozní zkoušky  

Testy koroze byly provedeny za účelem srovnání materiálu bez povrchové úpravy a 

s povrchovou úpravou jednotlivými soly a pryskyřicí, dále pak srovnání různých technik 

nánosu, počtu vrstev, použitých teplot výpalu a různě připravených substrátů. Statické korozní 

testy byly provedeny pomocí oceli umístněné v připravených kelímkách při teplotě 1510 °C. 

Použité ocelové válce měly průměr přibližně 10 mm, výšku 2 mm a hmotnost 1,3 g. 

Chemické složení oceli je uvedeno v Tabulka 14. 

Tabulka 14  Chemické složení korozní oceli. 

Korozní ocel (nelegovaná jakostní konstrukční ocel. ČSN EN 10025-2: 2005) 

C (hm. %) pro tloušťku v mm 
Mn (hm. %) Si (hm. %) P (hm. %) S (hm. %) N (hm. %) 

≤16 >16≤40 >40 

0,19 0,19 0,23 1,5 ˗ 0,045 0,045 0,014 

Po provedení zkoušky byly vzorky rozřezány a vizuálně porovnány. Příloha 1 uvádí 

fotodokumentaci připravených vzorků po testu korozní odolnosti.  

Na Obr. 33 je vzorek č. 140 po korozní zkoušce, který nebyl opatřen povrchovou 

vrstvou. Z obrázku je zřejmé, že tavenina oceli penetruje do objemu vzorku. 

 

Obr. 33  Výsledek korozního testu vzorku neopatřeného povrchovou vrstvou. 

Porovnáním vzorků s čísly 134 – 139 (Obr. 34) je zřejmé, že čím je nižší rychlost 

ponoru substrátu při nánosu pomocí dip coateru, tím méně penetruje kov do materiálu a 

zároveň je výhodnější vyšší teplota výpalu (1240 °C oproti 800 °C), kdy je podstatně vyšší 

krystalinita vzniklých oxidických tenkých vrstev, jak prokázala rentgenová prášková difrakce.  
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Obr. 34  Detailní porovnání vzorků 134, 136, 137 a 139. 

Z výsledků testů pro vzorky 141 – 150 (vzorky, které byly před nanesením vrstvy 

žíhané na teplotu 1580 °C) je možné usoudit, že nejméně korodovaný je vzorek č. 143, tedy 

nanesen pomocí solu L na dip coateru s nejnižší rychlostí ponoru, Obr. 35. S ohledem na 

penetraci je výhodnější nános pomocí solu L (vzorek č. 143) ve srovnání s povrchovou 

úpravou soly N a O (vzorky č. 148 a 150). Významným zjištěním je, že žíhání samotných 

kelímků na teplotu 1580 °C má větší (příznivější) vliv na snížení penetrace kovu než aplikace 

povrchové vrstvy. 

Na Obr. 36 jsou výsledky korozních testů vybraných vzorků, jejichž substrát 

obsahoval příměs solu oxidu hlinitého. Pro vzorky 151 – 153 opět platí, že čím pomalejší 

nános je, tím méně kov do materiálu penetruje, a zároveň úprava pomocí dip coateru (vzorek 

č. 151) se jeví jako efektivnější ve srovnání se vzorky č. 154 a 155, které byly naneseny ručně 

a ve vakuu. Pokles penetrace, u vzorků 151 – 153 oproti vzorkům 124 – 140, je zapříčiněn 

přimícháním solu L do suchého materiálu pro tvarování vedoucí po výpalu pravděpodobně ke 

tvorbě nukleačních míst oxidu hlinitého. 

  

teplota výpalu vrstvy 800 °C, dip coater 1 cm.min-1 teplota výpalu vrstvy 800 °C, dip coater 6 cm.min-1 

teplota výpalu vrstvy 1240 °C, dip coater 1 cm.min-1 teplota výpalu vrstvy 1240 °C, dip coater 6 cm.min-1 
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Obr. 35  Detailní porovnání vzorků č. 143, 148 a 150, vzorky předžíhané na teplotu 1580 °C. 

Povrchově upravené vzorky živicí vykazují poměrně výrazné zlepšení korozní 

odolnosti v případě nánosu dvou vrstev a vyšší teplotě při tepelném zpracování (Obr. 37). 

  

  

Obr. 36  Detailní porovnání vzorků 151, 153, 154 a 155, vzorky s obsahem solu 

v směsi pro přípravu kelímku, teplota výpalu vrstvy 1280 °C. 

dip coater 1 cm.min-1 dip coater 6 cm.min-1 

ručně ve vakuu 

dip coater 1 cm.min-1 ručně 

ve vakuu 
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Obr. 37  Detailní srovnání vzorků č. 158 a 162, vzorky s povrchovou vrstvou ze 

syntetické pryskyřice Novokol. 

Během přípravy tenkých vrstev bylo použito 5 technik nánosu, přičemž jako 

nejefektivnější s nejnižší penetrací kovu do materiálu se zdá nános pomocí dip coateru 

s nejnižší rychlostí ponoru substrátu při 1 cm.min
-1

. Při porovnání ručního a vakuového 

nánosu není patrný vliv vakuování substrátu před přípravou vrstev vedoucí ke snížení 

penetrace kovu do materiálu. Oxid hlinitý se jeví jako nejvhodnější materiál pro přípravu 

tenké vrstvy na šamotový substrát metodou sol-gel zapříčiňující vyšší korozní odolnost. 

Rovněž se prokázalo, že vyšší teplota výpalu a počet připravených tenkých vrstev vede k lepší 

odolnosti vůči penetraci. Na Obr. 38 je vyobrazeno srovnání vzorků nanášených oxidem 

hlinitým pomocí dip coateru s rychlostí ponoru 1 cm.min
-1

 vypálených při 1240 °C s 

třemi různě upravenými substráty a různým počtem vrstev, vzorku s dvěma tenkými vrstvami 

fenolformaldehydové pryskyřice a neupraveného vzorku. Jak předžíhání, tak i příměs solu 

oxidu hlinitého do směsi před lisováním kelímků vedlo k zlepšení korozní odolnosti 

materiálu.  

  

2 vrstvy, teplota výpalu 400 °C 1 vrstva, teplota výpalu 200 °C 
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Obr. 38  Srovnání vzorků 134, 137, 143, 151, 158, 163 a 140. 

substrát b, sol L, 1 vrstva, dip coater 1 cm.min-1, 

teplota výpalu 1240 °C 

 

substrát d, sol L, 1 vrstva, dip coater 1 cm.min-1, 

teplota výpalu 1240 °C 

 

substrát c, sol L, 1 vrstva, dip coater 1 cm.min-1, 

teplota výpalu 1240 °C 

 

substrát b, pryskyřice P, 2 vrstvy, ručně, 

teplota výpalu 400 °C 

 

substrát b, sol L, 3 vrstvy, dip coater 1 cm.min-1, 

teplota výpalu 1240 °C (stabilizace vrstev při 300 °C) 

 

substrát b, bez povrchové úpravy 

substrát b, sol L, 1 vrstva, dip coater 1 cm.min-1, 

teplota výpalu 800 °C 
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4 Závěr 

Tenké vrstvy oxidu hlinitého a oxidu zirkoničitého sol-gel metodou byly úspěšně 

připraveny. V prvém kroku byly připraveny dva odlišné soly k přípravě vrstev oxidu 

hlinitého. Micelární sol (M) byl připraven z prekurzoru butoxidu hlinitého a Böhmit sol (L) 

byl nachystán z isopropoxidu hlinitého.  

V druhém kroku byly charakterizovány připravené tenké vrstvy. Nejdříve byly tenké 

vrstvy naneseny na nařezané fragmenty z konvenčně vyráběných licích tvarovek šamotu 

firmy SEEIF Ceramic, kdy bylo provedeno srovnání zdánlivé pórovitosti a porozimetrie. 

Technika nanášení neměla příliš velký vliv na výsledky zdánlivé pórovitosti, avšak výrazný 

vliv byl zaznamenán v teplotě výpalu tenkých vrstev. S rostoucí teplotou tepelné úpravy klesá 

nasákavost, což koresponduje pravděpodobně se smršťováním materiálu během výpalu. Fakt, 

že tenké vrstvy nemají zásadní vliv vedoucí ke snížení pórovitosti, potvrdily i testy 

porozimetrie a je způsoben pravděpodobně metodou přípravy sol-gel, kdy během rozkladu 

organických látek při tepelné úpravě dochází ke vzniku pórů v tenké vrstvě.  

Prášková rentgenová difrakční analýza prokázala vznik požadovaných fází během 

tepelné úpravy jednotlivých solů, přičemž rostoucí teplota výpalu velmi zvyšuje krystalinitu 

vzniklých fází oxidu hlinitého a zirkoničitého. Výsledky konfokální a skenovací elektronové 

mikroskopie potvrdily vznik tenké vrstvy na šamotovém substrátu. Rentgenová mikroanalýza 

povrchu ukázala výrazný pokles obsahu Si a nárůst obsahu Al při srovnání upraveného a 

neupraveného materiálu. Tloušťka vrstvy odpovídala v průměru 28,5296 μm.  

Při srovnání korozních testů je možné usoudit, že na penetraci kovu do materiálu má 

vliv typ solu, rychlost ponoru substrátu, teplota výpalu tenké vrstvy, předžíhání substrátu, 

přimíchání solu do vysušeného substrátu místo vody i počet vrstev. Ve všech případech se 

jako nejefektivnější technika nánosu jeví dip coating s nejnižší rychlostí ponoru 1 cm.min
-1

. 

Předžíhání substrátu rovněž výrazně snížilo penetraci kovu do materiálu a to pravděpodobně 

v důsledku jeho smrštění. Skutečnost, že korozní odolnost se zlepšila po příměsi solu oxidu 

hlinitého do vysušené substrátové směsi, lze přisoudit jednak vyššímu obsahu Al2O3, ale také 

lze předpokládat vznik nukleačních míst na povrchu, které napomohly tvorbě tenké vrstvy. 

Každopádně ve všech případech se odolnost korozi zlepšuje při aplikaci více tenkých vrstev 

s mezikrokovou stabilizací.  
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