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Abstrakt 

 Tato bakalářská práce se zaměřuje na obecný popis a rozdělení keramických 

materiálů, dále na popis keramických materiálů pouţívaných pro vojenské účely a na popis 

metod hodnocení lomové houţevnatosti keramiky pomocí tvrdosti. Součásti práce je také 

experimentální část obsahující výsledky a fotografie zkušebního vzorku řezné keramiky 

Al2O3 + ZrO2 , na kterém bylo provedeno měření tvrdosti a následný výpočet lomové 

houţevnatosti podle obecného Liangova vztahu. 

Klíčová slova  

 Keramika, pancéřování, Lomová houţevnatost, tvrdost 

Abstract 

 This thesis focuses on describing and distribution of ceramic materials, further 

description of ceramic materials used for military purposes and describes methods for the 

evaluation of fracture toughness of ceramics using hardness. The work also includes an 

experimental section containing the results of a test sample photos of ceramics Al2O3 + 

ZrO2, which has been measured hardness and fracture toughness subsequent calculation 

according to the general Liang’s relationship. 
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Úvod 

 Keramické materiály jsou v dnešní době stále častěji vyuţívané ve všech moţných 

oblastech techniky. Je to díky tomu, ţe se jedná o velice flexibilní materiál, který má vysokou 

tvrdost, pevnost a tepelnou odolnost. Na druhou stranu je keramika křehká. Dnešní metody 

výroby však dokáţou dosáhnout vyšší odolnosti keramiky proti křehkému porušení. 

Nejběţněji vyuţívaná keramika v technických aplikacích je především keramika oxidová a 

neoxidová. Oxidová keramika je tvořena zcela nebo z velké části jedním oxidem. 

Nejběţnějším je Al2O3 nazývaným slinutý korund. Další často pouţívané jsou ZrO2 (oxid 

zirkoničitý), MgO (oxid hořečnatý), BeO (oxid berylnatý) a další. Do oblasti neoxidové 

keramiky patří například boridy, karbidy, nitridy a jiné. 

Keramika je také stále vice vyuţívána také v armádě nebo v automobilovém průmyslu. V 

armádě se nejčastěji pouţívá na pancéřování bojových vozidel, letadel nebo k výrobě 

keramických vloţek do neprůstřelných vest. V automobilovém průmyslu je keramika 

vyuţívána na motorové součásti, které jsou namáhány vysokou teplotou. Dále se pouţívá 

v brzdovém systému automobilu u luxusních nebo sportovních vozů a v poslední době také u 

pancéřovaných osobních automobilů.  
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1. Rozdělení keramických materiálů 

 Za keramiku je povaţována nekovová anorganická látka, která má polykrystalickou 

heterogenní, polyfázovou strukturu připravenou slinováním z výchozích prášků, za zvýšených 

teplot. Jedná se o velice rozsáhlou škálu materiálů, které se od sebe liší svými chemickými 

vlastnostmi, strukturou a sloţením. Takto označit můţeme brusné materiály, tradiční 

keramiku, i keramiku technickou (konstrukční) [1,2]. 

Keramika nemá normou jasně dané rozdělení, tudíţ lze keramiku rozdělit obecně. 

1.1 Klasická (tradiční) keramika 

 

 Je vyráběna s tradičních surovin, které najdeme v přírodě (např. jíl, cihlářská hlína, 

kaolín, aj.). Do této skupiny spadá především silikátová keramika, do které můţeme zařadit 

hlavně porcelán, kameninu, hořečnaté materiály, šamot a mnoho dalších. Vlastnosti těchto 

tradičních keramik jsou do velké míry dány přírodními uţitnými surovinami z daného 

naleziště [1]. 

Nejběţnější zástupci klasické (tradiční) keramiky jsou:  

 

 Pálená hlína 

Jedná se o tradiční neboli porézní keramiku, která se skládá z jílu a písku. 

Vypaluje se při teplotě 950 – 1050°C. Pouţívá se například jako střešní tašky, 

cihly aj. Pevnost v tlaku u těchto keramických materiálů dosahuje kolem 10 – 

20 KPa kde pórovitost je 15 – 30 %. Typický příklad výrobku z pálené hlíny 

můţeme vidět na (obr. 1). 

 

 

obr. 1: Broušená pálená cihla [6] 
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 Porcelán 

Jedná se o materiál obsahující křemen, kaolin a ţivec. Jeho pórovitost je 0 – 

2%. Porcelán je zpracováván vypalováním při teplotě 1100 – 1400°C. Jeho 

vyuţití najdeme např. v elektrotechnice jako izolátor, nebo při výrobě 

klasického nádobí či chemické aparatury. 

 

 Kamenina 

Pouţívá se k výrobě trubek, sanitární keramiky, dlaţeb. Teplota, při níţ se 

kamenina vypaluje, je 1100 – 1300 °C. Pórovitost kameniny je 0-2%. Na (obr. 

2) vidíme potrubí vyrobené z kameniny [5]. 

 

 

obr. 2: Potrubí vyrobené z kameniny [7] 

 

1.2 Technická (konstrukční) keramika 

 

 Konstrukční keramika se vyrábí hlavně ze syntetických surovin. Tato keramika je 

zaloţena na rozvoji mikrostrukturních charakteristik, díky kterým můţeme dosáhnout 

speciálních mechanických a tepelně-mechanických vlastností. Mezi její přednosti tedy patří 

chemická odolnost, odolnost proti opotřebení, pevnost v tlaku a ţáruvzdornost. Vyuţití je 

v dnešní době velice rozsáhlé například: Vojenský průmysl, automobilní průmysl, 

elektrotechnika a jiné. Technická keramika se dále rozděluje na keramiku oxidickou, 

neoxidickou a směsnou [3,4,5]. 
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Oxidická keramika  

 Oxidová keramika se skládá z různých druhů oxidů. Nejčastější a nejširší uplatnění má 

oxid hliníku (Al2O3), jinak zvaný jako slinutý korund. Základní látka, kterou je tvořen, je 

syntetický práškový oxid určitých vlastností. Tato skupina keramiky je vůbec 

nejpouţívanějším a nejznámějším typem technických keramických materiálů. 

 V konstrukčních aplikacích se nejvíce pouţívá Al2O3 a ZrO2. Vyrábí se z nich 

například brusné keramické, nebo řezné nástroje, protoţe i při vysokých teplotách, které 

vznikají při obrábění, si tyto keramiky zachovávají pevnost a tvrdost. Dále mají dobrou 

odolnost proti vysokoteplotním deformacím, dobrou odolnost proti korozi, izolují elektrický 

proud a mají velkou ţivotnost. Vyuţívají se také v armádě a při výrobě kloubních implantátů 

[3]. 

Neoxidická keramika 

 Tato keramika je tvořena pestrou škálou materiálů, které můţeme dále rozdělit na 

kovové a nekovové. Mají velmi vysoké teploty tání aţ 1800°C obvykle vynikají vysokou 

tvrdostí. 

 Tuto skupinu nejčastěji tvoří materiály, jejichţ základem jsou nitridy a karbidy. Patří 

zde např. SiC (karbid křemíku), Si3N4 (nitrid křemíku), ale také nitrid nebo karbid bóru a 

polykrystalický diamant [3]. 

a) Konstrukční keramika na bázi SiC – Vlastnosti určuje čistota, kvalita a typ prášku, 

dále závisí na pouţitých přísadách a způsobu přípravy. Hlavní součástí keramiky 

tohoto typu je kubický β SiC nebo hexagonální α SiC. Výroba se provádí třemi 

způsoby: slinováním bez tlaků, reakčním slinováním a ţárovým lisováním. 

b) Konstrukční keramika z karbidu, nitridu bóru – B4C je nejtvrdší materiál hned po 

borazonu (BN) a diamantu. Tato keramika se zpracovává převáţně ţárovým 

slinováním. Nitrid bóru můţe být ve dvou modifikacích a to jako hexagonální BN, 

který má velmi dobré elektrické izolační vlastnosti a je odolný proti náhlým změnám 

teploty nebo jako kubický BN, který je připravován za vysokých teplot a tlaků a má 

nejvyšší tvrdost hned po diamantu. 

c) Konstrukční keramika typu Si3N4 -  Tento typ keramiky se vyskytuje ve fázích α+β. 

Výchozí prášky jsou připravovány jak v α fázi tak ve fázi β.  
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Vlastnosti tohoto materiálu jsou závislé na druhu slinovacích přísad a na druhu přísad 

pro slinování. Jako přísady pro slinování jsou pouţívány desetiny % a aţ několik % 

Y2O3 a MgO [3].  

Způsob přípravy této keramiky můţe být proveden slinováním bez uţití tlaku, 

ţárovým lisováním, reakčním slinováním, tuhými roztoky oxidů kovů: MgO, Al2O3,  

Y2O3 v mříţce β – Si3N4 (SIALONY), BeO [3]. 

 

Směsná keramika 

 Jedná se o keramiku, která se skládá z keramiky oxidické i neoxidické. Jde o 

kombinaci těchto dvou materiálů. Tato keramika se pouţívá při obrábění tvrzené litiny, při 

dokončovacím obrábění a soustruţení kalených ocelí. Často jsou pouţívány přísady TiC a 

TiN [3]. 

Biokeramické materiály 

 Pouţívají se k trvalým nebo dočasným náhradám poškozených částí lidské kostry. 

Tyto materiály jsou díky velmi dobrým vlastnostem vyuţívány převáţně v ortopedii a 

stomatologii. Hlavním důvodem pouţití biokeramiky ve zdravotnictví je, ţe biokeramiku 

lidské tělo lépe snáší, neţ kovové materiály [3]. 

2. Přehled technické keramiky pro pancéřování 

 

 Pro pancéřování se nejčastěji pouţívá technická keramika Al2O3. Jedná se o 

nejrozšířenější Keramický materiál pouţívaný pro vojenské účely.  

 

2.1 Pancéřování 

 

 Pancéřování je vrstva, která je vyrobena z kovu, keramiky, kompozitu, nebo různou 

kombinací těchto materiálů. Tato vrstva materiálu ochraňuje letadla, obrněná vozidla, tanky a 

jiné vojenské techniky. Hlavní poţadavky na pancéřování jsou: co nejniţší hmotnost, co 

největší odolnost, nesniţovat ţivotnost vojenské techniky a nesniţovat rychlost obrněné 

techniky. 
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Úkolem pancíře je destabilizovat letící střelu tím, ţe rozloţí energii střely na větší 

plochu. Ideální pancéřování by mělo mít větší tvrdost neţ nárazová část střely a maximální 

houţevnatost. Vrstvené pancéřování má přední vrstvu pancíře vysoce pevnou a zadní velmi 

houţevnatou.  Přední vrstva naruší střelu, kdyţ to zadní pohltí kinetickou energii střely [8,9]. 

Pancéřování lze obecně rozdělit na:  

 Aktivní 

 Pasivní 

 Reaktivní 

Aktivní pancíře - jedná se o ochranné systémy schopné detekovat naváděnou střelu a poté 

vyloučit zásah úplně, nebo sníţit poškození bojové techniky. 

Příkladem je systém Soft kill, který vyuţívá elektromagnetické rušení, pomocí kterého střelu 

vyvede z dráhy, zmate, nebo poškodí. Dalším systémem tohoto typu je systém Hard Kill, 

který se zaměří a zničí střelu před dopadem na cíl. 

Pasivní pancíře – u tohoto pancéřování se pouţívá homogenní válcovaná ocel, hliníkové 

slitiny, ale také v současné době stále více pouţívané keramické vrstvené materiály, 

vysokopevnostní vlákna, skelná vlákna, lamináty a speciální kovové slitiny. Zde je důleţité 

uloţení, spojení jednotlivých vrstev materiálu, uspořádaní a tloušťka vrstev. 

Reaktivní pancéřování – Tento ochranný systém se dělí na výbušné a nevýbušné. Výbušné 

(ERA) systémy se skládá z výbušniny, která je uloţena mezi dvěma deskami. Po zásahu 

střelou výbušnina exploduje a zbrzdí, nebo oddálí a letící střelu. 

Nevýbušné pancéřování obsahuje elastomer, který je umístěn mezi kovovými deskami [8,10]. 

2.2 Keramika Al2O3 

 

 Al2O3 keramika se dnes pouţívá na mnoho nejrůznějších aplikací. Jedná se o tzv. 

pokročilou keramiku (advanced ceramics). Mezi přední vlastnosti Al2O3 patří Vysoká tvrdost, 

dobrá chemická odolnost, odolnost proti opotřebení, dobrá pevnost v tlaku, vysoký bod tání, 

velký elektrický odpor a nízká hustota v porovnání s kovy.  
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 Velkou nevýhodou je ovšem křehkost za pokojových teplot, nízká lomová 

houţevnatost a nízké hodnoty nárazové práce. Při pouţití tohoto materiálu proto musíme 

dávat pozor na velkou vrubovou citlivost, která má za následek horší aplikovatelnost Al2O3 

coby konstrukčního materiálu. 

 Křehkost je způsobena nepohyblivostí dislokací při pokojových teplotách a absencí 

mechanismů zabraňujícím šíření trhlin.  

 Je také nutno dbát na lepší kvalitu povrchu v porovnání s kovovými materiály. 

Sloţitější je obrábění této keramiky, které je časově i ekonomicky náročné, proto se 

konečného taru výrobků dosahuje jiţ při výrobě polotovaru, tedy ještě před slinováním [11]. 

2.3 Keramické pancéřování 

 

 Tento typ pancéřování se pouţívá tam, kde je nutné co nejvíce zmenšit hmotnost 

bojové techniky. Keramika má v porovnání s kovovými materiály vysokou pevnost v tlaku a 

menší hustotu. Díky své křehkosti je pevná v tahu a má malou taţnost. Ovšem na rozdíl od 

oceli je méně odolná proti opakovaným zásahům a technologie výroby je také náročnější. Pro 

keramické pancéřování se nejčastěji pouţívají SiC (karbid křemíku), Al2O3 (oxid hlinitý) 

nebo B4C (karbid boru). 

 Vzhledem ke svým některým nevýhodám se keramika samotná pouţít nedá, proto se 

pouţívá při kombinaci s jiným materiálem jako například s kompozitním materiálem nebo 

kovovým. Samotná keramika se pouţívá jako čelní tvrdá vrstva, která má porušit projektil. 

Zároveň také absorbuje kinetickou energii a vytvoří se křehký lom. Zbývající energie se dále 

šíří na další vrstvu, ovšem uţ v širší ploše. Spodní vrstva se skládá z kovové části (hliníková 

slitina, ocel) nebo s kompozitních vláken (aramidová, polyethylenová, skelná). Na následující 

tabulce (tab. 1) je přehled vlastností některých vybraných keramických materiálů [8]. 

 Velice zajímavým pouţitím keramického pancéřování je koncept polského bojového 

vozidla PL – 01. Na (obr. 3) je zobrazen koncept tohoto bojového vozidla budoucnosti. Je 

velice pravděpodobné, ţe budoucí tanky pouţívající keramické pancéřování budou vypadat 

právě takto. 
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obr. 3: Koncept bojového vozidla PL-01 [21] 

 

 tab. I: přehled vlastností vybraných keramických materiálů [8] 

Označení Hustota [kg/m
3
] 

Ohybová 

pevnost [MPa] 

Youngův modul 

E [MPa] 

AlN 3210 320 300 

Al2O3 (92%) 3560 300 260 

Al2O3 (95%) 3680 330 300 

B4C 2450 304 450 

SiC 3150 340 420 

TiB2 4330 189 539 

 

 

2.4 Pancéřování keramika-kov 

 

 Jedná se o nejpouţívanější druh sloţeného pancíře. Podkladová deska je vyrobena 

z typu pancéřové oceli. Děj, při kterém se střela dostává do vrstvy keramika – kov můţeme 

rozdělit do tří fází. Na (obr. 4) můţeme vidět znázornění této problematiky [10]. 

 Vytvoření trhlin v keramické vrstvě, způsobené rázovou vlnou 

 Rozdrcení keramiky a urychlení kuţelu keramiky proti směru pohybu střely 

 Zničení a zdeformování vrchní krycí desky z oceli 
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obr. 4 : Princip funkce keramického pancíře [10] 

 

2.5 Pancíře kompozit-keramika  

 

 U tohoto typu pancéřování se pouţívají tzv. balistické sendviče. Tyto sendviče se 

nejčastěji skládají z potahu, vyrobeného z kompozitu, který je přilepen na přední úderovou 

vrstvu, vyrobenou z keramiky. Tato vrstva zabraňuje proniknutí projektilu hlouběji do 

materiálu a deformuje projektil. Vrstva je přilepena lepidlem na zadní stranu sendviče. 

Kvalita slepení keramiky a kompozitu má vliv na šíření rázové vlny při dopadu střely. 

Lepidlo, které se pouţívá ke spojení těchto sendvičů bývá nejčastěji flexibilní pryţové na bázi 

polyuretanu. Na (obr. 5) můţeme vidět znázornění sendvičové kompozitní struktury [9,12]. 
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obr. 5: Kompozitní sendvičová struktura [14] 

 

Přední úderová vrstva z keramiky 

 Nejdůleţitějším poţadavkem na přední keramickou úderovou desku je vysoká tvrdost. 

Poprvé byla keramika za účelem pancéřování pouţita v roce 1962. V současné době se uţ 

pouţívá v mnoha dalších aplikacích. Keramické destičky za účelem pancéřování se nejčastěji 

vyrábějí ze slinutého karbidu Al2O3. Je to díky příznivé ceně tohoto materiálu. SiC keramika 

je odhadem 4x draţší neţ Al2O3 a B4C dokonce 10x. Draţší typy keramiky jsou proto 

pouţívány například u vrtulníků. 

 Nejpouţívanější tvar keramických destiček pro balistické sendviče je pravidelný 

šestiúhelník a čtverec, které můţeme vidět na (obr. 6 a 7). Dnes není přesné známo, jaký má 

vliv velikost jednotlivých segmentů na balistickou odolnost. Podle úvahy je jasné, ţe pokud 

pouţijeme destičky větší, bude při dopadu střely poškozena větší oblast čelní keramické 

vrstvy. 

  To ovšem za předpokladu, ţe se trhliny budou od místa dopadu šířit radiálním 

směrem k okraji keramické desky. Další střela by pak mohla s velkou pravděpodobností 

dopadnout na jiţ na vzniklou prasklinu, která oslabuje keramickou desku. Ovšem pokud 

poskládáme mozaiku s většího počtu malých destiček, bude mít keramická vrstva více mezer 

a tím opět mnoho míst, které mohou celkově oslabit účinnost keramické ochrany [12,13,14]. 
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obr. 6: Čtvercová deska [14] 

 

obr. 7: Šestiúhelníková deska [14] 

 

 Kompozitní balistické sendviče by měli mít schopnost absorbovat vícenásobný úder 

tzv. (Multi-hit capablility). Tato schopnost zabraňuje proniknutí střely při opětovném dopadu 

do oblasti poškozené předchozí střelou [12,13,14]. 

 

3. Metodika hodnocení mechanických vlastností  

 

 Keramické materiály mají vysokou pevnost, ovšem zároveň se vyznačují také vysokou 

křehkostí.  
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Postrádají vlastnosti kovů jako například tvárnost (moţnost velké plastické deformace) a 

houţevnatost (schopnost absorbovat velkou energii při porušení).  

 Tyto vlastnosti určuje základní struktura keramiky, tedy typ meziatomových 

vazbových sil. Látky v keramice jsou vázány kovalentními a iontovými vazbami. Tyto vazby 

jsou v různém podílu. Vazba, která převaţuje, se projeví na všech fyzikálních vlastnostech 

(elektrických, optických, tepelných a mechanických). Hexagonální a kubické mříţkové 

struktury zde převládají [15]. 

3.1 Základní mechanické vlastnosti 

 

3.1.1 Pevnost 

 

 Těleso vyrobené ze skla nebo keramiky, které zatěţujeme, se pruţně deformuje aţ do 

okamţiku, kdy se poruší lomem. Lom obou těchto materiálů probíhá bez zjevné plastické 

deformace. Je dáno ţe: 

 porušení je téměř vţdy dáno tahovým účinkem tahových napětí, 

 pevnost v tahu je asi desetkrát niţší neţ pevnost v tlaku, 

 porušení keramiky často vychází z povrchu, 

 pevnost téměř stejných vzorků je kolísavá (běţné vzorky mají variační koeficient 10 

aţ 30 % 

 Čím větší jsou rozměry tělesa, nebo zkoušené oblasti, tím menší je průměrná pevnost 

I při nízkých teplotách je pevnost keramiky závislá na čase. Příčinou této vlastnosti je 

chemické prostředí, které působí na povrchové vrstvy keramiky a způsobuje vznik trhlin. 

Pevnost keramiky s teplotou z počátku klesá zvolna (dokonce můţe poněkud narůstat), při 

vyšších teplotách klesá rychleji [3,15]. 

Vnitřní faktory ovlivňující pevnost 

Vnitřní činitele sniţující pevnost keramiky můţeme rozdělit následovně: 

1.  Defekty ve struktuře o atomárních a subatomárních rozměrech, 

2. Napěťové koncentrátory napětí a vady příslušející mikrostruktuře keramiky, 

3. Povrchové vady a mikrotrhliny, 

4. Vady a trhliny vzniklé při pouţití nesprávného technologického postupu, 

5. Rozdílnost fyzikálních vlastností jednotlivých fází [15]. 
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3.1.2 Odolnost proti teplotním rázům 

 

Při náhlé změně teploty vzniká v keramice pnutí, které můţe vést aţ ke vzniku lomu, 

nebo iniciaci trhliny. Odolnost proti teplotním rázům je proto velice důleţitou vlastností pro 

posouzení, abychom správně zvolili vhodný typ keramiky pro potřebnou technickou aplikaci. 

Na napětí vznikající při změně teploty je tedy většina keramických materiálů citlivá. Tuto 

citlivost způsobuje nízká pevnost v tahu a křehkost keramických materiálů. Největší výskyt 

tepelných pnutí je převáţně na čele trhliny, vadách a ne-homogenitách keramického 

materiálu. Odolnost keramiky vůči tepelnému pnutí je tím vyšší, čím je vyšší pevnost a čím je 

hodnota Youngova modulu a tepelné roztaţnosti niţší [3].  

Zlepšením tepelné odolnosti proti rázům lze například u keramiky Al2O3 a ZrO2 

dosáhnout Zvýšením těchto dvou keramik. 

3.1.3 Tvrdost 

 

Tvrdost je definována jako schopnost materiálu odolávat proti vniknutí cizího tělesa 

(odolávat plastické deformaci). Tuto vlastnost materiálu můţeme zjistit poměrně jednoduše 

díky řadě mechanických zkoušek. Metody, které k zjištění tvrdosti pouţíváme, zkoušený 

materiál prakticky neporuší. Plastická deformace keramiky je velmi nízká a energie vloţená 

do materiálu zkouškou tvrdosti uvolňuje vznikem trhlin různého druhu [3]. 

Metody měřící tvrdost: 

1. Měření tvrdosti podle Vickerse 

 Jako zkušební těleso se pouţívá diamantový pravidelný čtyřboký jehlan, jenţ je 

vtlačován silou F po určitou dobu, kolmo na zkoušenou plochu. Tvrdost se počítá pomocí 

úhlopříček vtisku, který vznikne po působení zatíţení. 

Vztah pro výpočet tvrdosti keramických materiálů je:  

 

F- síla [N], u – průměrná hodnota úhlopříček vtisku[mm] 
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Velkou výhodou této zkoušky je, ţe výsledné hodnoty jsou velice přesné. Vickersova zkouška 

je schematicky znázorněna na (obr. 8). 

 

obr. 8: Schematické znázornění Vickersovy zkoušky [3] 

 

2. Měření tvrdosti podle Knoopa 

 Princip této zkušební metody je podobný jako u metody Vickersovy. Do povrchu 

materiálu je opět vtlačován čtyřboký diamantový jehlan pod určitým zatíţením. U této 

zkoušky je ale jehlan zbroušen tak, ţe tvar vtisku je mělký a protáhlý. Tato metoda se 

pouţívá hlavně k měření velmi křehkých materiálů a k měření mikrotvrdosti. Na zkušební 

materiál pro toto měření tvrdosti jsou kladeny vysoké nároky na úpravu povrchu. 

Zkušební těleso musí být velice ostré. Schéma této zkoušky je znázorněno na (obr. 9). 

Vztah pro výpočet tvrdosti podle knoppa: 

 

F – zatěţující síla [N], u – průměrná délka úhlopříček [mm] 
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obr. 9: Schéma Knoopovy metody [3] 

3. Měření tvrdosti podle knoopa 

 Provádí se pomocí diamantového kuţele. Stanovení zkoušky se provádí díky rozdílu 

vtisku vnikajícího tělesa. Nejdříve se diamantový kuţel zatíţí silou F=100N. Poté se 

zatěţovací síla pozvolna zvětšuje aţ na sílu F=150N. nakonec se síla opět odlehčí na sílu 

F=100N. Při stanovení tvrdosti keramiky se tato metoda pouţívá pouze zřídka. Schéma 

metody můţeme vidět na (obr. 10) [3]. 

 

obr. 10: Schéma zkoušky podle Rockwella[16] 

 

 

 



 

24 
 

3.1.4 Lomová houževnatost 

 

 U keramiky se jedná o jednu z nejdůleţitějších materiálových charakteristik. Díky této 

charakteristice definujeme technickou pouţitelnost keramiky. Jedná se o veličinu přímo 

popisující lomové chování keramických materiálů. U keramiky dosahuje hodnota lomové 

houţevnatosti nízkých hodnot (do 10 MPa.m
1/2

). To způsobuje zvýšenou citlivost keramiky 

na lokalizované špičky napětí, které mohou být vyvolány defekty povrchovými, nebo 

v objemu celého materiálu. Lomová houţevnatost je v podstatě odpor proti šíření trhliny, 

proto ji lze povaţovat za materiálovou konstantu. Jestliţe má lomová houţevnatost nízkou 

hodnotu, je to dáno nízkou hodnotou efektivní měrné lomové energie, poněvadţ lomová 

houţevnatost souvisí s měrnou lomovou energií podle vztahu: 

𝛾 =
Kc 2

Ε
[J. mm

-2
] 

E – Youngův modul pruţnosti [3] 

Lom 

 Lom znamená dělení tělesa na 2 nebo více částí. Lom nikdy neprobíhá najednou, ale 

šíří se z konkrétního místa. Lom je procesem indikace a šíření trhliny. Zárodek trhliny vzniká 

buď během plastické deformace, nebo můţe být v materiálu přítomen uţ od počátečních 

výrobních operací, například mechanickým a tepelným zpracováním (takovýmto trhlinám se 

říká apriorní). Typický lom pro keramiku je křehký lom. 

Keramika většinou obsahuje mnoho apriorních zárodečných mikrotrhlin vyskytujících se 

nejvíce na hranicích zrn. Ty vznikají při slinování a při ochlazování ze slinovací [15]. 

 

3.2 Fyzikální vlastnosti keramických materiálů  

 

 Vazby vyskytující se v keramice jsou především iontové a kovalentní. Vazba 

v keramice ale nikdy není jen kovalentní, nebo jen iontová. Podíl těchto vazeb se odhaduje 

pomocí rozdílu elektronegativit [3]. 
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3.2.1 Tepelná vodivost 

 

 U vícefázových soustav keramiky tato vlastnost velice závisí na obsahu pórů a na 

podmínkách přestupu tepla. Keramika má tepelnou vodivost niţší neţ kovy. Přídavkem 

rovnoměrně dispergované fáze s rozdílnou tepelnou vodivostí, nebo různou pórovitostí lze 

vodivost keramiky ovlivnit. Příspěvek dispergované fáze bývá nejčastěji do 10% [3]. 

3.2.2 Odolnost vůči oxidaci 

 

 Keramika má tuto odolnost velice vysokou. Tato vlastnost ovšem souvisí se vznikem 

oxidické ochranné vrstvy na povrchu materiálu. Existence sklovité fáze na hranicích zrn vede 

k degradaci této odolnosti. Příčinou toho můţe vzniknout vysoká oxidace a degradace 

materiálu [3]. 

3.2.3 Tepelná roztažnost 

 

 Tepelná roztaţnost je veličina, která určuje rozdíl rozměrů určitého keramického 

materiálu příčinou změny teploty. U keramiky se tato hodnota pohybuje kolem 10
-5

°C
-1

. 

Obecně lze říct, ţe keramika při změně teploty zvětšuje svůj objem [3]. 

3.2.4 Pórovitost 

 

Tato charakteristika je pro keramiku velice významná. Udává se v procentech, a lze ji spočítat 

podle vztahu:  

𝑝 =
ρ−ρ𝓋

ρ
∗ 100 [%] 

𝞀 – teoretická hustota určená díky parametrů mříţky a atomových hmotností 

𝞀𝓿 – objemová hmotnost – hmotnost jednotkového objemu (obsahuje póry). 

Technická keramika musí mít co nejniţší pórovitost. Jestliţe je pórovitost keramiky menší 

neţ 5%, jedná se o tzv. vakuově těsnou keramiku[3]. 
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3.3 Měření lomové houževnatosti pomocí indentační techniky 

 

 U této zkušební metody je vyuţíván vtisk do materiálu stejně jako u zkoušek tvrdosti. 

Tato zkouška je poměrně jednoduchá a lze s ní jednoduše získat větší mnoţství hodnot. Při 

vtisku se  přímo pod vtiskem vytvoří tzv. plastická zóna. V okolí vtisku mohou vznikat různé 

druhy trhlin. Příklady jsou znázorněny na (obr. 11). Výskyt daného typu trhlin znázorněných 

na obrázku 11 souvisí se zatíţením působícím na vtisk [3]. 

 

obr. 11: Schéma systému trhlin vzniklých při Vickersove zkoušce [3] 

 

 Zkušebním  indentorem je čtyřboký jehlan (se čtvercovou základnou) s úhlopříčkami 

u1 a u2 a vrcholovým úhlem 136°.  

 Pokud stanovujeme tvrdost, abychom klasifikovali mechanické vlastnosti keramických 

materiálů, můţe dojít ke komplikacím. Tyto komplikace mohou nastat například pouţitím 

malého, nebo velkého zatíţení. Pokud pouţijeme příliš malé zatíţení, vytvoříme tak malý 

vtisk a tím můţe dojít k nepřesnému změření úhlopříček. Při pouţití velkého zatíţení mohou 

v okolí vtisku vzniknout příliš velké trhliny a způsobit tak odštípnutí. Odštípnutí materiálu 

nám tak znemoţní přesně určit velikost úhlopříček [17,18,19]. 

Ke stanovení houţevnatosti indentační technikou za pouţití Vickersova vtisku se nejběţněji 

pouţívá zobecněný vztah podle Lianga. 

Liangův vztah nám umoţňuje výpočet lomové houţevnatosti nezávisle na profilu vzniklé 

trhliny.  
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Pro stanovení lomové houţevnatosti lze pouţít obecný Liangův vztah [3,20]: 

 

kde KIC lomová houţevnatost [MPa * m
1/2

] 

 u průměrná délka úhlopříčky vtisku [m] 

 l průměrná délka trhliny [m], která lze vypočíst podle vztahu: 

 

 HV tvrdost podle Vickerse [MPa] 

 E Youngův modul pruţnosti [ MPa ] 

 Ѳ Omezující faktor pro daný typ keramiky 

 Α bezrozměrný parametr zahrnující vliv Poissonova čísla, α=9,3  

Bezrozměrný parametr potřebný pro výpočet lze vypočíst podle vztahu:  

 

 v  Poissonovo číslo, pro keramiku je v ≈ 0,27 

 

3.4 Měření lomové houževnatosti se vzorky s makrotrhlinou 

 

 K tomuto typu měření se pouţívají speciální vzorky s uměle vytvořenou trhlinou. 

Jelikoţ je velikost plastické zóny u kořene trhliny u keramiky zanedbatelná, není zde na rozdíl 

od kovových materiálů omezení minimální tloušťky vzorku nutné pro dosaţení stavu rovinné 

deformace na čele trhliny. Velikost a tloušťka vzorku však musí být dosti velká, aby vzorek 

zastupoval celou strukturu, obsahující různé fáze [15]. 
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 Jelikoţ se můţe stát, ţe trhlina vybočí z přímého směru, vytváří se po stranách vzorku 

úzké dráţky. Je nutné také věnovat pozornost vytvoření trhliny, která má ostré čelo jako ve 

skutečnosti. U keramického materiálu je tedy postup následovný: 

1. Uděláme zářezy pilou po stranách vzorku 

2. Vyvoláme ostrou trhlinu (vtlačováním klínu nebo ohřevem a následným prudkým 

ochlazením vzorku)  

Nejrozšířenější a nejpouţívanější jsou tzv. V – vzorky, jinak téţ vzorky se šípovým vrubem 

(chevron-notch).  

 Trhlina u těchto vzorků (obr. 12) se nejdříve nukleuje v ostré špici V – vrubu.  Trhlina 

se šíří stabilně (kvůli klesající hodnotě kalibrační funkce Ym) aţ k minimální hodnotě Ym, 

odpovídající délce trhliny a1. Při této hodnotě dosahuje síla Fmax největších hodnot a tím 

dochází k nestabilnímu lomu. Pro stanovení lomové houţevnatosti se pouţívá pouze 

jednoduchý vztah, ve kterém je nutno znát pouze maximální zatíţení během zkoušky. 

Hloubky trhlin znát nepotřebujeme. Obecně platí vztah:  

 

 U některých keramických materiálů se únavová trhlina vyvolává cyklickým tlakovým 

zatěţováním vzorku s v-rubem. Tento způsob lze vyuţít i pro jiné typy vzorků (jiné vzorky 

neţ vzorky s šípovým vrubem) [15]. 

 

obr. 12: Jednotlivé typy zkušebních vzorků s V - vrubem (a,b,c) [15] 
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4.  Popis a diskuze výsledku 

 

Pro provedení experimentu byla vybrána indentační metoda pomocí Vickersova 

tvrdoměru, jejíţ vyuţívání má na katedře materiálového inţenýrství dlouholetou tradici. Jako 

zkušební materiál byla k dispozici oxidická pancéřová keramika zahraniční výroby. 

Před provedením vtisku je nutné zajistit, aby byl povrch zkoušené keramiky dokonale 

hladký, proto se vzorek musí postupně vybrousit na brusných kotoučích s vodním brusným 

papírem a následovně jej vyleštit na leštícím kotouči s diamantovou emulzí. 

Jiţ při přípravě vzorků se ukázalo, ţe indentační metoda není pro tento typ keramiky vhodná. 

Její vysoká tvrdost způsobovala praskání a při zatíţení indentorem Vickersova tvrdoměru 

napětím 100 N došlo k vyštípení. Vyštípení keramiky, které demonstruje obr. 13, představuje 

významný parametr její degradace. Nebylo proto moţno zjistit velikosti trhlin vycházejících 

z rohů vtisku a tedy stanovit hodnotu její tvrdosti a faktoru lomové houţevnatosti. 

 

obr. 13: Vickersův vtisk po vyštípení 

 

Proto byl pro měření pevnostních veličin vyuţit vzorek řezné keramiky domácí výroby Al2O3 

+ ZrO2 (obr. 14). 
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 Tento vzorek byl nejdříve vybroušen na vodních brusných papírech. Drsnosti papíru se 

měnily postupně od největší drsnosti aţ po nejniţší. Po vybroušení vodním brusným papírem 

následovalo leštění diamantovým leštícím kotoučem s diamantovou emulzí. Celý proces 

zkvalitnění a vyleštění povrchu je u keramiky tohoto typu časově velice náročný. Po leštění 

následovala další velice důleţitá operace, ţíhání. Ţíhání probíhalo ve vakuu při teplotě 

1200°C po dobu 15 - ti minut. Ţíhání se provádí kvůli eliminaci tlakového povrchového pnutí, 

které vzniklo při přípravě vzorku. Na (obr. 15) je elektronovým mikroskopem JOL_JSM 6490 

LW vyfocena struktura zkoušeného vzorku dané řezné keramiky. 

 

 

obr. 14: Měřený vzorek řezné keramiky 
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obr. 15: Struktura zkoušeného vzorku řezné keramiky  

 

4.1 Výsledky měření tvrdosti 

 

V tabulkách II a III jsou uvedeny naměřené délky úhlopříček vtisku, které byli zapotřebí 

pro stanovení tvrdosti keramiky, včetně výsledné tvrdosti oxidické keramiky. 

 

Pro následovné stanovení lomové houţevnatosti byly pouţity 2 druhy zatíţení, a sice zatíţení 

200 a 300 N. 

U kaţdého zatíţení bylo provedeno 5 měření s výdrţí 10 sekund. Z naměřených hodnot byla 

spočtena tvrdost potřebná ke stanovení lomové houţevnatosti. Výsledná tvrdost byla 

vypočtena podle vzorce uvedeného v podkapitole 3.1.3. 

tab. II: Naměřené hodnoty pro zatížení 200 N. 

HV20 u1[µm] u2[µm] u[µm] u
2
[m] HV [N*mm

-2
] 

1 159,656 154,549 157,1025 0,024681 14738 

2 153,261 159,319 156,29 0,024427 14892 

3 155,904 158,494 157,199 0,024712 14720 

4 158,303 160,388 159,3455 0,025391 14326 

5 152,892 158,73 155,811 0,024277 14983 
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tab. III: Naměřené hodnoty pro zatížení 300 N. 

HV30 u1[µm] u2[µm] u[µm] u
2
[m] HV [N*mm

-2
] 

1 174,575 187,436 181,0055 0,032763 16654 

2 187,133 189,951 188,542 0,035548 15349 

3 179,756 186,206 182,981 0,033482 16296 

4 179,756 205,815 192,7855 0,037166 14681 

5 184,756 199,849 192,3025 0,03698 14755 

 

4.2 Výsledky měření lomové houževnatosti indentační metodou 

 

 Pro výpočet lomové houţevnatosti byl pouţit vztah odvozený z obecného Liangova 

vztahu uvedeného v podkapitole 3.3. Na následujícím obrázku (obr. 16) je vtisk včetně trhlin 

po Vickersově zkoušce, ze kterých se následovně stanovila lomová houţevnatost. Výsledky 

lomové houţevnatosti pro zatíţení 200 a 300 N, včetně délek trhlin jsou seřazeny v tabulkách 

IV, V. 

 

tab. IV: Výsledky lomové houževnatosti a délky trhlin pro zatížení 200 N 

L1[µm] L2[µm] L3[µm] L4[µm] L[µm] L[m] 
KIC 

[MPa*m
1/2

] 

155,044 138,9162 152,4274 171,458 154,4614 0,000154 3,81 

112,9945 109,111 114,7455 134,8416 117,9232 0,000118 5,71 

121,9662 142,1715 210,2458 192,7546 166,7845 0,000167 3,40 

135,0055 150,4792 174,7017 144,2109 151,0993 0,000151 3,99 

129,5244 161,7829 170,4578 197,0371 164,7006 0,000165 3,44 
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tab. V: Výsledky lomové houževnatosti a délky trhlin pro zatížení 300 N 

L1[µm] L2[µm] L3[µm] L4[µm] L[µm] L[m] 
KIC 

[MPa*m
1/2

] 

168,3984 250,7496 202,5336 134,923 189,1512 0,000189 4,02 

161,5661 149,4489 217,2214 132,9551 165,2979 0,000165 5,09 

175,6189 173,9229 178,3149 188,9132 179,1925 0,000179 4,40 

148,5846 208,1278 266,3241 157,1367 195,0433 0,000195 4,04 

183,2002 139,2419 219,9046 173,4986 178,9613 0,000179 4,59 

 

 

 

 

obr. 16: Vickersův vtisk včetně trhlin 
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4.3 Závěr 

 

 Cílem této bakalářské práce bylo obecně popsat a rozdělit druhy keramických 

materiálů pouţívaných pro pancéřování.  Práce obsahuje základní rozdělení keramiky 

pouţívané pro vojenské účely, dále obecný popis jednotlivých metod pouţívaných ke 

stanovení lomové houţevnatosti pomocí tvrdosti a diskuzi výsledků se zaměřením na ověření 

lomové houţevnatosti řezné keramiky pomocí indentační metody, která mi byla k dispozici na 

katedře 636 (katedře materiálového inţenýrství).  

 

 K ověření lomové houţevnatosti byl nejdříve pouţit vzorek pancéřové keramiky Al2O3 

zahraniční výroby. Ovšem jiţ při přípravě vzorku a prvním vpichu se zatíţením 100 N došlo 

k vyštípení. Vyštípení představuje parametr degradace keramiky. Tímto se ukázalo, ţe 

indentační technika není pro tento typ pancéřové keramiky vhodná, proto byl k měření pouţit 

jiný vzorek, a sice vzorek řezné keramiky Al2O3 + ZrO2. 

Při vpichu Vickersovým tvrdoměrem bylo pouţito zatíţení 200 a 300 N. K přípravě a měření 

vzorku mi byla k dispozici laboratoř katedry 636 (katedry materiálového inţenýrství) 

s Vickersovým tvrdoměrem a elektronovým mikroskopem JOL_JSM 6490 LW. K výpočtu 

lomové houţevnatosti byl pouţit obecný Liangův vztah. Naměřená tvrdost a výsledná lomová 

houţevnatost odpovídaly předpokládaným hodnotám.  
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