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ABSTRAKT: 

Bylo provedeno základní rozdělení keramických materiálů a analyzovány jejich 

základní mechanické vlastnosti, tvrdost a lomová houževnatost. 

Byla diskutována metodika hodnocení lomové houževnatosti, indentační 

a v trojbodovém ohybu. Indentační technikou pak byla stanovena hodnota lomové 

houževnatosti u keramiky typu Al2O3, používaná pro pancéřování vozidel. 

 

Klíčová slova: technická keramika, indentační metoda podle Vickerse, lomová houževnatost 

 

ABSTRACT: 

A basic division of ceramic materials was carried out, and their basic mechanical 

properties were analyzed, as well as their hardness and fracture toughness. 

The methodology for evaluating fracture, indentation, and in three-point bending 

toughness was disgussed. The value of the fracture toughness of Al2O3 ceramic type, 

used for armouring of vehicles, was then determined by the indentation technique. 

 

Keywords: Technical ceramic, the Vickers indentation technique, fracture  toughness 
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1 Úvod 
Téma keramiky jsem si vybrala, jelikož kovové materiály jsou v průmyslu velmi 

rozšířené a obecně známé, kdežto technická keramika v podvědomí lidí tak rozšířená 

není. Obyčejný člověk si totiž pod pojmem keramiky představí hrnek, do kterého si uvaří 

kávu a to že se dá využít v těžkém průmyslu, je pro něj téměř nepředstavitelné.  

Úkolem mé bakalářské práce bylo vymezení pojmu keramika jako takového, základní 

rozdělení keramiky a zaměření se na rozdělení mechanických vlastností technické 

keramiky. Mezi tyto vlastnosti patří tvrdost, pevnost, odolnost proti teplotním rázům a 

lomová houževnatost. U vybraných vlastností jsem popsala různé možnosti zkoušek. 

V praktické části jsem se zaměřila na cyklické zatěžování různých druhů technické 

keramiky a jeho vyhodnocení. 
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2 Charakteristika keramických materiálů 
Slovo keramika je řeckého původu od slova keramos, který znamenal roh k pití. 

A později se všechny nádoby vyrobené z pálené hlíny označovaly jako keramika. Kerameikos 

byla zároveň čtvrť v Athénách, kde se tento materiál vyráběl. 

Keramika je krystalický materiál, tvořený anorganickými nekovovými sloučeninami. 

Struktura keramických materiálů je: 

- Heterogenní (nestejnorodé složení) 

- Polykrystalická (soubor vzájemně nahodilých orientovaných monokrystalických 

zrn) 

- Polyfázová  

Z makroskopického hlediska je keramika homogenní izotropní materiál. Keramiku 

vyrábíme z výchozích prášku, slinováním. Klasická keramika má vlastnosti dány přírodními 

surovinami na rozdíl od technické keramiky, která se připravuje ze syntetických surovin. 

Vlastnosti této keramiky jsou určeny přesným složením. 

Pro rozdělení keramických materiálů v současnosti neexistuje žádná specifická norma, 

která by definovala jak tento materiál rozdělit. Proto můžeme keramiku všeobecně rozdělit 

takto. [1] 

Mezi významnou charakteristiku technické keramiky je pórovitost, která je udávaná 

v docentech. Určujeme jí ze vztahu: 

𝑝 =
𝜌 − 𝜌𝑣

𝜌
 

ρ - teoretická hustota určená na základě mřížkových parametrů a atomových hmotností 

ρv - objemová hustota určená měřením 

Pokud je pórovitost keramiky menší než 5 %, jedná se o vakuově těsnou keramik. Pro 

technickou keramiku se vyžaduje co nejnižší pórovitost. 

2.1 Tradiční keramika 
Vyrábí se z přírodních surovin jako například jílů, cihlářské hlíny a kaolínu, jehož 

název vznikl podle místa naleziště v Číně Kao-Ling, což v překladu znamená horský hřeben. 

Jedná se o heterogenní materiály. Po vypálení obsahují krystaly různého složení s velkým 

podílem skelné fáze a póru. Může se také nazývat skelná nebo porézní keramika. 

Skelnou keramiku využíváme pro její izolační vlastnosti (výroba tepelných 

a elektrických izolátorů).  

Do tradiční keramiky řadíme i porcelán, zdravotní keramika, obklady, cihly, dlaždice aj. 
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2.2 Technická keramika 
Vyrábí se převážně ze syntetických surovin a známe ji také pod názvem konstrukční 

keramika. Vyznačuje se těmito vlastnostmi: žáruvzdornost, odolnost proti opotřebení, 

chemická odolnost, pevnost v tlaku, odolnost proti kolísání teplot a zatížení, aůe zároveň je 

náchylná ke křehkému porušení. Vykazuje relativně velkou pórovitost a tepelná vodivost 

a roztažnost je podobná kovům. 

Technickou keramiku dělíme na: 

- oxidickou, 

- neoxidickou, 

- směsnou. 

2.2.1 Oxidická keramika 

Je tvořena jediným oxidem a je nejpoužívanějším typem keramiky. Vyznačuje se 

vysokou pevností, tvrdostí, odolností vůči korozi a je dobrým elektrickým izolátorem. 

Nejpoužívanější keramika je na bázi oxidu hlinitého Al2O3 a oxidu zirkoničitého ZrO2. 

2.2.1.1 Oxid hlinitý Al2O3 

Čistý Al2O3 získáváme například z kamence. Při tepelném rozkladu uniká voda H2O  

a amoniak NH3  a vzniká síran hlinitý Al2(SO4)3. Další teplotní krystalizací vzniká čistý 

Al2O3. Další možnosti získání Al2O3 je z bauxitu, který je směsí hydratovaných oxidů hliníku 

s malým množstvím hydroxidů železa, křemičitanových a titanových sloučenin. 

Nejznámějším postupem je proces podle Bayera. Bauxit vyluhujeme pod tlakem, horkým 

roztokem NaOH. Vznikne hlinitan sodný Na3AlO3, který ochladíme a tím získáme Al2O3.  

Al2O3 se vyskytuje v různých modifikacích: 

- α - Al2O3 – korund, 

- γ - Al2O3 - aktivní oxid hlinitý, 

- β - Al2O3 - směs oxidu hlinitého s alkalickým kovem. 

Oxid hlinitý je výborný izolant, jehož elektrickou vodivost zvýšíme teplotou  

a snížením podílu skelné fáze. Je odolný vůči kyselinám, zásadám, taveninám kovů i skel. 

Neodolá horké kyselině fosforečné H3PO4, kyselině sírové H2SO4 ani taveninám alkalických 

sloučenin. 
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2.2.1.2 Oxid zirkoničitý ZrO2 

ZrO2 známe v přírodě jako minerál baddeleyit, který se vyskytuje v Brazílii a 

Austrálii. V průmyslu ho získáváme z křemičitanu zirkoničitého ZrSiO4. Čisté ZrO2 jako 

keramiku nepoužíváme, protože praská v celém objemu tělesa. Výborné mechanické 

vlastnosti mají materiály na bázi ZrO2, které jsou částečně stabilizované stabilizačními 

příměsemi jako například: MgO, CaO nebo CeO2.   

2.2.2 Neoxidická keramika 

Vytváří jí mnoho materiálů, které dělíme na kovové a nekovové. Nejčastěji jsou 

materiály tvořeny na bázi karbidů, nitridů a boridů. 

2.2.2.1 Karbidy 

Karbidy mají velké uplatnění v průmyslu. Mezi nejznámější patří karbidy křemíku 

SiC, wolframu WC, titanu TiC a tetrabóru B4C. Z karbidu křemičitého vyrábíme například 

topné články a karbid tetrabóru je třetí nejtvrdší materiál hned po diamantu a kubickém 

nitridu bóru. 

2.2.2.2 Nitridy 

Mezi jejich základní vlastnosti patří vysoká pevnost, lomová houževnatost a odolnost 

k teplotním rázům. Používá se k výrobě součástek plynových turbín, spalovacích motorů, 

trysek k tažení kovů, tavících kelímků a mnoho dalších. 

Mezi nejznámější patří nitrid křemičitý Si3N4, nitrid hlinitý AlN a nitrid titanu TiN. 

2.2.2.3 Boridy 

Základní vlastnosti boridů jsou chemická odolnost, elektrická a tepelná vodivost. 

Vyrábíme z nich turbínové lopatky, vnitřní povrchy spalovacích komor, raketové trysky  

a jiné. 

Nejznámější boridy jsou boridy titanu TiB2, chromu CrB a CrB2, zirkonia ZrB2 a 

lantanu LaB6. 

2.2.3 Směsná keramika 

Je to kombinace obou výše zmiňovaných konstrukčních keramik, tedy oxidové  

a neoxidové keramiky. Jejich největší využití je při soustružení kalených ocelí nebo tvrzené 

litiny a při dokončování obrábění, jako například frézování. Nejčastější přísada je karbid 

titanu TiC a nitrid titanu TiN.  
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2.2.4 Biokeramika 

Má velmi vysoké nároky na pevnost, odolnost vůči chemickým reakcím tvořené 

lidským organismem a musí být zdravotně nezávadná. Využívá se především ve zdravotnictví  

na výrobu implantátů například hlavice kloubů 

2.2.5 Řezná keramika 

Vyznačuje se vysokou tvrdostí a to i při vysokých teplotách. Používá se na výrobu řezné 

techniky s potřebou otěruvzdornosti a tvrdosti například rychlořezné obrábění. 

3 Základní mechanické vlastnosti keramiky 
Keramické materiál zpracováváme slinováním, při které vznikají 3 fáze: 

- Krystalická - určuje fyzikální vlastnosti  

- Amorfní (sklovitá) - ovlivňuje technologii tváření a teplotu výpalu 

- Plynná - rozhoduje o pórovitosti materiálu, která ovlivňuje mechanické vlastnosti 

keramiky 

3.1 Tvrdost 
Tvrdost je vyjádřena odporem vůči deformaci povrchu vyvolané vtlačováním 

geometricky definovaného tělesa. 

Tvrdost se určuje 3 způsoby: 

- metoda podle Vickerse, 

- metoda podle Rockwela, 

- metoda podle Knoopa, 

3.1.1 Metoda podle Vickerse 

Do keramického materiálu je vtlačován diamantový pravidelný čtyřboký jehlan. Ten 

působí kolmo na povrch silou F na danou dobu. Poté se změří úhlopříčky vtisku, které 

vzniknou po působení zatížení. 

Vztah pro výpočet: 

𝐻𝑉 = 0,189 ∙
𝐹

𝑢2
 

F - zatěžující síla [N] 

u - průměrná hodnota úhlopříček [mm] 
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Obr. 1: Schematické znázornění měření tvrdosti podle Vickerse 

 

3.1.2 Metoda podle Knoopa 

Tato metoda se používá hlavně u křehkých materiálů a tvrdé keramiky. Do povrchu se 

vtlačuje čtyřboký diamantový jehlan. Při této metodě musí být povrch důkladně upraven  

a hrany vnikacího tělesa by měly být velmi ostré.  

Vztah pro výpočet: 

𝐻𝐾 = 14,229 ∙
𝐹

𝑢2
 

F - zatěžující síla [N] 

u - průměrná hodnota úhlopříček [mm] 

 

 

Obr. 2: Schematické znázornění měření tvrdosti podle Knoopa 

 

3.1.3 Metoda podle Rockwella 

Pomocí diamantového kužele se stanovuje rozdíl hloubky vtisku vnikacího tělesa. 

Diamantový kužel se předběžně zatíží a následně se zatěžovací síla pomalu zvětšuje. 

U keramických materiálů se tato metoda moc nepoužívá. 
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Obr. 3: Schematické znázornění měření tvrdosti podle Rockwella 

 

3.2 Pevnost 
Při zatěžování keramických materiálů, vzniká pružná deformace až do okamžiku, kdy 

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

plastické deformace. 

Lze vidět že: 

- porušení bývá téměř vždy vyvoláno účinkem tahových napětí, 

- pevnost v tlaku je několikanásobně vyšší než pevnost v tahu, 

- pevnost stejných vzorků je kolísavá (15-30 %), 

- porušení keramického materiálu vychází z povrchu, 

- průměrná pevnost se snižuje s rostoucími rozměry tělesa nebo zatížené oblasti [1]. 

Vnitřní faktory, které snižují pevnost: 

- strukturní defekty velmi malých rozměrů (atomární, submikroskopické), vady 

samotných krystalů, vady na hranicích zrn a vady mezikrystalické fáze, 

- mikrostruktura keramiky – kvalita krystalických fází, póry, nepravidelný tvar 

krystalických zrn, 

- povrchové trhlinky a vady – vznikají například mikronapětími, při mechanickém 

opracování, při kontaktu s jinými tvrdými tělesy, 

- vady, které vznikají při výrobě – bývají na povrchu i uvnitř keramického materiálu  

a vznikají převážně díky špatným technologickým postupům, 

- rozdílnost fyzikálních vlastností fází – teplotní roztažnost jednotlivých fází způsobuje 

vnitřní pnutí. 
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3.2.1 Zkouška pevnosti tahem 

Tato zkouška měří napětí, které je potřebné, aby se začala šířit nejdelší trhlina 

s vhodnou orientací. Hodnoty pevnosti v tahu se pohybují od 10 Mpa až do 1000 Mpa. 

Hodnoty vyšší než 1000 Mpa se podařilo dosáhnout u speciálních keramických materiálů, 

využívajících fázových transformací. Pevnost v tahu se u keramických materiálů měří velmi 

obtížně. Vzorek je ve většině případů namáhán i ohybem, takže dochází k předčasnému 

porušení. Nejčastěji v místech úchytu. Získané hodnoty jsou tedy nereálné. 

3.2.2 Zkouška pevnosti trojbodovým nebo čtyřbodovým ohybem 

Při zatěžování se napětí ve zkušebním vzorku mění lineárně. Napětí může být buď 

tahové (konvexní) nebo tlakové (konkávní). Při trojbodovém ohybu roste napětí lineárně  

a maximální hodnota se dosáhne pod horní podpěrou. Při čtyřbodovém ohybu je napětí 

maximální pod horními podpěrami a povrchové napětí mezi těmito podpěrami je konstantní. 

Pro výpočet hodnoty pevnosti se používají následující vztahy: 

- Trojbodový ohyb: 

𝜎𝑂𝐻 =
𝐹𝐿𝑊

8𝐼𝑍

 

- Čtyřbodový ohyb: 

𝜎𝑂𝐻 =
𝐹(𝐿1 − 𝐿2)𝑊

8𝐼𝑍

 

F - aplikovaná zatěžující síla 

L - vzdálenost podpěr 

L1, L2 - vzdálenost horních a dolních podpěr 

IZ - průřez 

- Průřez hranolu o výšce W a šířce B: 

𝐼𝑍 =
𝐵𝑊3

12
 

- Průřez kruhové tyče s průměrem d: 

𝐼𝑍 =
𝜋𝑑2

64
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3.3 Odolnost proti teplotním rázům 
Je důležitou vlastností pro posouzení vhodnosti technických aplikací 

keramiky. Náhlá změna teploty může vyvolat taková pnutí, která vedou až  

ke vzniku lomu a iniciaci trhliny. Většina keramických materiálů je citlivá  

k napětím, která vznikají při změnách teploty. Příčinou této citlivosti je nízká 

pevnost vtahu a křehkost keramického materiálu. Tepelná pnutí se vyskytují 

především na čelech trhlin, na vadách, popřípadě na různých nehomogenitách 

keramického materiálu. [1] 

Parametr teplotního šoku: 

𝑅1 =
𝑅𝑚

𝐸 ∙ 𝛼
 

Rm - mez pevnosti [MPa] 

E - modul pružnosti [MPa] 

𝛼 - součinitel tepelné roztažnosti [10
-6

.C
-1

] 

3.4 Lomová houževnatost 
Lom je rozdělení tělesa na dvě i více částí a nikdy neproběhne v celé délce tělesa. Lom 

v keramických materiálech vzniká při jeho výrobě a zpracování nebo při namáhání a rozděluje 

se na: 

a) stabilní lom - je závislý na vnějším zatížení, 

b) nestabilní lom - vzniká nekontrolovaně. 

Další rozdělení lomů: 

a) houževnatý lom – vysokoenergetický, 

b) křehký lom – nízkoenergetický, 

c) únavový lom, 

d) lom korozí pod napětím, 

e) creepový lom, 

f) různá kombinace těchto lomů. 

Existují tři základní způsoby vzniku trhlin: 

1) tahovým napětím kolmým na trhlinu, 

2) smykovou deformací kolmá na čelo trhliny, 

3) smyková deformace rovnoběžná s čelem trhliny. 
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Obr. 4: Způsoby vzniku trhlin 

Lomová houževnatost je vyjádření odporu proti šíření trhlin. 

Nízká hodnota lomové houževnatosti vyplývá z nízké hodnoty efektivní měrné lomové 

energie γef , poněvadž lomová houževnatost souvisí s měrnou lomovou energií podle vztahu: 

𝛾𝑒𝑓 =
𝐾𝑐

2

𝐸
              [𝐽. 𝑚𝑚−2]                                                 [1] 

E -  Youngův modul pružnosti v tahu 

Hodnotu γef  lze vyjádřit vztahem: 

 

𝛾𝑒𝑓 = 2𝛾0 + 𝛾𝑝𝑙 + 𝛾𝑝𝑟 + 𝛾𝑘𝑖𝑛                                                [2] 
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γ0 – povrchová energie, která s rostoucí teplotou mírně klesá 

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

γpr - energie absorbovaná jinými procesy 

γkin - energie elastických vln vysílaných od čela trhliny, v závěrečném stádiu lomu kinetická 

energie úlomku 

Pro měření lomové houževnatosti se používají tyto metody zkoušek: 

- SENB - Single Edge Notched Beam, 

- SEPB - Single Edge Precrack Beam -  zkušební těleso s jednostranným vrubem 

respektive trhlinou zatížené ve 4 - bodovém ohybu, 

- DT - Double Torsion zkušební těleso s dvojitým krutem, 

- CVN - zkušební těleso s vrubem Chevron, zatížené 4 - bodovým ohybem nebo 

tahem, 

- IS - Indentation Strength Method - zkušební těleso s centrální trhlinou 

vytvořenou Vickesovým indentorem a namáhané na ohyb,  

- CSF – Controlled Surface Flaw – zkušební těleso s centrální trhlinou 

vytvořenou Knoopovým indetorem namáhané na ohyb, 

- IF – Indentation Fracture – indentační metoda pomocí Vickersova indentoru. 
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Obr. 5: a) Schéma pro měření indentační únavy 

b) Schématické zobrazení radiální – mediánové a boční trhliny 
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3.4.1 Zkouška ohybem - SENB a SEPB 

Tato zkouška se používá velmi často a je velmi jednoduchá. V daném vzorku  

o rozměrech 3x4x45 mm se vytvoří ostrý vrub. Tento vzorek se zatíží v 4 - bodovém ohybu, 

kdy vzdálenost podpěr je 20/40 mm a rychlost zatěžování je cca 10 až 20 N/s. Až se vzorek 

přelomí, vyjádříme hodnotu lomové houževnatosti vztahem: 

𝐾𝐼𝐶 =
𝐹𝑚𝑎𝑥

𝐵𝑊
1
2

∙
𝐿1 − 𝐿2

𝑊
∙

3𝛼𝑀

2(1 − 𝛼)3
 

M = 1,9887 − 1,326α −
(3,49 − 0,68α + 1,35α2) α (1 − α)

(1 + α)2
 

α =
a

W
 

Fmax - maximální zatěžující síla 

L1, L2  - vzdálenosti mezi spodními a horními podpěrami 

B, W  - rozměr vzorku 

a  - hloubka trhliny 

 

 

Obr. 6: Tvar s rozměry vzorku pro měření lomové houževnatosti metodou SENB nebo SEPB 

 

3.4.2 Zkouška zkušebního tělesa s centrální trhlinou vytvořenou 

Vickersovým indentorem a namáhaným na ohyb – IS 

Na zkušebním vzorku o rozměrech 3x4x45 mm je vytvořena pomocí Vickersova 

indentoru trhlina a poté přelomena ve 4 - bodovém ohybu. 

Lomová houževnatost se vypočítá vztahem: 

𝐾𝐼𝐶 = 𝜂 (
𝐸

𝐻
)

1
8

(𝜎𝑓𝑃
𝑖

1
3)

3
4 
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E – modul pružnosti v tahu 

H – tvrdost  

σf – lomová pevnost daného vzorku 

Pi – zatěžující síla indentoru  

η – konstanta (0,59) 

 

 

Obr. 7: Vzorek c centrální trhlinou vytvořena Vickersovým nebo Knoopovým indentorem 

pro zkoušku ve 4 - bodovém ohybu 

 

3.4.3 Imdentační metoda s použitím Vickersova indentoru – IF 

V keramických materiálech po indentaci tvrdým indentorem vznikne soustava trhlin. 

Nejznámější jsou Palmquistovy trhliny. Ty jsou charakteristické pro materiály s vyšší 

hodnotou lomové houževnatosti. Půlkruhové trhliny jsou charakteristické pro materiály s nižší 

hodnotou lomové houževnatosti. Rozlišení těchto trhlin zjistíme pouze v řezu.  

Vzorek můžeme připravit broušením, kdy na změření vtisku a délky trhliny musíme 

použít řádkovací elektronový mikroskop nebo vzorek připravíme leštěním. Zde můžeme při 

měření použít i světelný mikroskop.  
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 Obr. 

Obr. 8: Schéma Palmquistových trhlin  
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Tabulka I. Pro lomovou houževnatost KIC byly navržené empirické vztahy, které využívají 

Vickersovu indentační techniku: 

Vzorec Autoři 
Lomová houževnatost 

KIC [MPa.m
1/2

] 

𝐾𝐼𝐶 = 0,1704 𝐻𝑎
1
2 𝑙𝑜𝑔 (4,5

𝑎

𝑐
) Evans, Wilshaw   [3] 5,1 

𝐾𝐼𝐶 = 0,057 𝐻𝑎
1
2  (

𝐸

𝐻
)

2
5

(
𝑐

𝑎
)

−3
2

 Evans, et al. [4,5] 5,3 

𝐾𝐼𝐶 = 0,0303 𝐻𝑎
1
2 (

𝐸

𝐻
)

2
5

𝑙𝑜𝑔 (8,4
𝑎

𝑐
) Blendel [6] 4,9 

𝐾𝐼𝐶 = 0,0139 (
𝐸

𝐻
)

1
2

𝑃𝑐
−3
2  Lawn, et al. [7] 3,3 

𝐾𝐼𝐶 = 0,016 (
𝐸

𝐻
)

1
2

𝑃𝑐
−3
2  Anstis, et al. [8] 3,8 

𝐾𝐼𝐶 = 0,071 𝐻𝑎
1
2(𝐸𝐻)

2
5 (

𝑐

𝑎
)

−3
2

 

pro  
𝑐

𝑎
> 2,5 

Niiahara, et al. [9] 4,9 

𝐾𝐼𝐶 = 0,0139 𝐻𝑎
1
2 (

𝐸

𝐻
)

2
5

[
(𝑐 − 𝑎)

𝑎
]

−1
2

 

pro 1,25 <  
𝑐

𝑎
  < 3,5 

Niiahara, et al. [9] 4,9 

𝐾𝐼𝐶 = 0,0782𝐻𝑎
1
2  (

𝐸

𝐻
)

2
5

(
𝑐

𝑎
)

−1,56

  Lankford [10] 6,8 

𝐾𝐼𝐶 = 0,0098 (
𝐸

𝐻
)

2
3

𝑃𝑐
−3
2  

Laugier [11] 4,0 

𝐾𝐼𝐶 = 0,035 (
𝐸

𝐻
)

1
4

𝑃𝑐
−3
2  

Tanaka [12] 4,5 

𝐾𝐼𝐶 = 0,015 (
𝐸

𝐻
)

2
3

[
(𝑐 − 𝑎)

𝑎
]

−1
2

𝑃𝑐
−3
2  Laugier [13] 6,1 

𝐾𝐼𝐶 = 0,055 𝑎 , 𝐻𝑎
1
2  (

𝐸

𝐻
)

2
5

(
𝑐

𝑎
)

(
𝑐

18𝑎
−1,51)

 

kde 𝑎 , =
1

𝑎
=

1

[14(1−8
4𝜈−0,5

1+𝜈
)

0,4
]
 

Liang, et al. [14] 7,6 

 

E - modul pružnosti, H - tvrdost, P – aplikované zatěžování, a – polovina Vickersovy 

úhlopříčky, c – délka trhliny měřená ze středu indentační úhlopříčky, ν – Poissonovo číslo 
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Experimentální část: 

4 Hodnocení odezvy keramických materiálu na 

opakované zatěžování 
Pro experimentální část jsem dostala keramiku Si3N4 + Al2O3 + Y2O3 , Al2O3 + ZrO2. Pro 

hodnocení cyklického zatěžování jsem si vybrala Vickersovu indentační metodu. 

4.1 Příprava vzorku 
Vzorky Si3N4 + Al2O3 + Y2O3 (nitridická keramika), Al2O3 + ZrO2 (oxidická keramika) 

jsem musela metalogfraficky upravit abych mohla začít vlastní měření. 

Tabulka II. Doporučené použití zadané řezné keramiky 

Typ Doporučené použití 

Al2O3 + ZrO2 

Soustružení šedých, temperovaných a 

tvárných litin 

Dokončovací soustružení ocelí  

Si3N4 + Al2O3 + Y2O3 
Obrábění žárupevných niklových slitinových 

ocelí 

  

4.1.1 Broušení 

Nejdříve se vzorky musely vybrousit na brusných papírech o různé zrnitosti: 60, 120, 

320, 600, 800, 1200, 2500. Na každém brusném papíře jsem vzorek brousila přibližně  

5 minut. Tímto způsobem se odstraní různé nečistoty, trhlinky nebo vtisky po předešlých 

zkouškách.  

4.1.2 Leštění 

Po dosáhnutí rovinného výbrusu se vzorky začaly leštit na diamantových suknech  

za použití diamantových past o zrnitosti 9 μm, 6 μm, 3 μm a 1 μm. Tímto leštěním se na 

vzorku dosáhne dokonalého povrchu bez mikroskopických rýh. 
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4.1.3 Žíhání 

Během leštění se na povrchu vytvářelo povrchové pnutí, které se muselo odstranit 

pomocí žíhání. Pokud by se tato pnutí neodstranila, mohla by ovlivnit iniciace trhlin v okolí 

vtisku. Žíhání bylo provedeno ve vakuové peci po dobu 20 minut, kdy teplota dosahovala 

1200 °C. Poté byly vzorky ochlazovány na 70 °C a následně chladly na vzduchu. 

 

Následovalo naleptání vzorků, kdy se projevila jejich struktura a ta je znázorněna na 

obrázcích 9. a 10. 

 

.  

Obr. 9: Naleptaná struktura keramiky Si3N4 + Al2O3 + Y2O3 
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Obr. 10: Naleptaná struktura keramiky Al2O3 + ZrO2 

 

4.2 Hodnocení odolnosti proti opakovanému zatížení 
Pro hodnocení odolnosti proti opakovanému zatížení jsem použila indentační metodu 

podle Vickerse. U této zkoušky vznikají v okolí vpichu radiální - mediánové a boční tedy 

laterální trhliny, které jsou při opakovaném zatěžování viděny na povrchu. To znamená,  

že dojde k vyštípení. V tabulkách III. A V. Jsou zvolené preindentace 300 a 200 N, kdy jsem, 

pak zvolila, zatížení v rozmezí od 300 do 50 N. Zatěžování jsem prováděla opakovaně vždy 

po 1 minutě až do vyštípení. Pokud jsem zatěžovací cyklus opakovala 50x, technická 

keramika při daném zatížení vyznačovala vysokou lomovou houževnatost a k vyštípení na 

povrchu nedošlo. V průběhu měření jsem zkoumala i tvrdost dané keramiky, jak je 

znázorněno v tabulkách IV. A VI. 
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Tabulka III. Hodnocení odolnosti keramiky  – Si3N4 + Al2O3 + Y2O3 do vyštípení 

Preindentace 

[N] 
Zatížení [N] Počet cyklů do vyštípení ϕ 

300 

300 1 3 2 2 

200 38 35 32 35 

100 50 50 50 50 

200 

200 6 3 2 4 

100 50 50 50 50 

50 50 50 50 50 

 

 

Obr. 11: Závislost počtu cyklů do vyštípení Nf na zatížení N u keramiky Si3N4 + Al2O3 + 

Y2O3 

 

Tabulka IV. Tabulka naměřených hodnot tvrdosti podle Vickerse 

Měření tvrdosti HV 30 HV 20 

1. 1376 1471 

2. 1370 1440 

3. 1388 1448 

4. 1400 1416 

5. 1451 1401 

6. 1438 1416 

ϕ 1403,833 1432 
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Tabulka V. Hodnocení odolnosti keramiky  – Al2O3 + ZrO2 do vyštípení 

Preindentace 

[N] 
Zatížení [N] Počet cyklů do vyštípení ϕ 

300 

300 1 1 1 1 

200 19 18 10 16 

100 50 50 50 50 

200 

200 10 3 8 7 

100 32 17 26 25 

50 50 50 48 49 

 

 

Obr. 12: Závislost počtu cyklů do vyštípení Nf na zatížení N u keramiky Al2O3 + ZrO2 

 

Tabulka VI. Tabulka naměřených hodnot tvrdosti podle Vickerse 

Měření tvrdosti HV 30 HV 20 

1. 1612 1565 

2. 1560 1552 

3. 1612 1409 

4. 1553 1455 

5. 1634 1496 

6. 1560 1496 

ϕ 1588,5 1495,5 
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Obr. 13 Vyštípení při preindentaci 300N a následného zatížení 300 N u keramiky Si3N4 + 

Al2O3 + Y2O3 

 

 

Obr. 14: Vyštípení při preindentaci 300N a následného zatížení 200 N u keramiky Si3N4 + 

Al2O3 + Y2O3 
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Obr. 15: Vyštípení při preindentaci 300N a následného zatížení 300 N u keramiky Al2O3 + 

ZrO2 

 

 

Obr. 16: Vyštípení při preindentaci 200N a následného zatížení 200 N u keramiky Al2O3 + 

ZrO2 
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5 Závěr 
Cílem mé bakalářské práce bylo stanovení odolnosti technické keramiky oxidické Al2O3 

+ ZrO2 a nitridické Si3N4 + Al2O3 + Y2O3  na cyklické zatěžování. V práci byly popsány 

metalografické úpravy daných vzorků. Kdy před samotným měřením, byla zvolena 

preindentace 300 a 200N. Ta se provádí abychom určili hloubku vzniku bočních trhlin, která 

souvisí se vznikem vyštípení. Výsledné hodnoty jsem uvedla do tabulek. Podle těchto 

poznatků se může určit použití dané keramiky pro určité procesy. Dále jsem v experimentální 

části měřila i tvrdost daných keramik, které jsou rovněž udány v tabulkách.  

Díky této práci, jsem zjistila, že využití je mnohem širší a je jí možné použít i místo 

kovových materiálů a to i tam, kde to před nedávnem bylo nemyslitelné. Například ve 

zbrojním průmyslu, kdy se původní ocelový pancíř pokrývá keramickými destičkami. 

Nejčastěji se využívá oxidická keramika Al2O3.  

Měření bylo provedeno v laboratořích VŠB-TU Ostrava. 
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