
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ
FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING

ÚSTAV MATERIÁLOVÝCH VĚD A INŽENÝRSTVÍ
INSTITUTE OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING

ZVIDITELNĚNÍ A ANALÝZA MIKROSTRUKTURY
ČÁSTEČNĚ SLINUTÝCH OXIDOVÝCH KERAMICKÝCH
MATERIÁLŮ
MICROSTRUCTURE REVEALING AND ANALYSIS OF PARTIALLY SINTERED OXIDE CERAMIC
MATERIALS

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
BACHELOR'S THESIS

AUTOR PRÁCE
AUTHOR

Marek Jemelka

VEDOUCÍ PRÁCE
SUPERVISOR

Ing. Tomáš Spusta

BRNO 2017



Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně / Technická 2896/2 / 616 69 / Brno

 

Zadání bakalářské práce
Ústav: Ústav materiálových věd a inženýrství
 

Student: Marek Jemelka
 

Studijní program: Aplikované vědy v inženýrství
 

Studijní obor: Materiálové inženýrství
 

Vedoucí práce: Ing. Tomáš Spusta
 

Akademický rok: 2016/17
 
 
Ředitel  ústavu  Vám  v  souladu  se  zákonem  č.111/1998  o  vysokých  školách  a  se  Studijním
a zkušebním řádem VUT v Brně určuje následující téma bakalářské práce:

Zviditelnění a analýza mikrostruktury částečně slinutých oxidových
keramických materiálů

Stručná charakteristika problematiky úkolu:

Pro  charakterizaci  pokročilých  keramických  materiálů  a  možnou  predikci  vlastností  (např.
mechanických, optických apod.) je potřebné zviditelnit jejich mikrostrukturu a analyzovat velikost zrn,
pórů, sekundárních fází, popřípadě i jejich distribuci. Pro analýzu plně hutné keramiky existují metody,
často standardizované, které jsou běžně s úspěchem používány. Nejjednodušší a nejpoužívanější je
tzv. tepelné leptání, které spočívá v zahřátí vyleštěného vzorku na krátkou dobu a na teplotu nižší než
slinovací, což způsobí zviditelnění hranic zrn bez dalšího ovlivnění mikrostruktury.
Pro analýzu keramických vzorků, které jsou v částečně slinutém stavu (v této práci na začátku třetí
fáze slinování) používané např. jako předstupeň k izostatickému lisování za tepla (HIP), může však
být termální leptání nepoužitelné z důvodu ovlivnění mikrostruktury zkoumaného vzorku (tedy hustoty
a velikosti zrn a pórů). Je proto vhodné prozkoumat možnosti leptání oxidové keramiky v tomto stavu
a vytvořit optimalizované postupy pro co nejlepší viditelnost mikrostruktury.

Cíle bakalářské práce:

• Literární rešerše na téma keramografie a mikrostrukturní analýza.
• Připravit keramografické vzorky s hustotou 92–97% t.d. z různých oxidových keramických materiálu
(Al2O3, tetragonální a kubické ZrO2).
• Optimalizovat leptací proceduru (tepelné leptání, chemické, jiné) tak, aby nastala minimální změna
mikrostruktury po leptání.
• Vyhodnotit mikrostrukturu pozorovaných vzorků.



Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně / Technická 2896/2 / 616 69 / Brno

Seznam doporučené literatury:

CHINN, R. E. Ceramography: preparation and analysis of ceramic microstructures. Materials Park,
OH: ASM International, 2002.

YIN, Q., ZHU, B. Microstructure, property and processing of functional ceramics. 2009. Berlin:
Metallurgical Industry Press, 2009. ISBN 9783642016943.

ELSSNER, G. Ceramics and ceramic composites: materialographic preparation. New York: Elsevier
Science B. V., 1999. ISBN 044410030X.

 
 
Termín odevzdání bakalářské práce je stanoven časovým plánem akademického roku 2016/17
 
 
 

V Brně, dne
 
 
 

L. S.
 
 
 
 

     

 
prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.

ředitel ústavu
 

doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D.
děkan fakulty

 



ABSTRAKT 

Bakalářská práce má za úlohu experimentálně stanovit vhodné parametry leptacích 

procedur pro leptání částečně zhutnělých keramických materiálů (Al2O3,  ZrO2  

+ 3mol. % Y2O3,  ZrO2 + 8mol. % Y2O3) s důrazem na minimální ovlivnění výsledné 

mikrostruktury. 

Z výsledků vyplývá, že optimální leptací procedurou pro zvolené materiály je 

termální leptání za podmínek: Al2O3 (ρrel. 95,7 ± 0,9 %)- Tlept. = 1015 ˚C (Ts – 350 ˚C), 

tetragon. ZrO2 (ρrel. 94,5 ± 0,6 %)- Tlept. = 1005 ˚C (Ts – 350 ˚C), kubic.  

ZrO2 (ρrel. 94 ± 0,5 %)- Tlept. = 1105 ˚C (Ts – 350 ˚C). Užitím chemického leptání 

v prostředí H3PO4 s výdrží 60s je u Al2O3 a kubického ZrO2 možné dosáhnout 

naleptaného stavu povrchu v kratších časech, nicméně náročnost provedení a volby 

vhodných parametrů řadí tuto proceduru až za leptání termální. Zviditelnění 

mikrostruktury vybraných materiálů pomocí iontového svazku bylo experimentálně 

stanoveno jako nevhodné z důvodu časové a personální náročnosti metody. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Al2O3,  ZrO2, Termální leptání, Chemické leptání, Iontové odprašování  

ABSTRACT 

The goal of this bachelor’s thesis is to experimentally determine appropriate 

etching conditions for etching of partially sintered advanced ceramic materials (Al 2O3, 

ZrO2 + 3mol % Y2O3,  ZrO2 + 8mol % Y2O3) with emphasis on minimal influence on 

the final surface microstructure. 

The obtained results show, that the optimal etching way of selected materials is 

thermal etching under conditions: Al2O3 (ρrel. 95,7 ± 0,9 %)- Te = 1015 ˚C (Ts – 350 ˚C), 

tetragon. ZrO2 (ρrel. 94,5 ± 0,6 %)- Te = 1005 ˚C (Ts – 350 ˚C),  cubic.  

ZrO2 (ρrel. 94 ± 0,5 %)- Te = 1105 ˚C (Ts – 350 ˚C). The applying of chemical etching in 

H3PO4 for 60s led to revealing of the microstructure of Al2O3 and cubic ZrO2 in shorter 

times, but the procedure carries its difficulties of etching conditions determination and 

execution itself, which put it in the second place.  Microstructure revealing via using 

focused ion beam was experimentally determined as inappropriate due to time and 

personnel demands. 

KEYWORDS 

Al2O3,  ZrO2, Thermal etching, Chemical etching, Focused ion beam etching 
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ÚVOD 

Pokročilé keramické materiály se díky širokému rozsahu výjimečných vlastností 

bezesporu řadí mezi klíčové materiály novodobých technologií. Své důležité postavení 

mají v mnoha oblastech použití (elektronika, letectví, kosmonautika, energetika, 

medicína aj.). Přičemž mnoho z navrhovaných a vyvíjených produktů má obrovský 

význam jak pro průmyslové, tak pro každodenní použití v domácnosti. 

Po dokončení samotného výrobního procesu je v mnoha případech vyžadována 

mikrostrukturní analýza vyrobeného produktu (identifikace jednotlivých fází, tvar  

a rozložení pórů, velikost zrn, distribuce velikosti zrn atd.). Výsledky této analýzy jsou 

úzce spjaty s kvalitou zkoumaného povrchu. Vysoké výpovědní hodnoty povrchu 

zkoumaného materiálu se dosahuje právě vhodnou volbou leptací procedury  

a optimalizací jednotlivých parametrů zvoleného leptání. 

Doposud bylo publikováno mnoho prací zaměřujících se na problematiku 

zviditelnění mikrostruktury keramických materiálů, a to například metodami tepelného 

leptání [1–3], chemického leptání [1–5] a iontového odprašování [6, 7], v rámci kterých 

byly prezentovány doporučené postupy a parametry leptacích procesů pro vybrané 

materiály. Uvedené práce se zaměřují na materiály vysoce hutné, kdy jejich relativní 

hustota dosahuje téměř hodnoty hustoty teoretické. Leptání takovýchto materiálů 

s sebou nese rizika ovlivnění výsledné mikrostruktury, např. nárůst velikosti zrn při 

příliš vysoké teplotě leptání, vypadávání zrn při nadměrném čase chemického leptání, 

reakce leptacího média s materiálem, jejichž výsledné produkty (oxidy, sulfidy aj.) 

mohou částečně či úplně překrýt zkoumaný povrch či dokonce lokální odstranění 

mikrostruktury nevhodným nastavením iontového svazku. 

Další výzvou v oblasti analýzy mikrostruktury je zviditelnění mikrostruktury 

keramického vzorku, který je zhutnělý pouze částečně se značným objemem zbytkové 

pórovitosti. Částečně zhutnělé materiály (92 – 96 % teor. hustoty) se s úspěchem 

používají pro následný proces finální úpravy pokročilých keramik, tj. izostatického 

lisování za tepla (HIP) [8–11]. V tomto případě se počet možných rizik při termálním 

leptání navýší o možnost změny relativní hustoty při nadměrném ohřevu. Nutnou 

podmínkou pro úspěšné leptání částečně zhutnělých keramických materiálů je právě 

znalost všech možných rizik použitých leptacích procedur, která mají vliv  

na výslednou mikrostrukturu.  
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CÍLE PRÁCE 

Cílem této práce je zpracování literární rešerše na téma keramografie  

a mikrostrukturní analýza, příprava keramografických vzorků s hustotou 92 – 97 %  

teor. hustoty z různých oxidických keramických materiálů (Al2O3, tetragonální  

a kubické ZrO2), optimalizace leptacích procedur (tepelné leptání, chemické leptání, 

iontové odprašování) s důrazem na minimální změnu mikrostruktury po leptání  

a následné vyhodnocení mikrostruktury pozorovaných vzorků. 
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1 TEORETICKÁ ČÁST 

 

1.1 Slinování 

Slinování je fyzikální, termický proces přeměny keramických či kovových prášků 

v kompaktní, hutné těleso [12]. Jedná se o nezbytný technologický krok, který následuje 

po samotné přípravě a tvarování prášků. Hlavním úkolem tohoto procesu je zvýšení 

hustoty produktu cestou snižování povrchové energie materiálu, a to až do maximální 

možné hranice (ideálně až do hodnoty teoretické hustoty). Nicméně existují i výjimky, 

kdy požadavky na materiál zahrnují i jistou pórovitost, např. kostní náhrady, tepelné 

výměníky či filtry. Existují dva základní typy slinování: slinování v tuhém a slinování 

v tekutém stavu [13]. Tato práce se však tematikou slinování v tekutém stavu nezabývá,  

a proto bude detailněji popsáno pouze slinování ve stavu tuhém. 

1.1.1 Slinování v tuhém stavu 

Slinování v tuhém stavu je charakterizováno průběhem celého procesu zhutňování 

tělesa v teplotním intervalu pod křivkou solidu. Proces slinování je popisován pomocí 

tří stadií, které se od sebe odlišují a jsou charakteristické svojí mikrostrukturou [12]. 

Tato stádia popisují geometrický vývoj, který nastává při přeměně keramického 

polotovaru na pevný a hutný předmět, a termodynamické děje, které k tomuto vývoji 

přispívají [14]. Závislost slinovacího času na relativní hustotě slinovaného materiálu je 

zobrazena na obr. 1. 

 

Obr. 1: Schematické zobrazení slinovacího cyklu [12]. 
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Jako počáteční stav pro slinování je uvažován model, kdy se volné částice prášku 

nedeformují a navzájem se bodově dotýkají. Tyto vzájemné kontaktní body mají čistě 

náhodnou orientaci (částice nejsou nijak pravidelně uspořádány). Tuto náhodnou 

orientaci částečně usměrňují slabé silové interakce, které nastávají mezi částicemi. 

Jedná se zejména o Van der Waalsovy síly, které se při snižování vzájemné vzdálenosti 

částic zvyšují, a drží tak částice u sebe. Na obr. 2 je schematické zobrazení průběhu 

mezičásticových mikrostrukturních změn, ke kterým dochází během slinovacího 

procesu [14]. 

 

Obr. 2: Schematické zobrazení změn struktury pórů během slinovacího procesu [14]. 

První stadium slinování se z hlediska změn mikrostruktury vyznačuje tvorbou  

tzv. krčků (kontaktních spojů mezi částicemi volného prášku) a jejich následným 

růstem. Jejich velikost je natolik malá, že sousedící krčky rostou nezávisle na sobě,  

a počáteční stadium končí právě ve chvíli, kdy dochází k interakci sousedních krčků. 

Tyto interakce jsou pozorovatelné obvykle při velikosti krčků odpovídající 1/3 velikosti 

původních částic. V této fázi slinovacího procesu také často dochází k malé redukci 

vzdálenosti středů sousedních částic, což je označováno jako smrštění, které dosahuje 

nejvíce 3 % rozměru původních částic. Hodnota relativní hustoty se na konci prvního 

stadia pohybuje pod 70 % [14]. 

Druhé stadium je charakterizováno nárůstem rozměru krčků nad 1/3, ale pod 1/2 

rozměru původních částic. Tento růst vyvolá interakce mezi krčky, což vyústí ve vznik 

tubulární struktury pórů, která je propojena s vnějším povrchem tělesa (otevřené póry). 

Propojení s vnějším povrchem umožňuje proudění vnějších plynů (např. pecní 

atmosféry) skrze těleso během slinovacího procesu. Hodnota relativní hustoty  

se na konci druhého stadia nachází v intervalu od 70 do 92 % [14]. 

Třetí stadium se vyznačuje eliminací zbytkové porozity. Dochází k zaškrcování 

tubulárních pórů, což vede k postupnému hroucení tubulární struktury otevřené 

pórovitosti vyskytující se po hranicích zrn. Části původní tubulární struktury se pak dále 

izolují od svého okolí, a tvoří tak póry uzavřené [14]. 
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1.1.2 Hnací síla slinování 

Hnací silou slinovacího procesu je snižování celkové povrchové energie. Celková 

povrchová energie keramického polotovaru je vyjádřena pomocí veličiny γA, kde γ je 

měrná povrchová energie částic a A je celková plocha jejich povrchu. Zavedením těchto 

veličin může být redukce celkové povrchové energie vyjádřena pomocí rovnice 1:  

∆(𝛾𝐴) = ∆𝛾𝐴 +  𝛾∆𝐴, (1) 

člen rovnice ∆𝛾 vyjadřuje změnu měrné povrchové energie částic, která je důsledkem 

zhutňování keramického polotovaru, zatímco člen ∆𝐴 vyjadřuje změnu celkové plochy 

povrchu v důsledku hrubnutí zrna. Při slinování v tuhém stavu je změna povrchové 

energie ∆𝛾 uskutečňována pomocí záměny termodynamicky nevýhodného rozhraní tuhá 

– plynná fáze termodynamicky přijatelnějším rozhraním tuhá – tuhá fáze. Ze 

schematického znázornění (obr. 3) je viditelné, že snižování celkové povrchové energie 

soustavy je uskutečňováno právě výše zmíněnými mechanismy zhutňování  

a hrubnutí zrn [15]. 

 

Obr. 3: Proces snižování povrchové energie [16]. 

Proměnné veličiny slinovacího procesu 

Hlavní proměnné, které mají vliv na slinovatelnost materiálu a jeho strukturu  

po slinování, se dají rozdělit do dvou hlavních kategorií: materiálové a technologické. 

Materiálové proměnné zahrnují chemické složení prášku, stupeň aglomerace prášku, 

velikost a tvar částic, distribuce velikosti částic apod. Tyto proměnné ovlivňují 

stlačitelnost a slinovatelnost (zhutňování a růst zrna) prášku. Technologické proměnné 

zahrnují způsob přípravy keramického polotovaru a podmínky jeho slinování. Jedná  

se o míru stlačení keramického polotovaru, homogenitu stlačení, teplotu, čas, slinovací 

atmosféru, tlak, rychlost ohřevu a ochlazování apod. [12]. 
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Povrchová energie  

Povrchová energie a její snižování je celkovou podstatou slinovacího procesu. 

Teoretický model povrchu je tvořen ideálním krystalem (obr. 4), kde každý atom zabírá 

specifická, opakující se místa. Atomy mezi sebou interagují, a vytváří tak vzájemné 

vazby, které jsou v obrázku reprezentovány pomocí čar. Pokud dojde k vytržení atomů  

z ideálního krystalu, zůstávají na jeho povrchu přerušené vazby, které mají za následek 

meziatomovou interakci zodpovědnou za povrchovou energii materiálu (obr. 5). 

Povrchová energie materiálu přímo závisí na hustotě těchto přerušených vazeb [14]. 

 

Obr. 4: Ilustrace ideálního krystalu [15]. 
Obr. 5: Ilustrace povrchu krystalické látky 

s vytrhnutými atomy z krystalických poloh [15]. 

V modelu dvou sousedních částic, které mají společné rozhraní (resp. bod),  

se začíná projevovat vliv rozdílné orientace krystalové mřížky. Přerušené vazby dvou 

sousedních částic se totiž nemusí zcela shodovat, a orientace těchto částic rozhoduje, 

jak velkou mezipovrchovou energii bude mít jejich vzájemné rozhraní.  

Některé orientace natočení vedou k náročnějšímu spojování a vyšší energii hranice zrna, 

jiné pak k méně náročnému spojování a nižší energii hranice zrna (obr. 6) [14].  

 

Obr. 6: Ilustrace závislosti energie hranice zrna na vzájemném úhlu natočení částic [15]. 
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Tato rozdílnost energií hranic zrn vede během procesu slinování k rotaci  

a přeskupování dotýkajících se částic ve smyslu snižování této energie. Pokud se jedná 

o slinovanou strukturu tvořenou částicemi a póry, můžou se hranice zrn náhodně 

sestavených částic vyskytovat v mnoha možných konfiguracích. Taktéž povrchová 

energie rozhraní pevná látka-plyn se mění s různou krystalovou orientací povrchu,  

ale ve výrazně menší míře, než je tomu při kontaktu dvou částic. Vzhledem k tomu,  

že všechny výše zmíněné vlastnosti nejsou homogenní v objemu materiálu, jsou modely 

slinovacích pochodů založeny na jejich průměrných hodnotách [14]. 

Slinovací napětí  

Kapilární tlak, vyplývající z povrchové energie, způsobuje pohyb hmoty  

na povrchu materiálu během procesu slinování. Na modelu dvou sousedních částic 

spojených krčkem je možné demonstrovat rozsáhlé změny křivosti povrchů. Zatímco 

krček vykazuje tvar konkávní, částicová část modelu zaujímá tvar konvexní (resp. 

sférický). Napětí způsobené zakřivením povrchu vyjadřuje Laplaceova rovnice: 

σ= γ (
1

R1
+

1

R2
), (2) 

kde 𝛾 vyjadřuje energii spojenou se zakřiveným povrchem (např. tuhá- tuhá fáze, tuhá- 

plynná fáze či kapalná- plynná fáze) a R1 a R2 zastupují poloměry křivosti jednotlivých 

povrchů. Pro kulové těleso jsou poloměry R1 a R2 totožné a rovnají se poloměru 

samotné koule. Během slinování se však tyto poloměry mění v závislosti na pozici 

v mikrostruktuře, což se v rovnici projevuje jak rozdílem v hodnotách,  

tak rozdílem ve znaménkách [14]. 

Mikrostruktura během slinování je tvořena směsicí konvexních a konkávních 

povrchů, které se projevují slinovacím napětím. To způsobuje, že konkávní tvary nesou 

na svém povrchu tlakové napětí a naopak povrch tvarů konvexních je vystaven 

tahovému napětí. Obr. 7 schematicky znázorňuje vyrovnávání napětí v materiálu 

způsobeného procesem slinování pomocí materiálového toku z konvexních částí  

do částí konkávních, neboli ve směru termodynamického gradientu soustavy [14]. 

 

Obr. 7: Schematické znázornění přenosu materiálu z konvexního do konkávního tvaru [15]. 
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Konkávní tvar má tendenci se zaplňovat hmotou a naopak konvexní tvar vykazuje 

tendenci se zplošťovat (obr. 7). V keramickém polotovaru, skládajícím se ze směsi 

částic a pórů, dochází během slinování ke snižování gradientu křivosti pomocí 

zahlazování prostoru pórů (konkávní) hmotou z okolních částic (konvexní). 

Velikost tohoto termodynamického gradientu přímo ovlivňuje hnací sílu 

hmotnostního toku. Přirozenou tendencí v materiálu během slinování je vyrovnávání 

veškerých přítomných gradientů. Tomuto procesu velmi výrazně napomáhá zvýšená 

teplota a také malá velikost částic, jelikož pohyb atomů je výrazně rychlejší při vyšších 

teplotách a malé částice mají velký gradient. Obecně tedy platí, že se částice slinují 

rychleji, pokud jsou malé a jsou zahřáté na vysokou teplotu [14]. 

Dihedrální úhel 

Dihedrální úhel θ popisuje chování materiálu na hranici s jinou, či stejnou fází. Je 

to úhel vytvořený hranicí zrna, která protíná další pevnou fázi, pór anebo kapalinu 

během procesu slinování a vystihuje termodynamickou rovnováhu této oblasti. 

Dihedrální úhel je determinovaný rovnováhou povrchové energie (obr. 8). V případě, 

kdy je hranice zrna v kontaktu s volným povrchem (rozhraní tuhá- plynná fáze), vytvoří 

se dihedrální úhel ve tvaru drážky. Dihedrální úhel je definovaný složkami povrchové 

energie na rozhraní tuhé a plynné fáze 𝛾𝑆𝑉  a tuhé a tuhé fáze 𝛾𝑆𝑆. V materiálech 

slinovaných za příliš vysokých teplot po dlouhou dobu je dihedrální úhel evidentně 

viditelný na všech površích a odhalených hranicích zrn [14].  

 

Obr. 8: Vyobrazení dihedrálního úhlu, který  

popisuje termodynamickou rovnováhu rozhraní tuhé a plynné fáze [14]. 

Pro výpočet dihedrálního úhlu pro rozhraní dvou fází platí následující vztah:  

cos
𝜃

2
=

𝛾𝑆𝑆

2𝛾𝑆𝑉
 (3) 
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1.1.3 První stádium slinování 

Pro popis prvního stádia slinování neboli stádia počátečního se běžně zavádí model 

slinování dvou částic [17, 18], který zjednodušuje jinak obtížnou interpretaci slinování 

keramického polotovaru skládajícího se z komplexně tvarovaných částic s různou 

distribucí velikosti. Tento model uvažuje dvojici sférických částic o stejném poloměru 

(obr. 9) [12]. 

 

Obr. 9: Model slinování dvou částic bez zhutnění (a) a se zhutněním (b) [12]. 

Obr. 9 zobrazuje dva geometrické modely pro dvojici sférický částic: jeden bez 

zhutnění a druhý se zhutněním. Na obr. 9a se vzdálenost mezi středy částic nemění,  

ale krček narůstá se zvyšujícím se časem slinování. V případě obr. 9b  

se velikost krčku se zvyšujícím se časem slinování také zvětšuje, ale zároveň dochází  

i k přibližování středů jednotlivých částic mechanismy přenosu hmoty mezi nimi [12]. 

Hnací síla a mechanismy slinování v modelu dvou částic 

Hnací síla slinování je tvořena rozdíly v koncentraci vakancí a tlaku plynu 

v závislosti na změně povrchu křivosti částic a způsobuje přenos materiálu. V tab. 1 

jsou uvedeny hlavní mechanismy transportu materiálu a související parametry. Obr. 10 

popisuje jednotlivé toky přenosu materiálu pro mechanismy uvedené v tab. 1. 

Tab. 1: Mechanismy transportu materiálu během slinování [12]: 

Mechanismus transportu materiálu Původ materiálu Místo přenosu materiálu 

Mřížková difuze Hranice zrna Krček 

Difuze po hranici zrna Hranice zrna Krček 

Viskózní tok Objem zrna Krček 

Povrchová difuze Povrch zrna Krček 

Mřížková difuze Povrch zrna Krček 

Odpařování/ kondenzace Povrch zrna Krček 

Difuze plynu Povrch zrna Krček 
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Obr. 10: Cesty přenosu materiálu během slinování.  

Parametry odpovídající mechanismům transportu materiálu: 

Dl - mřížková difuzivita; Db – difuzivita částic po hranici zrna; η – viskozita; Ds – povrchová 

difuzivita, Δp – rozdíl tlaku plynu; Dg – difuzivita plynu [12]. 

 

Některé z těchto mechanismů mají podíl na zhutňování materiálu, zatímco ostatní 

nikoliv. Mezičásticová vzdálenost může být redukována pouze objemovým tokem 

materiálu prostřednictvím viskózního toku nebo transportem materiálu z hranice zrna  

do oblasti krčku pohybem atomů. Pokud materiál přechází do oblasti krčku z povrchu 

částice, pak se mezičásticová vzdálenost nezmenšuje a krček narůstá redistribucí 

materiálu (krček se zvětšuje, ale nedochází k přiblížení částic ani ke zhutnění) [12]. 

1.1.4 Druhá fáze slinování 

Během druhé (pokročilé) fáze je možné pozorovat největší nárůst hustoty z celého 

slinovacího procesu. Tato fáze je charakterizována zejména plynulým zaoblováním 

pórů, kdy hnací silou je eliminace zbytkové povrchové energie, jelikož gradienty 

křivosti byly vyhlazeny již před druhou fází. Oproti fázi první, kdy hlavní úlohu hrál 

růst krčku, se zde dostává do popředí struktura tubulárních pórů. Na obr. 11 je zobrazen 

idealizovaný segment póru v místě styku částic na začátku druhé fáze slinování. 

Propojení těchto jednotlivých segmentů vytváří síť otevřených pórů v celém objemu 

materiálu (obr. 12) [15]. 
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Obr. 11: Ideální tetrakaidekahedron a segment pórů v druhé fázi slinování. Originální model 

(Coble [19]). Plochy „A“ znázorňují oblasti krčku, tedy oblasti spojení částic [20]. 

 

Obr. 12: Trojrozměrný model malé části struktury pórů obklopující každé spojení částic na 

začátku druhé fáze slinovacího cyklu [15]. 

Cobleho model popisující vývoj mikrostruktury během druhé fáze slinování je 

založen na BCC- uspořádaných tetrakaidekahedrálních částicích s válcovými póry podél 

jejich hranic (obr. 11) [19, 21]. Zjednodušení komplexního procesu slinování, které 

tento model přináší, umožňuje posoudit efekt jednotlivých proměnných (teplota, 

povrchová energie, čas) na kinetiku průběhu druhé části slinovacího procesu [12]. 

Pro strukturu pórů připojenou k hranici zrna je růst zrna možný buďto spojováním 

pórů (velikost póru naroste), anebo úplnou eliminací pórů. Zhutňování v pokročilé fázi 

se uskutečňuje mechanismy objemové difuze a difuze po hranici zrna [12].  

Na konci druhé fáze slinování se tubulární póry stávají nestabilními a zaškrcují se. 

Pro výpočet nestability cylindrického póru délky l a poloměru dp platí vztah: 

𝑙 ≥ 𝑑𝑝𝜋 (4) 

Tento vztah je podmínkou pro zaškrcení tubulárního póru. Růst zrna prodlužuje 

pór, jeho délka l tedy narůstá, zatímco zhutňování redukuje poloměr póru dp. 

Výsledkem je přirozený rozpad jednoho tubulárního póru na vícero menších, sférických 
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izolovaných pórů. V ideálním případě, pro póry cylindrického tvaru vyskytující  

se na hranici zrna, nestabilita nastává přibližně při 8 % celkové porozity [22]. Avšak 

s ohledem na distribuci velikosti zrn, tvaru zrn a velikosti pórů vykazuje většina 

materiálů rozsah porozit, ve kterém dochází k zaškrcování otevřených pórů. Obecně  

se póry začínají uzavírat při cca 15 % porozity a úplně uzavřené bývají při cca 5 % 

porozity [15]. 

1.1.5 Třetí fáze slinování 

Geometrickým modelem pro třetí (finální) fázi slinování jsou podle Cobleho 

modelu tetrakaidecahedrální zrna s izolovanými sférickými póry ve vrcholech (obr. 13) 

[12]. 

 

Obr. 13: Cobleho model částice pro třetí fázi slinovacího procesu [19]. 

V porovnání s první a druhou fází je třetí fáze pomalý proces. V třetí fázi probíhají 

současně procesy hrubnutí zrna, zvětšování pórů a jejich eliminace, které zpomalují ,  

či dokonce zamezují zhutňování materiálu [15]. 

U uzavřených pórů existuje vliv umístění na jejich tvar, což je schematicky 

zobrazeno na obr. 14. Dihedrální úhel, který má vliv na póry umístěné po hranici zrna, 

způsobuje jejich lentikulární tvar. Pokud se pór od hranice zrna během slinovacího 

procesu odtrhne, jeho tvar bude přibližně sférický a stejný tvar budou mít i póry vnitřní. 

Ty póry, které se nachází v rozích styku sousedních zrn, budou mít tvar oválných 

tetrahedronů [15]. 



 13 

 

Obr. 14: Schematické znázornění závislosti geometrie póru na jeho umístění [14]. 

Pór přichycený na hranici zrna vytváří s touto hranicí vazebnou energii, jelikož 

redukuje celkovou plochu hranice zrna. Tato vazebná energie se zvětšuje s  rostoucí 

porozitou a rostoucí velikostí pórů. Během zhutňování však nastávají procesy opačné  

a vazebná energie se tedy snižuje. Růst zrna způsobuje postupné zakřivování hranice 

zrna (což vede k nárůstu její plochy), jelikož se tato hranice snaží udržet pomaleji  

se pohybující pór. Během slinování poté nastává kritický okamžik (obr. 15), kdy je 

situace příznivá pro odtržení póru od hranice zrna. Tato separace vede k eliminaci 

přechozího ohybu hranice zrna a zvyšuje její mobilitu. Póry přítomné na hranici zrna 

mají tedy zásadní vliv na růst zrna během procesu slinování [15]. 

 

Obr. 15: Sekvence kroků vedoucích k separaci a sferoidizaci póru v třetí fázi slinování: 

(a) pór na hranici zrna zaujímá rovnovážný dihedrální úhel na rozhraní tuhá-plynná fáze; 

(b) a (c) růst zrna a ohýbání hranice zrna působením póru; (d) izolace póru jako výsledek  

odtrhnutí se od hranice zrna [15]. 

Zásadní problém, který je spjat s procesy zhutňování, růstu zrna a migrací pórů,  

je ten, že všechny tyto procesy vykazují v mnoha materiálech stejnou hodnotu aktivační 

energie (zvláště pak zhutňování a růst zrna) [23–25]. Je tedy velice obtížné řízeně 

ovlivňovat jednotlivé procesy pouze změnou teploty. Pokud je růst zrna rychlý 



 14 

v porovnání s mobilitou póru, jsou póry izolované daleko od hranice zrna, což 

způsobuje pomalé zhutňování mechanismem objemové difuze na dlouhé vzdálenosti. 

Naopak pokud je mobilita póru vysoká, tj. probíhá mechanismy povrchové difuze či 

vypařováním-kondenzací, póry zůstávají připojené k pohybujícím se hranicím zrna  

a postupně se zmenšují [15]. 

Obvykle je mobilita hranic zrna dramaticky větší než mobilita pórů, což způsobuje 

natahování póru, a tedy redukci rychlosti růstu zrna v průběhu třetí fáze slinování. Tyto 

děje probíhají do té doby, dokud je pór přítomný na hranici zrna [15]. 

S nárůstem dihedrálního úhlu během zakřivení hranice zrna dochází ke zvyšování 

obtížnosti pohybu póru spolu s hranicí zrna. Velké póry nejsou schopné udržet spojení 

s pohybující se hranicí zrna, a uváznou tak uvnitř zrna. Při nižších stupních ohybu 

hranice zrna je zvětšení plochy této hranice malé v porovnání s plochou póru. S rostoucí 

teplotou začíná být výhodnější separace póru od hranice zrna, což vede k teplotnímu 

efektu ilustrovanému na obr. 16. K rapidnímu nárůstu zrn dochází ve chvíli, kdy  

se hranice zrna odtrhnou od pórů. Je zapotřebí, aby bylo udrženo spojení 

minimalizováním ohybu hranice zrna, zvyšováním mobility pórů či snižováním 

mobility hranice zrna. Jako efektivní se třetí fáze projevuje tehdy, pokud poměr 

velikosti póru ku velikosti zrna je malý, což přináší rychlejší zmenšování pórů a jejich 

větší mobilitu [15]. 

 

Obr. 16: Růst zrna se během slinování zrychluje v závislosti na teplotě. Při tomto rychlostním 

vzrůstu může mít brždění od pomalu se pohybujících pórů za následek vysokou tahovou sílu,  

která je v určité chvíli již neudržitelná a dochází k separaci hranice zrna od póru [15]. 
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1.1.6 Růst zrna  

Zvětšování průměrné velikosti zrna v polykrystalických materiálech je přímo 

závislé na slinovacím čase. Růst zrna je možné rozdělit na dva typy: normální  

a abnormální (někdy také přehnaný) růst zrna. Normální růst zrna je charakterizován 

konstantní distribucí relativní velikosti zrn během slinovacího procesu (unimodální 

distribuce), zatímco abnormální růst, projevující se tvorbou mimořádně velkých zrn 

v matrici zrn jemných, vykazuje bimodální distribuci velikosti zrn [12]. 

Normální růst zrna 

Proces normálního růstu zrna v polykrystalech je nejvhodněji demonstrován  

u chemicky čistého jednofázového systému. Ani v tomto zjednodušeném systému však 

není možné považovat mobilitu hranic zrn za konstantní, jelikož závisí na energii těchto 

hranic, měnících se se vzájemnou orientací [26]. Pro snadnější pochopení problematiky 

byl proto v rámci klasické teorie [27, 28] zaveden model materiálu s konstantní energií 

hranic zrn [12]. 

Klasická teorie osvětluje problematiku růstu zrna velice zjednodušeným způsobem. 

Předpokládá totiž, že hnací síla růstu zrna je určena pouze pomocí poloměru křivosti 

hranice zrna a také že průměrná rychlost růstu zrna je úměrná průměrné rychlosti 

pohybu hranice zrna. Těchto předpokladů je však dosaženo pouze v případě, kdy tvar 

zrn a distribuce jeho velikostí jsou během celého procesu růstu zrna neměnné [12].  

U normálního růstu zrn dochází ke zvětšování průměrné velikosti zrn, což však 

vyvolává pouze minimální změnu ve velikosti jednotlivých zrn a v jejich tvaru [16]. 

Distribuce velikosti zrn je po procesu normálního růstu přibližně stejná jako  na počátku 

a dosahuje stacionárního stavu, kdy je možné průměrnou velikost zrna popsat funkcí 

odmocniny ze slinovacího času (t1/2) [29, 30]. Toto tvrzení je však do značné míry 

teoretické, jelikož výzkum problematiky nebyl dosud úspěšně dokončen [12, 26]. 

Vyskytují-li se v materiálu i částice druhé fáze (obr. 17), je nutné klasický model 

rozšířit o tzv. „Zener effect“, který brzdí růst zrna. Tahová síla částice proti pohybu 

hranice zrna Fd je definována: 

𝐹𝑑 = 𝛾𝑏𝑠𝑖𝑛𝜃 × 2𝜋𝑟 𝑐𝑜𝑠𝜃 =  𝜋𝑟𝛾𝑏𝑠𝑖𝑛2𝜃, (5) 

kde r je poloměr částice, 𝛾𝑏  je povrchová energie hranice zrna a 𝜃 zastupuje dihedrální 

úhel. Z rovnice je zřejmé, že maximální tahové síly se dosahuje při dihedrálním úhlu 

rovném 45˚. Z termodynamického hlediska je tahová síla důsledkem snižování celkové 

energie hranice zrna, ke kterému dochází obsazením těchto hranic částicemi druhé fáze  

[12]. 
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Obr. 17: Tahový účinek částice druhé fáze na pohyb hranice zrna [12]. 

Abnormální růst zrna 

Při abnormálním růstu zrna dochází k hrubnutí materiálu tím způsobem, že některá 

ze zrn rostou mimořádně rychle v matrici jemných zrn s velmi malou rychlostí růstu 

(jev, u kovů známý pod pojmem sekundární krystalizace). Nezbytnou podmínkou  

pro výskyt abnormálního růstu je vztah: 

𝑑

𝑑𝑡
(

𝐺

�̅�
) > 0, (6) 

kde 𝐺 značí velikost abnormálně zvětšeného zrna a �̅� průměrnou velikost zrna. Tato 

podmínka je nutná, nikoliv však dostačující k přesné definici abnormálního růstu, 

jelikož růst zrna je reálně limitován např. kontaktem dvou abnormálních zrn. Tento 

kontakt může abnormální růst zastavit a zrno poté dále roste srovnatelnou rychlostí jako 

jemnozrnná matrice. Abnormální růst zrna je pozorovatelný nejen v jednofázových 

systémech, ale také v systémech vícefázových [12, 26].  

Abnormální růst zrna je vnímán negativně z hlediska dosažení teoretické hustoty 

materiálu. Rychle se pohybující hranice zrna mají totiž dostatečnou energii k odtržení 

od pórů, které se na této hranici vyskytují, a zanechají tak tyto póry uvězněny uvnitř 

zrna (není možná jejich eliminace) [31]. 

1.2 Leptání keramických materiálů 

Zatímco u kovových materiálů tento proces obvykle uplatňuje mechanismus 

selektivní koroze vedoucí ke zlepšení viditelnosti jejich mikrostruktury, keramické 

materiály vykazují velmi vysokou odolnost vůči korozním prostředím. A je tedy k jejich 

leptání využíváno spíše jevů fyzikálních [32]. 

Leptáním je možné zviditelnit a zvýraznit hranice zrn a jiné mikrostrukturní prvky, 

které nejsou jinak viditelné či nejsou tolik zřejmé na leštěném povrchu. Tyto prvky je 

poté možné měřit, případně porovnávat. Nevýhodou leptání keramických materiálů je 

obtížná opakovatelnost procesu, jelikož jeho samotný průběh úzce souvisí se 

zkušenostmi pracovníka, který jej provádí. Výsledky leptání stejného materiálu  

při užití stejného leptacího procesu se tak můžou lišit například z různých laboratoří 

anebo dokonce i ve stejné laboratoři, ale za účasti jiných osob. Příčinou je právě 
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závislost na velkém množství podmínek, např.  na teplotě, čase, tlaku, koncentraci, 

atmosféře, el. napětí a proudu, množství sekundárních fází, porozitě, velikosti zrna  

a jeho orientaci, výrobním procesu, metodě broušení a leštění aj. Je tedy velice složité 

přesně sumarizovat vhodné a efektivní parametry jednotlivých metod. Nejjednodušeji 

ovlivnitelné parametry, které však mají vysoký vliv na výsledný efekt leptání, jsou čas  

a teplota a při užití chemických leptadel pak také koncentrace [32]. 

Základní rozdělení metod leptání keramických materiálů dělí tyto metody do tří 

hlavních skupin: optické, elektrochemické a fyzikální. Detailněji budou popsána leptání 

termální (fyzikální), chemické (elektrochemické) a iontové (fyzikální), jelikož právě 

těchto metod bylo užito v experimentální části této práce [32]. 

1.2.1 Termální leptání 

V praxi se jedná o nejjednodušší leptací metodu, která má velmi vysoký efekt  

na zviditelnění hranic zrn, a to zvláště u jednofázových oxidických keramik. Proces 

termálního leptání může být někdy v odborné literatuře označován i jako žíhání [32]. 

Principem je termodynamické snižování povrchové energie vyleštěného povrchu. 

Rovinnost povrchu vyleštěného vzorku je totiž za zvýšených teplot termodynamicky 

nestabilní a dochází k difuzi atomů z hranic jednotlivých zrn. To se projevuje mírným 

vyboulením povrchu zrn, jež při mikroskopické analýze výrazně ulehčuje detekci jejich 

hranic. Tento proces s sebou navíc nese dvě výhody. První je „zahojení“ mělkých 

povrchových škrábanců, které mohou být přítomny na povrchu a druhou je vypálení 

organických látek z pórů (např. lapovacích olejů). Naopak nevýhodou je nebezpečí,  

že za podmínek příliš vysokých leptacích teplot a časů, může dojít k absorpci malých 

zrn okolními většími zrny. Tento děj má za následek celkový růst zrn, což poté 

významně ovlivní pozorovatelnou mikrostrukturu [32]. 

Obecně se pro termální leptání užívají teploty v rozsahu 100-200 ˚C pod hodnotou 

teploty slinování daného materiálu. Výdrž na této teplotě většinou nepřesahuje jednu 

hodinu. Nicméně existují i materiály, u kterých se proces prodlužuje až na několik 

hodin (např. α-fáze karbidu křemíku, oxid titaničitý) [32]. 

Tento druh leptání vykazuje nejlepší výsledky při užití na jednofázové oxidické 

keramiky, jako například na vysoce hutný korund (Al2O3). Vícefázové oxidy, včetně 

více druhů porcelánů, se mohou tavit nehomogenně anebo v nich mohou za vysokých 

teplot probíhat reakce mezi rozdílnými fázemi, což vede ke změně výsledné 

mikrostruktury. Pro keramické materiály, neobsahující kyslík, je obecně vyžadováno 

termální leptání v ochranné atmosféře, kterou tvoří buďto vakuum anebo inertní plyny. 

Tato atmosféra brání nežádoucí oxidaci povrchu. Keramiky na bázi dusíku (AlN, Si3N4) 

mohou být termálně leptány v atmosféře čistého dusíku N2, avšak tuto atmosféru není 

možno použít pro keramiky obsahující kyslík a uhlík. Došlo by totiž k nitridaci povrchu 

materiálu výměnou aniontů kyslíku (resp. uhlíku) za anionty dusíku z atmosféry [32]. 
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Alotropické keramiky, mezi které patří například částečně stabilizovaný oxid 

zirkoničitý (stabilizační prvky- MgO, CaO, Y2O3), prochází transformací 

z monoklinické fáze (hustota, ρ= 5,83 g/cm3) na fázi tetragonální (hustota, ρ= 6,10 

g/cm3) přibližně nad teplotou 1000 °C. Opačná transformace fází pak probíhá při 

chladnutí pod výše zmíněnou teplotu 1000 °C. Tyto dvě fáze mají díky odlišným 

hustotám i rozdílný specifický objem, což vede ke vzniku zbytkových napětí, která jsou 

dostatečná k narušení celkové integrity materiálu, a dochází tak ke vzniku prasklin. 

Fázovou transformaci je nutné brát v potaz při termálním leptání těchto materiálů, 

jelikož leptací teploty se ve většině případů pohybují nad hraniční teplotou 1000 °C 

[32].   

1.2.2 Chemické leptání 

Chemické leptání se projevuje selektivní korozí oblastí s vysokou citlivostí  

(např. skelné fáze po hranicích zrn) při ponoření vyleštěného vzorku do korozního 

prostředí, což má za následek odkrytí povrchové mikrostruktury. Většina pokročilých 

keramických materiálů, obzvláště pak oxidické, mají vysokou odolnost vůči korozi. 

Z tohoto důvodu chemické leptání keramických materiálů vyžaduje vyšší koncentrace 

leptacích roztoků a vyšší teploty (často var), než je tomu u kovů a plastů [32]. 

V literatuře je možno najít mnoho předpisů pro leptání pokročilých keramických 

materiálů, které obsahují přesné informace o poměrech a koncentraci použitých 

leptadel, teplotě a době výdrže [1–3, 5, 33]. Obecně se dá vliv chemického leptání 

rozdělit do tří hlavních skupin pokročilých keramik, a to na bázi: 

a) Kyslíku (O) – Tyto materiály mají velice vysokou odolnost proti korozi,  

a proto k jejich leptání je nutné užít nejagresivnější chemická leptadla. 

Leptání se provádí za účelem zviditelnění hranic zrn (Al2O3, Al2TiO5, 

BaTiO3), identifikace či rozpuštění spinelů a skelných fází (Al2O3 s aditivy) 

anebo ke zviditelnění dvojčat (ZnO). Využívá se především vysoce 

koncentrovaných kyselin, např. kyseliny fosforečné (H3PO4), kyseliny 

chlorovodíkové (HCl), kyseliny fluorovodíkové (HF), kyseliny dusičné 

(HNO3). 

b) Dusíku (N) – Leptací pochody tohoto druhu keramik mají zásadní problém 

ve své reprodukovatelnosti, jelikož leptací čas je extrémně závislý  

na mikrostruktuře a složení skelné fáze. Nejčastěji se leptá za účelem 

zviditelnění hranic zrn. Využívá se především vysoce koncentrovaných 

kyselin, zásad či jejich kombinací, např. kyseliny dusičné (HNO3), 

roztaveného hydroxidu sodného (NaOH). 

c) Uhlíku (C) – Zviditelňování mikrostruktury se uskutečňuje napadáním fází 

přítomných na hranicích zrn pomocí silných zásad, kyselin, solí a jejich 

vzájemných roztoků. Využívá se např. roztavený hydroxid sodný (NaOH), 

hydroxid draselný (KOH), dusičnan draselný (KNO3), hydrogensíran 

draselný (KHSO4) [34]. 
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Chemická leptání ve vodných roztocích lze rozdělit dle hodnoty vodíkového 

exponentu (pH) na leptání v kyselém a zásaditém prostředí. Za pokojové teploty 

obsahuje čistá voda přibližně 10-7 molů iontů H3O
+ a OH- na 1 litr v důsledku 

autoprotolytické reakce: 

H2O + H2O  H3O
+ + OH-, (7) 

což odpovídá neutrální hodnotě vodíkového exponentu (pH = 7) [35]. 

 

Kyseliny se ve vodných roztocích chovají jako dárci protonů, viz rovnice 8: 

HCl + H2O  H3O
+ + Cl-, (8) 

tím se zvýší koncentrace iontů H3O
+, což se projeví poklesem hodnoty pH roztoku. 

Zásady se naopak chovají jako akceptory protonů, a tedy během reakcí zásad  

ve vodných roztocích: 

H2O + NH2
- 
 OH- + NH3, (9) 

dochází ke zvyšování koncentrace iontů OH-, což má za následek zvyšování hodnoty 

pH roztoku.  

Agresivní prostředí extrémně kyselého či zásaditého charakteru se projevuje 

postupným rozrušováním mezimolekulárních (resp. meziatomárních) vazeb v materiálu, 

kdy se atomy povrchu, které se v přítomnosti leptacího roztoku chovají jako anoda, 

převádí do roztoku ve formě kationtů a dochází tak k odkrytí povrchové mikrostruktury 

[35]. 

1.2.3 Iontové odprašování 

Obecně se jedná o erozi povrchu pevné látky při bombardování energetickými 

ionty, kdy dochází ke srážkám dopadajících iontů s některými atomy terčíku, a tedy 

k předání energie podle zákona pružných srážek (obr. 18). Vyražený atom 

ostřelovaného materiálu získá značnou hybnost směrem dovnitř pevné látky a dochází 

k dalším srážkám se sousedními atomy, což může způsobit jejich vyražení 

z rovnovážných mřížkových poloh. Některé z těchto vyražených atomů mohou být 

vyraženy ve směru normály k povrchu s energií, která je dostatečná na překonání 

povrchové vazebné energie a mohou tak být z pevné látky emitovány. Série srážek 

v pevné látce iniciovaná primárním iontem se nazývá srážková kaskáda [36]. 

Kromě jednotlivých atomů terče může docházet i k emisi víceatomárních částic 

(tzv. klastrů), elektronů a světelného záření. Jedná se o rychlý nerovnovážný netermální 

proces, ve kterém dochází k emisi většiny částic již v prvních okamžicích srážkové 

kaskády, kdy se velká část atomů terče nachází ještě v klidovém stavu (po přibližně 100 

fs po dopadu projektilu). Další atomy, které byly projektilem vyraženy, pokračují 

v pohybu uvnitř terčíku, dokud nedojde k jejich zpomalení a následně úplnému 

zastavení vlivem srážek s ostatními atomy [36]. 
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Obr. 18: Iontové odprašování.  

Bombardování povrchu pevné látky energetickými částicemi způsobí emisi  

monoatomárních i polyatomárních částic v různém nábojovém stavu,  

jakož i elektronů a světelného záření [36]. 

Může nastat také situace, kdy se primární iont od atomů terčíku odrazí a vyletí zpět 

z pevné látky (zpětný rozptyl), anebo může být po mnoha srážkách jeho energie natolik 

snížena, že dochází k implantaci iontu v určité hloubce pevné látky. V závislosti  

na energii a hmotnosti primárních iontů a na typu terče je možné rozlišit tři různé 

režimy srážkových kaskád: 

a) Řídké srážkové kaskády, ke kterým dochází při dopadu lehkých primárních 

iontů (např. He) o nízkých energiích. Tento druh kaskád zahrnuje pouze malý 

počet atomů a většinou u nich nedochází k emisi klastrů. 

b) Lineární srážkové kaskády, které nastávají pro středně těžké (např. Ar) a těžké 

(např. Xe) primární ionty o energiích v řádech kiloelektronvoltů. Kaskády jsou 

větší a hustější a může dojít k emisi velkých klastrů (deseti i víceatomových).  

c) Husté srážkové kaskády, které jsou spojeny pouze s těžkými primárními ionty  

o vysoké energii (v řádu 100 keV) a s terčíky složenými z těžkých atomů. 

Dochází ke vzniku velmi hustých srážkových kaskád a projevuje se přítomnost 

nelineárních efektů. Tento druh srážkových kaskád je někdy též nazýván 

„srážkovým klínem“.  

Vedle pružných srážek mohou být primární ionty „brzděny“ i ve srážkách 

nepružných, při kterých dochází k excitaci elektronů. Proto je rozlišováno tzv. jaderné 

brždění (v pružných srážkách) a elektronové brždění (v nepružných srážkách) [36]. 

„Základní veličinou popisující odprašovací proces je odprašovací výtěžek Y, který 

je definován jako průměrný počet emitovaných atomů připadajících na jeden atomární 

iont [36].“ Tato veličina závisí na parametrech primárního iontového  

svazku (typu, energii, náboji), geometrii experimentu (úhlu dopadu) a typu a struktuře 

terčíku. Teplota terče má na odprašovací výtěžek zanedbatelný vliv. Se zvětšujícím  
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se úhlem dopadu (počítáno od kolmice) odprašovací výtěžek nejdříve roste (obr. 19), 

jelikož se srážková kaskáda uskutečňuje blíže k povrchu a dosahuje maxima pro úhly 

mezi 55˚ a 85˚. Po překročení maximální hodnoty nastává rapidní pokles odprašovacího 

výtěžku vlivem zvyšování koeficientu odrazu primárních iontů od povrchu terčíku až po 

určitou hodnotu úhlu, kdy nastává totální odraz. Tento průběh však popisuje pouze 

amorfní terčík. V případě monokrystalických látek není závislost odprašovacího 

výtěžku na úhlu dopadu v rozmezí 0˚ až 60˚ monotónně rostoucí, avšak vykazuje 

maxima a minima, která korespondují s orientací krystalografických směrů vůči 

dopadajícím iontům. Minima nastávají v případě, kdy se dopad iontu uskutečňuje  

v „otevřeném“ krystalografickém směru. V tomto směru se dopadající ionty nesrazí 

s žádnými atomy krystalografické mřížky a dochází k tzv. kanálování iontu, tj. k jeho 

průniku do velkých hloubek uvnitř krystalu, aniž se vytvoří srážková kaskáda 

v blízkosti povrchu [36].  

 

Obr. 19: Relativní odprašovací výtěžky pro polykrystalický vzorek Cu  

jako funkce úhlu dopadu iontů Xe+, Kr+, Ar+, Ne+[14].  

Pokud jsou jako primární ionty použity prvky chemicky aktivní, např. kyslík, 

může dojít k chemickým reakcím s atomy terčíku,  

a v důsledku toho i k rapidnímu zvýšení odprašovací rychlosti.  

Tento proces bývá obvykle nazýván chemické odprašování [36]. 
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2 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

2.1 Použité keramické materiály 

Na přípravu keramických vzorků byly použity komerčně vyráběné prášky uvedené 

v tab. 2. 

Tab. 2: Přehled použitých materiálů: 

Materiál 
Krystal. 

mřížka 
Typ Výrobce 

D* 

[nm] 
Označení 

Al2O3 Hexagonal. TM-DAR 

Taimei 

Chemicals 

CO., LTD, 

Japonsko 

100 A 

ZrO2 s 3mol % 

Y2O3 
Tetragonal. TZ3Y 

Tosoh, 

Japonsko 
80 T 

ZrO2 s 8mol % 

Y2O3 
Kubická TZ8Y SB 

Tosoh, 

Japonsko 
140 K 

*D je počáteční velikost částic uvedená v materiálových listech 

2.2 Příprava keramického polotovaru 

Z každého materiálu bylo třikrát naváženo přibližně 12 g materiálu a následně bylo 

toto množství slisováno na stolním hydraulickém lisu na hodnotu cca 20 MPa. 

Výsledkem byly válcové disky o průměru 24 mm a výšce 15 mm. Tyto disky byly poté 

neprodyšně uzavřeny do gumové formy a izostaticky lisovány za studena (Autoclave 

Engineering, Inc., USA) tlakem 300 MPa po dobu 5 minut. Po dokončení procesu byly 

disky žíhány na 800 ˚C s výdrží 1 hodiny pro odstranění pojiva a získání manipulační 

pevnosti. Následně byly disky rozřezány ruční pilou na jednotlivé vzorky a broušeny 

pro snížení velikosti jejich povrchů. U všech připravených keramických vzorků byla 

před samotným slinovacím procesem změřena relativní hustota. 

2.3 Slinování keramického polotovaru 

Z každého materiálu byly nejprve vybrány dvojice vzorků a poté byla stanovena 

referenční hodnota konečné teploty slinovacího procesu [37]. Následným navýšením či 

snížením této referenční teploty slinování bylo dosaženo požadovaných parametrů 
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vzorků, tj. relativní hustota v intervalu 92-97 % a uzavřená pórovitost [38]. Pro tento 

účel byla použita odporová superkanthalová pec KT 1700/1 (Heraeus, Německo)  

(obr. 20). Shrnutí slinovacích parametrů pro jednotlivé materiály popisuje tab. 3. 

Tab. 3: Parametry slinování jednotlivých materiálů: 

Materiál Konečná teplota [˚C] Výdrž – rychl. ohřevu – rychl. ochlazování 

Al2O3 1360 - 1370  

ZrO2 (tetragon.) 1345 - 1355 1 min - 10 ˚C/min - 25 ˚C/min 

ZrO2 (kubický) 1445 - 1455  

2.4 Broušení a leštění  

Povrch slinutých vzorků byl vybroušen a vyleštěn pomocí přístroje TegraPol-25 

(Struers Inc., USA) užitím parametrů shrnutých v tab. 4. 

Tab. 4: Parametry broušení a leštění slinutých vzorků 

 Disk 
Otáčky        

[ot./min] 
Čas [min] Přítlak [N] Médium 

1. krok 
MD Piano 

120 
300 5 30 Voda 

2. krok 
MD Piano 

220 
300 5 30 Voda 

3. krok 
MD Largo 

9µm 
150 10 20 

Leštící 

kapalina 

(9 µm) 

4. krok 
MD Largo 

3µm 
150 5 20 

Leštící 

kapalina 

(3 µm) 

5. krok 
MD Largo 

1µm 
150 5 15 

Leštící 

kapalina 

(1 µm) 

6. krok 
MD Dac 

1µm 
150 10 15 

Leštící 

kapalina 

(1 µm) 

2.5 Měření hustoty neleptaných vzorků 

Relativní hustota vzorků a podíl otevřené a uzavřené pórovitosti byly stanoveny 

měřením nasákavosti dle normy ČSN EN993-1 na analytických vahách Mettler AG 64 

s přesností měření na 0,0001 g (obr. 21).  
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Vzorky byly nejprve sušeny po dobu 1h pod infralampou (teplota přibližně 110 ˚C) 

a poté zváženy (hmotnost m1). Následně byly vzorky 30 minut vakuovány, zality 

deionizovanou vodou o známé hustotě s malým množstvím smáčedla a znovu 30 minut 

vakuovány. Nakonec byly vzorky z vakua vyjmuty a ponechány dalších 30 minut na 

vzduchu a atmosférickém tlaku. Po dokončení toho procesu byly vzorky zváženy pod 

vodou (hmotnost m2) a po osušení povrchu filtračním papírem byla na vzduchu změřena 

hmotnost m3. 

Pomocí rovnice (10) byla vypočítána relativní hustota vzorků [39]: 

𝜌𝑟𝑒𝑙 =
𝑚1

𝑚3 − 𝑚2
∙

𝜌𝐻2𝑂

𝜌𝑡𝑒𝑜𝑟
∙ 100 [%] (10) 

Rovnice (11) a (12) vyjadřují vztah pro výpočet objemu otevřených a uzavřených 

pórů [18]: 

𝜌𝑉𝑜
=

𝑚3 − 𝑚1

𝑚3 − 𝑚2
∙ 100 [%] (11) 

  

𝜌𝑉𝑐
= (

𝑚1 − 𝑚2

𝑚3 − 𝑚2
∙ 100) − 𝜌𝑟𝑒𝑙 [%] (12) 

Při výpočtech je nutné zohlednit změnu hustoty použité deionizované vody 

v závislost na teplotě. Tuto závislost vyjadřuje empirický vztah (13) [39]: 

𝜌𝐻2𝑂 = (
0,997 − 0,9984

5 ∙ (𝑇𝐻2𝑂 − 20)
) + 0,9984 [𝑘𝑔 ∙ 𝑚−3] (13) 

 

                       Obr. 20:  

odporová superkanthalová  

pec KT 1700/1. 

Obr. 21: 

analytické váhy 

Mettler AG 64. 
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2.6 Měření hustoty naleptaných vzorků 

Relativní hustota naleptaných vzorků byla zjištěna dle normy EN 623-2  

na analytických vahách Mettler AG 64 s přesností měření na 0,0001 g (obr. 21).  

Vzorky byly nejprve zbaveny atmosférické vlhkosti pod infralampou (1h, teplota 

přibližně 110 ˚C) a poté zváženy (hmotnost m1). Následně byly vzorky postupně 4x 

váženy pod vodou (hmotnost m2), přičemž byla zaznamenána teplota před a po začátku 

měření. 

Pomocí rovnice (14) byla vypočítána relativní hustota naleptaných vzorků: 

𝜌𝑟𝑒𝑙 =
𝑚1

𝑚1 − 𝑚2
∙

𝜌𝐻2𝑂

𝜌𝑡𝑒𝑜𝑟
∙ 100 [%] (14) 

2.7 Měření velikosti zrna 

Průměrná velikost zrn jednotlivých vzorků byla stanovena pomocí lineární 

průsečíkové metody [40]. Z každého vzorku bylo vybráno 5 reprezentativních 

fotografií, na kterých bylo zkonstruováno 5 různoběžných úseček o známé délce (Li). 

Následně byl z fotografií odečten počet protnutých hranic zrn jednotlivými úsečkami 

(Ni) a celková délka jednotlivých úseček procházející póry (Lp). Tyto parametry byly 

vztaženy k reálnému zvětšení fotografií pomocí vztahu pro výpočet reálného zvětšení: 

𝑚 =
𝑟𝑜𝑧𝑚ě𝑟 𝑧𝑜𝑟𝑛éℎ𝑜 𝑝𝑜𝑙𝑒 [µ𝑚]

𝑟𝑜𝑚ě𝑟 𝑠𝑡𝑟𝑎𝑛𝑦 𝑠𝑛í𝑚𝑘𝑢 [µ𝑚]
[−] (15) 

Hodnoty průměrné velikosti zrna (𝑎𝑔𝑠𝑖) daného vzorku bylo dosaženo 
pomocí aritmetického průměru výsledků plynoucích z rovnice: 

 

𝑎𝑔𝑠𝑖 =
(𝐿𝑖 [𝑚𝑚] − Lp[𝑚𝑚])  ∙ 106

𝑁𝑖 ∙ m
[𝑛𝑚] (16) 

2.8 Měření distribuce velikosti zrn  

Z fotografií vzorků (obr. 22a) o největším zvětšení byly ručně překresleny póry  

a hranice zrn na průhlednou fólii (obr. 22b). Takto připravená fólie byla za pomoci 

skenovacího zařízení převedena do elektronické podoby. V programu ImageJ byl 

snímek převeden do 8-bitové formy (pouze černá a bílá) a nastavením vhodných 

parametrů byla zrna aproximována elipsami (obr. 22c). Následně byl odečten počet 

elips (resp. celých zrn) přítomných na snímku včetně délek hlavních os jednotlivých 

elips (resp. maximálního rozměru zrn). Tato data byla využita k vytvoření histogramů 

vyjadřující normální rozdělení velikosti zrna jednotlivých materiálů (obr. 22d).  
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Obr. 22a: Mikrostrukturní snímek Obr. 22b: Mikrostruktura přenesená 

na průhlednou fólii 

 
 

Obr. 22c: Aproximace zrn pomocí elips Obr. 22d: Ukázka výsledného histogramu 

2.9 Leptání 

2.9.1 Termální leptání 

Termální leptání bylo provedeno v odporové superkanthalové peci KT 1700/1 

(Heraeus, Německo). Z každého materiálu byly vybrány 4 vzorky, které byly následně 

leptány dle parametrů shrnutých v tab. 5.  

U vzorků označených (**) byl experiment rozšířen o možnost kombinace relativně 

nízké teploty leptání (900 ˚C) a relativně dlouhé doby výdrže (1 h) s nižší rychlostí 

ohřevu (10 ˚C/ min). 
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Tab. 5: Přehled parametrů termálního leptání 

Vzorek Rel. hustota [%] Teplota slinování [˚C] Teplota leptání [˚C]* 

A12 96,3 1360 1310 (Ts – 50) 
A16 95,8 1370 1220 (Ts – 150) 

A33 96,1 1370 1120 (Ts – 250) 

A14 96,6 1365 1015 (Ts – 350) 

A34** 95,4 1370 900 (Ts – 470) 

T12 94,3 1355 1310 (Ts – 45) 

T16 94,6 1355 1205 (Ts – 150) 

T27 94,9 1355 1105 (Ts – 250) 

T13 94,3 1355 1005 (Ts – 350) 

T22** 94,0 1345 900 (Ts – 445) 

 K22 94,2 1455 1405 (Ts – 50) 

K11 93,5 1455 1310 (Ts – 145) 

K18 94,4 1455 1205 (Ts – 250) 

K17 94,0 1455 1105 (Ts – 350) 

K13** 93,5 1450 900 (Ts – 550) 

*Teplot leptání bylo dosaženo při parametrech: rychlost ohřevu 20 ˚C/min, rychlost 

ochlazování 25 ˚C/min, výdrž na leptací teplotě 5 min. 

2.9.2 Chemické leptání 

Vybraná chemická média byla zahřáta na topné desce CERAN 500 (Harry 

Gestigkeit GmbH) na příslušnou teplotu k docílení 100% koncentrace u kys. fosforečné 

(obr. 23, 24) a úplného roztavení u hydrogensíranu draselného (obr. 25). Následně byly 

vzorky ponořeny do připraveného leptacího média a po uplynutí stanovené doby výdrže 

(tab. 6) byly vzorky z média vyjmuty a přemístěny do nádoby s vodou. Po dokončení 

leptací procedury byly vzorky povrchově očištěny pomocí ultrazvukové čističky, 

vysušeny a připraveny k pozorování na elektronovém mikroskopu SEM. 

   
Obr. 23: 

85% roztok H3PO4 umístěný 

v teflonovém kelímku 

na topné desce. 

Obr. 24: 

Vzorky v koncentrované 

H3PO4 (100%) po odpaření 

vodní složky z roztoku. 

Obr. 25: 

Roztavený KHSO4 umístěný  

v provizorním leptacím 

kelímku s ním nereagujícím. 
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Tab. 6: Přehled parametrů chemické leptání 

Materiál Médium Doba výdrže [s] Teplota média [˚C] 

A38 
H3PO4  

15 
250 A35 60 

A23 120 

T17 
H3PO4  

15 
250 T14 60 

Tzb. 120 

K23 
H3PO4 

15 
250 K24 60 

K27 120 

A36 Roztavený 

KHSO4 

15 
300 A11 90 

A24 120 

T21 Roztavený 

KHSO4 

15 
300 T23 90 

T24 120 

K31 Roztavený 

KHSO4 

15 
300 K33 90 

K32 120 

2.9.3 Iontové odprašování 

Iontové odprašování bylo provedeno na přístroji TESCAN LYRA3 (Focused Ion 

Beam/ Scanning Electron Microscope) s parametry shrnutými v tab. 7. 

Tab. 7: Přehled parametrů iontového odprašování 

Vzorek Napětí [kV] Proud [pA] Čas [min] Aktivní ionty 

T15 

15 501 

5 min 

 

20 183 Galium 

30 314  

 

Obr. 26: Fotografie přístroje TESCAN LYRA3 [41].
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3 VÝSLEDKY  

3.1 Výsledky slinování a mikrostrukturní analýzy pro 

Al2O3 

3.1.1 Analýza relativní hustoty a pórovitosti slinutých vzorků Al2O3 

před leptáním 

Přehled relativní hustoty, objemu otevřených a uzavřených pórů vzorků Al2O3 

slinovaných při teplotách 1360-1370 ˚C pro odstranění otevřených pórů je sumarizován 

v tab. 8. Průměrná relativní hustota použitých vzorků je 95,7 ± 0,9 %.  

Tab. 8: Přehled slinovacích teplot, relativní hustoty a objemu otevřených  

a uzavřených pórů 

Vzorek Tepl. slinování [˚ C] Rel. hustota [%] s* [%]  Vo [%] Vu [%] 

A11  1360 95,6 0,24  0,1 4,2 

A12 1360 96,3 0,10  0,1 3,5 

A14 1365 96,6 0,05  0,1 3,3 

A16 1370 95,8 0,08  0,1 4,0 

A23 1370 95,0 0,20  0,1 5,0 

A24 1370 96,3 0,04  0,1 3,6 

A33 1370 96,1 0,25  0,1 3,7 

A34 1370 95,4 0,22  0,1 4,4 

A35 1370 95,2 0,26  0,1 4,9 

A36 1370 96,0 0,15  0,1 3,9 

A38 1370 95,0 0,09  0,1 4,9 

s* je směrodatná odchylka rel. hustoty vypočtená minimálně z 3 měření 

3.1.2 Analýza relativní hustoty a mikrostruktury vzorků Al2O3 po 

termálním leptání 

Relativní hustota před a po termálním leptání (50, 150, 250, 350, 470 ˚C pod 

teplotou slinování) a průměrná velikost zrna po termálním leptání vzorků Al2O3 jsou 

sumarizovány v tab. 9. Grafické znázornění změny relativní hustoty spolu s velikostí 

zrn je vykresleno na obr. 27. Porovnání distribuce velikosti zrn při jednotlivých 

teplotách termálního leptání je znázorněno na obr. 28. Snímky z elektronového 

mikroskopu SEM mikrostruktury před a po leptání jsou zobrazeny na obr. 29a-f. 
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Tab. 9: Přehled relativní hustoty před/po leptání a průměrné velikosti zrna  

po termálním leptání 

Vzorek 
Tepl. leptání 

[˚ C] 

Rel. 

hustota 

před 

[%] 

Rel. 

hustota 

po 

 [%] 

Prům. 

velikost 

zrna 

[nm] 

s1* 

[%] 

s2* 

[%] 

s3* 

[nm] 

A12 1310 (Ts – 50) 96,3 97,8 350 0,10 0,03 9 

A16 1220 (Ts – 150) 95,8 96,3 324 0,08 0,03 24 

A33 1120 (Ts – 250) 96,1 96,1 308 0,25 0,07 12 

A14 1015 (Ts – 350) 96,5 96,5 293 0,05 0,01 24 

A34 900 (Ts – 470) 95,4 95,4 274 0,07 0,17 23 

*s1 je směrodatná odchylka rel. hustoty před leptáním z 3 měření 

*s2 je směrodatná odchylka rel. hustoty po leptání z 3 měření 

*s3 je směrodatná odchylka prům. velikosti zrna z 25 měření 

 

Obr. 27:  Grafické znázornění závislosti průměrné velikosti zrna  

a rozdílu relativních hustot materiálu (před a po leptání)  

na teplotě leptacího procesu materiálu Al2O3. 
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Obr. 28: Grafické znázornění distribuce velikosti zrn při jednotlivých teplotách  

termálního leptání materiálu Al2O3 

 

   
Obr. 29a: 

Bez leptání 
Obr. 29b: 

Leptáno (Ts-470˚C)  

Obr. 29c: 

Leptáno (Ts-350˚C)  

   
Obr. 29d: 

Leptáno (Ts-250˚C)  

Obr. 29e: 

Leptáno (Ts-150˚C)  

Obr. 29f: 

Leptáno (Ts-50˚C)  
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3.1.3 Analýza relativní hustoty a mikrostruktury vzorků Al2O3 po 

chemickém leptání 

Relativní hustota před chemickým leptáním a průměrná velikost zrna  

po chemickém leptání (pokud to stav mikrostruktury po leptání umožňoval) vzorků 

Al2O3 jsou sumarizovány v tab. 10. Snímky z elektronového mikroskopu SEM 

mikrostruktury před a po leptání jsou zobrazeny na obr. 34a-d. 

Tab. 10: Relativní hustota a průměrná velikost zrna po chemickém leptání 

Vzorek 
Podmínky 

leptání 

Rel. hustota  

[%] 

Prům.  

velikost zrna [nm] 

s1*  

[%] 

s2*  

[nm] 

A38 H3PO4/15s 95,0 - 0,09 - 

A35 H3PO4/60s 95,2 258 0,26 4 

A23 H3PO4/120s 95,0 - 0,20 - 

A36 KHSO4/15s 96,0 - 0,15 - 

A11 KHSO4/90s 95,6 - 0,24 - 

A24 KHSO4/120s 96,3 - 0,04 - 

*s1 je směrodatná odchylka rel. hustoty vypočtená minimálně z 3 měření  

*s2 je směrodatná odchylka prům. velikosti zrna z 25 měření 

 

 Obr. 30a: 

Bez leptání 

Obr. 30b: 

Leptáno 

(H3PO4/60s/250 ˚C) 

  

Obr. 30c: 

Leptáno 

(H3PO4/120s/250 ˚C) 

Obr. 30d: 

Leptáno 

(KHSO4/120s/300 ˚C) 
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3.2 Výsledky slinování a mikrostrukturní analýzy pro 

ZrO2 + 3 mol. % Y2O3 

3.2.1 Analýza relativní hustoty a pórovitosti slinutých vzorků ZrO2  

+ 3 mol. % Y2O3 před leptáním 

Přehled relativní hustoty, objemu otevřených a uzavřených pórů vzorků ZrO2  

+ 3 mol. % Y2O3 slinovaných při teplotách 1345-1355 ˚C pro odstranění otevřených 

pórů je sumarizován v tab. 11. Průměrná relativní hustota použitých vzorků  

je 94,5 ± 0,6.  

Tab. 11: Přehled slinovacích teplot, relativní hustoty a objemu otevřených  

a uzavřených pórů: 

Vzorek Tepl. slinování [˚ C] Rel. hustota [%] s* [%]  Vo [%] Vu [%] 

T12 1355 94,3 0,04  0,0 5,7 

T13 1355 94,3 0,07  0,0 5,7 

T14 1355 95,1 0,07  0,0 4,9 

T15 1355 95,0 0,12  0,0 5,0 

T16 1355 94,6 0,07  0,0 5,4 

T17 1355 94,2 0,12  0,0 5,8 

T21 1345 94,2 0,69  0,2 5,6 

T22 1345 94,3 0,09  0,1 5,6 

T23 1350 94,3 0,35  0,1 5,6 

T24 1350 95,0 0,42  0,1 4,9 

T27 1355 94,9 0,01  0,0 5,1 

T3zb. 1355 94,5 0,18  0,0 5,5 

s* je směrodatná odchylka rel. hustoty vypočtená minimálně z 3 měření 

3.2.2 Analýza relativní hustoty a mikrostruktury vzorků ZrO2  

+ 3 mol. % Y2O3 po termálním leptání 

Relativní hustota před a po termálním leptání (50, 150, 250, 350, 445 ˚C pod 

teplotou slinování) a průměrná velikost zrna po termálním leptání vzorků ZrO2  

+ 3 mol. % Y2O3 jsou sumarizovány v tab. 12. Grafické znázornění změny relativní 

hustoty spolu s velikostí zrn je vykresleno na obr. 31. Porovnání distribuce velikosti zrn 

při jednotlivých teplotách termálního leptání je znázorněno na obr. 32. Snímky 

z elektronového mikroskopu SEM mikrostruktury před a po leptání jsou zobrazeny na 

obr. 33a-f. 
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Tab. 12: Přehled relativní hustoty před/po leptání a průměrné velikosti zrna  

po termálním leptání 

Vzorek 
Tepl. leptání 

[˚ C] 

Rel. 

hustota 

před* 

[%] 

Rel. 

hustota 

po* 

 [%] 

Prům. 

velikost 

zrna 

[nm] 

s1* 

[%] 

s2* 

[%] 

s3* 

[nm] 

T12 1310 (Ts – 45) 94,3 95,2 126 0,04 0,10 6 

T16 1205 (Ts – 150) 94,6 94,9 125 0,07 0,11 1 

T27 1105 (Ts – 250) 94,9 94,7 115 0,12 0,09 3 

T13 1005 (Ts – 350) 94,3 94,3 114 0,07 0,07 3 

T22 900 (Ts – 445) 94,3 94,3 117 0,09 0,05 4 

*s1 je směrodatná odchylka rel. hustoty před leptáním z 3 měření 

*s2 je směrodatná odchylka rel. hustoty po leptání z 3 měření 

*s3 je směrodatná odchylka prům. velikosti zrna z 25 měření 

 

Obr. 31:  Grafické znázornění závislosti průměrné velikosti zrna  

a rozdílu relativních hustot materiálu (před a po leptání) na teplotě 

 leptacího procesu materiálu ZrO2 + 3 mol. % Y2O3 
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Obr. 32: Grafické znázornění distribuce velikosti zrn při jednotlivých teplotách  

termálního leptání materiálu ZrO2 + 3 mol. % Y2O3 

 

   
Obr. 33a: 

Bez leptání 

Obr. 33b: 

Leptáno (Ts-445˚C) 
Obr. 33c: 

Leptáno (Ts-350˚C)  

   

Obr. 33d: 

Leptáno (Ts-250˚C)  

Obr. 33e: 

Leptáno (Ts-150˚C) 

Obr. 33f: 

Leptáno (Ts-50˚C) 
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3.2.3 Analýza relativní hustoty a mikrostruktury vzorků ZrO2  

+ 3 mol. % Y2O3 po chemickém leptání 

Relativní hustota před chemickým leptáním a průměrná velikost zrna  

po chemickém leptání (pokud to stav mikrostruktury po leptání umožňoval) vzorků  

ZrO2 + 3 mol. % Y2O3 jsou sumarizovány v tab. 13. Snímky z elektronového 

mikroskopu SEM mikrostruktury před a po leptání jsou zobrazeny na obr. 34a-d. 

Tab. 13: Relativní hustota a průměrná velikost zrna po chemickém leptání 

Vzorek 
Podmínky 

leptání 

Rel. hustota  

[%] 

Prům.  

velikost zrna [nm] 

s1*  

[%] 

s2*  

[nm] 

T17 H3PO4/15s 94,2 - 0,12 - 

T14 H3PO4/60s 95,1 - 0,12 - 

Tzb. H3PO4/120s 94,5 - 0,18 - 

T21 KHSO4/15s 94,2 - 0,69 - 

T23 KHSO4/90s 94,3 - 0,35 - 

T24 KHSO4/120s 95,0 - 0,42 - 

*s1 je směrodatná odchylka rel. hustoty vypočtená minimálně z 3 měření 

*s2 je směrodatná odchylka prům. velikosti zrna z 25 měření 

 

 Obr. 34a: 

Bez leptání 

Obr. 34b: 

Leptáno 

(H3PO4/60s/250 ˚C) 

  

Obr. 34c: 

Leptáno 

(H3PO4/120s/250 ˚C) 

Obr. 34d: 

Leptáno 

(KHSO4/120s/300 ˚C) 
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3.2.4 Iontové odprašování vzorku ZrO2 + 3 mol. % Y2O3 

Snímky z elektronového mikroskopu SEM mikrostruktury před a po procesu 

iontového odprašování jsou zobrazeny na obr. 35a-e. Výsledná mikrostruktura  

po iontovém odprašování neumožňovala mikrostrukturní analýzu. 

 

   
Obr. 35a 

 

Obr. 35b 

 

Obr. 35c 

 

  

Obr. 35d  Obr. 35e 

3.3 Výsledky slinování a mikrostrukturní analýzy pro 

ZrO2 + 8 mol. % Y2O3 

3.3.1 Analýza relativní hustoty a pórovitosti slinutých vzorků ZrO2  

+ 8 mol. % Y2O3 před leptáním 

Přehled relativní hustoty, objemu otevřených a uzavřených pórů vzorků ZrO2  

+ 8 mol. % Y2O3 slinovaných při teplotách 1445-1455 ˚C pro odstranění otevřených 

pórů je sumarizován v tab. 14. Průměrná relativní hustota použitých vzorků je 94 ± 0,5.  
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Tab. 14: Přehled slinovacích teplot, relativní hustoty a objemu otevřených  

a uzavřených pórů: 

Vzorek Tepl. slinování [˚ C] Rel. hustota [%] s* [%]  Vo [%] Vu [%] 

K11 1445 93,5 0,15  0,0 6,6 
K13 1450 93,9 0,28  0,0 6,1 

K17 1455 94,0 0,22  0,0 6,0 

K18 1455 94,4 0,15  0,1 5,5 

K22 1455 94,0 0,20  0,0 5,9 

K23 1455 94,2 0,04  0,0 5,8 

K24 1455 93,7 0,03  0,1 6,2 

K27 1455 94,1 0,01  0,0 6,0 

K31 1455 94,0 0,32  0,0 6,0 

K32 1455 93,8 0,17  0,0 6,1 

K33 1455 94,5 0,10  0,0 5,5 

s* je směrodatná odchylka rel. hustoty vypočtená minimálně z 3 měření 

3.3.2 Analýza relativní hustoty a mikrostruktury vzorků ZrO2  

+ 8 mol. % Y2O3 po termálním leptání 

Relativní hustota před a po termálním leptání (50, 150, 250, 350, 550 ˚C pod 

teplotou slinování) a průměrná velikost zrna po termálním leptání vzorků ZrO2  

+ 8 mol. % Y2O3 jsou sumarizovány v tab. 15. Grafické znázornění změny relativní 

hustoty spolu s velikostí zrn je vykresleno na obr. 36. Porovnání distribuce velikosti zrn  

při jednotlivých teplotách termálního leptání je znázorněno na obr. 37. Snímky 

z elektronového mikroskopu SEM mikrostruktury před a po leptání jsou zobrazeny  

na obr. 38a-f. 

Tab. 15: Přehled relativní hustoty před/po leptání a průměrné velikosti zrna  

po termálním leptání 

Vzorek 
Tepl. leptání 

[˚ C] 

Rel. 

hustota 

před* 

[%] 

Rel. 

hustota 

po* 

 [%] 

Prům. 

velikost 

zrna 

[nm] 

s1* 

[%] 

s2* 

[%] 

s3* 

[nm] 

K22 1405 (Ts – 50) 94,2 95,4 614 0,20 0,09 19 

K11 1310 (Ts – 145) 93,5 93,5 470 0,15 0,11 9 

K18 1205 (Ts – 250) 94,4 94,3 462 0,15 0,14 16 

K17 1105 (Ts – 350) 94,0 94,0 457 0,22 0,10 23 

K13 900 (Ts – 550) 93,9 93,9 415 0,24 0,17 35 

*s1 je směrodatná odchylka rel. hustoty před leptáním z 3 měření 

*s2 je směrodatná odchylka rel. hustoty po leptání z 3 měření 

*s3 je směrodatná odchylka prům. velikosti zrna z 25 měření 
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Obr. 36:  Grafické znázornění závislosti průměrné velikosti zrna  

a rozdílu relativních hustot materiálu (před a po leptání) na teplotě 

 leptacího procesu materiálu ZrO2 + 8 mol. % Y2O3 

 

Obr. 37: Grafické znázornění distribuce velikosti zrn při jednotlivých teplotách  

termálního leptání materiálu ZrO2 + 8 mol. % Y2O3 
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Obr. 38a: 

Bez leptání 
Obr. 38b: 

Leptáno (Ts-550˚C)  

Obr. 38c: 

Leptáno (Ts-350˚C)  

   

Obr. 38d: 

Leptáno (Ts-250˚C) 

Obr. 38e: 

Leptáno (Ts-150˚C)  

Obr. 38f: 

Leptáno (Ts-50˚C)  

3.3.3 Analýza relativní hustoty a mikrostruktury vzorků ZrO2  

+ 8 mol. % Y2O3 po chemickém leptání 

Relativní hustota před chemickým leptáním a průměrná velikost zrna  

po chemickém leptání (pokud to stav mikrostruktury po leptání umožňoval) vzorků  

ZrO2 + 8 mol. % Y2O3 jsou sumarizovány v tab. 16. Snímky z elektronového 

mikroskopu SEM mikrostruktury před a po leptání jsou zobrazeny na obr. 39a-d. 

Tab. 16: Relativní hustota a průměrná velikost zrna po chemickém leptání  

Vzorek 
Podmínky 

leptání 

Rel. hustota  

[%] 

Prům.  

velikost zrna [nm] 

s1*  

[%] 

s2*  

[nm] 

K23 H3PO4/15s 94,2 - 0,04 - 

K24 H3PO4/60s 93,7 403 

 

0,03 9 

K27 H3PO4/120s 94,1 - 0,01 - 

K31 KHSO4/15s 94,0 - 0,32 - 

K33 KHSO4/90s 94,5 - 0,10 - 

K32 KHSO4/120s 93,8 - 0,17 - 

*s1 je směrodatná odchylka rel. hustoty vypočtená minimálně z 3 měření  

*s2 je směrodatná odchylka prům. velikosti zrna z 25 měření 
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 Obr. 39a: 

Bez leptání 

Obr. 39b: 

Leptáno 

(H3PO4/60s/250 ˚C) 

  

Obr. 39c: 

Leptáno 

(H3PO4/120s/250 ˚C) 

Obr. 39d: 

Leptáno 

(KHSO4/120s/300 ˚C) 
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4 DISKUZE 

Tato kapitola je pro lepší přehlednost rozdělena na podkapitoly, které se zabývají 

jednotlivými způsoby leptání vybraných materiálů. 

Termální leptání keramických materiálů 

Termální leptání, tedy zviditelnění hranic zrn ohřevem na teplotu pod slinovací 

teplotu, se jeví jako nejjednodušší metoda k pozorování mikrostruktury keramických 

materiálů. V literatuře [3, 5, 42] je možné nalézt doporučené podmínky - teplotu 

slinování, výdrž, rychlost ohřevu atd. Avšak tato data jsou zřídkakdy ihned použitelná, 

jelikož udávají pouze absolutní hodnoty a ne hodnoty relativní k teplotě slinování. 

Literaturou doporučené podmínky jsou pro Al2O3- teplota leptání: 1300-1400 ˚C, 

výdrž: 15-20 min a pro tetragonální a kubické ZrO2- teplota leptání: 1300-1500 ˚C, 

výdrž: 10 min –  1h.  V této práci byly zvoleny 4 teploty (50 – 350 ˚C pod slinovací 

teplotou) a u všech leptacích teplot bylo úspěšně dosaženo naleptaného stavu povrchu 

materiálů, tj. byly pozorovatelné hranice zrn (obr. 29c-f, 33c-f, 38c-f). Zároveň byla 

testována alternativa užití leptací teploty ještě nižší (900 ˚C), ale s výrazně delší dobou 

výdrže (1h) a i touto cestou bylo úspěšně dosaženo naleptaného povrchu materiálů  

(obr. 29b, 33b, 38b).  

Z obr. 27, 31, 36 je zřejmé, že při snižování leptací teploty dochází u termálního 

leptání zároveň k poklesu hodnoty průměrné velikosti zrna (růst zrna je tepelně 

aktivovaný proces). Druhou pozorovanou vlastností byla změna relativní hustoty vzorků 

před a po termálním leptání. Tento rozdíl, který musí být nulový, byl další podmínkou 

k prohlášení, že leptání nemělo za následek ovlivnění výsledné mikrostruktury. Oproti 

výsledkům, jež doporučují ostatní autoři [3, 5, 42], bylo zviditelnění mikrostruktury 

dosaženo při výrazně nižších leptacích teplotách a časech. 

Al2O3 

V případě Al2O3 slinovaného při 1360-1370 ˚C měly nejvyšší zvolené teploty 

(1310 ˚C, 1220 ˚C) za následek nejvyšší nárůst průměrné velikosti zrna a zároveň  

i nárůst relativní hustoty materiálu a nejsou tedy vhodné pro termální leptání Al2O3. Při 

teplotě 1120 ˚C (Ts – 250 ˚C) je rozdíl hustoty před a po leptání nulový a velikost zrna 

je porovnatelná v rámci chyby měření s nižší teplotou leptání 1015 ˚C (Ts – 350 ˚C). 

Z tohoto důvodu je možné prohlásit, že při leptání 250 ˚C a víc pod teplotou slinování 

nehrozí tepelné ovlivnění vzorku. 

Obr. 29c zobrazuje mikrostrukturu po termálním leptání při teplotě 1015 ˚C. 

Zviditelnění hranic zrn je pouze minimální, je však dostatečné k následné 

mikrostrukturní analýze. Jedná se o variantu časově méně náročnou (cca 1,5 h). 
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U testované alternativy leptání při teplotě 900 ˚C a výdrží 1 h taktéž nebyl 

pozorován nárůst relativní hustoty leptání, a vzorek tedy nebyl termálním leptáním 

znehodnocen. Obr. 29b zobrazuje mikrostrukturu po termálním leptání při teplotě  

900 ˚C a je vidět, že oproti teplotě 1015 ˚C (obr. 29c) došlo k markantnímu zviditelnění 

hranic zrn, což je způsobeno zvýšením doby výdrže na leptací teplotě. Byla tedy 

experimentálně potvrzena možnost nahradit část leptací teploty vyšší dobou výdrže. 

Tato varianta je časově náročnější (cca 3,5 h). 

ZrO2 + 3mol. % Y2O3 

V případě tetragonálního ZrO2 slinovaného při 1345-1355 ˚C měly nejvyšší 

zvolené teploty (1310 ˚C, 1205 ˚C) za následek nejvyšší nárůst průměrné velikosti zrna 

a zároveň i nárůst relativní hustoty materiálu a nejsou tedy rovněž vhodné pro termální 

leptání. Při teplotě 1105 ˚C (Ts – 250 ˚C) byla naměřena relativní hustota před leptáním 

nižší než relativní hustota po leptání, což je možné vysvětlit chybou měření  

a prohlásit výsledný rozdíl hustot za nulový. Velikost zrna při teplotě 1105 ˚C je 

srovnatelná s nižší teplotou leptání 1005 ˚C (Ts – 350 ˚C) a je tak možné prohlásit,  

že při teplotě 250 ˚C a víc pod teplotou slinování nehrozí tepelné ovlivnění vzorku.  

Obr. 33c zobrazuje mikrostrukturu po termálním leptání při teplotě 1005 ˚C. 

Zviditelnění hranic zrn je pouze minimální, je však dostatečné k následné 

mikrostrukturní analýze. Jedná se o variantu časově méně náročnou (cca 1,5 h). 

U testované alternativy leptání při teplotě 900 ˚C a výdrží 1 h taktéž nebyl 

pozorován rozdíl relativních hustot před a po leptání, a vzorek tedy nebyl termálním 

leptáním znehodnocen. Obr. 33b zobrazuje mikrostrukturu po termálním leptání  

při teplotě 900 ˚C a je vidět, že oproti teplotě 1005 ˚C (obr. 33c) došlo k markantnímu 

zviditelnění hranic zrn, což je způsobeno zvýšením doby výdrže na leptací teplotě. Byla 

tedy experimentálně potvrzena možnost nahradit část leptací teploty vyšší dobou 

výdrže. Tato varianta je časově náročnější (cca 3,5 h). 

ZrO2 + 8mol. % Y2O3 

V případě kubického ZrO2 slinovaného při 1445-1455 ˚C měla nejvyšší zvolená 

teplota (1405 ˚C) za následek nejvyšší nárůst průměrné velikosti zrna a zároveň i nárůst 

relativní hustoty materiálu a není tedy vhodná pro termální leptání. Při teplotě 1205 ˚C 

(Ts – 250 ˚C) byla naměřena relativní hustota před leptáním nižší než relativní hustota 

po leptání, což je možné vysvětlit chybou měření a prohlásit výsledný rozdíl hustot za 

nulový.  Při teplotě 1310 ˚C (Ts – 145 ˚C) je rozdíl hustoty před a po leptání nulový a 

velikost zrna je přibližně srovnatelná v rámci chyby měření s oběma nižšími teplotami 

leptání 1205 ˚C (Ts – 250 ˚C) a 1105 ˚C (Ts – 350 ˚C). Z tohoto důvodu je možné 

prohlásit, že při leptání 145 ˚C a víc pod teplotou slinování nehrozí tepelné ovlivnění 

vzorku. 
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Obr. 38c zobrazuje mikrostrukturu po termálním leptání při teplotě 1105 ˚C. 

Zviditelnění hranic zrn je dostatečné k následné mikrostrukturní analýze. Jedná se tedy 

o variantu optimální a časově méně náročnou (cca 1,5 h). 

U alternativního způsobu leptání při teplotě 900 ˚C a výdrží 1 h taktéž nebyl 

pozorován rozdíl relativních hustot před a po leptání, a vzorek tedy nebyl termálním 

leptáním znehodnocen. Obr. 38b zobrazuje mikrostrukturu po termálním leptání při 

teplotě 900 ˚C a je vidět, že oproti teplotě 1105 ˚C (obr. 38c) došlo k markantnímu 

zviditelnění hranic zrn, což je způsobeno zvýšením doby výdrže na leptací teplotě.  

U tohoto materiálu byla taktéž experimentálně potvrzena možnost nahradit část leptací 

teploty vyšší dobou výdrže. Tato varianta je časově náročnější (cca 3,5 h)  

a dostatečného zviditelnění hranic zrn bylo již dosaženo leptáním časově výhodnějším 

při teplotě 1105 ˚C.  

Chemické leptání  

V literatuře popisující experimenty s chemickým leptáním oxidických keramických 

materiálů [1, 3, 5, 42] byly pro vybraná média o dané teplotě doporučeny časy 

z intervalu od 5s do 10min (u stabilizovaného ZrO2 až 30 min). Doby výdrže užité 

v experimentální části této práce byly zvoleny z tohoto intervalu a přesto bylo 

optimálního naleptání povrchu pomocí vybraných médií dosaženo pouze ve dvou 

z testovaných případů, což vypovídá o nutnosti optimalizace doby výdrže přímo pro 

užitý keramický materiál. Příliš dlouhá doba výdrže má za následek přeleptání 

povrchové mikrostruktury vedoucí k vypadávání zrn z povrchu materiálu. 

Al2O3 

U obou zvolených leptacích médií se při nejnižších časech (15s) nepodařilo 

naleptat povrch materiálu a mikrostruktura na snímcích z elektronového mikroskopu 

byla podobná původní neleptané mikrostruktuře (obr. 30a). 

Při chemickém leptání v prostředí H3PO4 s dobou výdrže 60s došlo k úspěšnému 

naleptání povrchu materiálu (obr. 30b). Lokálně bylo možné pozorovat místa, kde došlo 

k přeleptání materiálu a k částečnému vyleptání (vypadání) původních zrn přítomných 

na povrchu. Mikrostrukturní analýza vzorku byla možná na nepřeleptaných místech. 

Při chemickém leptání v prostředí KHSO4 s dobou výdrže 90s se nepodařilo 

dosáhnout naleptaného stavu povrchu a mikrostruktura na snímcích z elektronového 

mikroskopu byla podobná původní neleptané mikrostruktuře (obr. 30a). 

Horní hranice užitého času (120s) se pro obě média prokázala jako nevhodná, 

jelikož povrch materiálu byl po leptání značně přeleptán (obr. 30c, 30d). Na povrchu 

byly zřetelně viditelné dutiny po vypadaných zrnech, což je jeden z důsledků 

chemického přeleptání materiálu a následná analýza mikrostruktury tak nebyla možná. 
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ZrO2 + 3mol. % Y2O3 

U obou zvolených leptacích médií se při nejnižších časech (15s) nepodařilo 

naleptat povrch materiálu a mikrostruktura na snímcích z elektronového mikroskopu 

byla podobná původní neleptané mikrostruktuře (obr. 34a). 

Při chemickém leptání v prostředí H3PO4 s dobou výdrže 60s došlo k přeleptání 

povrchu (vypadání zrn, překrytí části povrchu produkty reakce leptaného materiálu  

a leptadla) a následná mikrostrukturní analýza tak nebyla možná (obr. 34b).  

Při chemickém leptání v prostředí KHSO4 s dobou výdrže 90s se nepodařilo 

dosáhnout naleptaného stavu povrchu a mikrostruktura na snímcích z elektronového 

mikroskopu byla podobná původní neleptané mikrostruktuře (obr. 34a). 

Horní hranice užitého času (120s) se pro obě média prokázala jako nevhodná, 

jelikož povrch materiálu byl po leptání značně přeleptán (obr. 34c, 34d). Na povrchu 

byly zřetelně viditelné dutiny po vypadaných zrnech, což je jeden z důsledků 

chemického přeleptání materiálu a následná analýza mikrostruktury tak nebyla možná.  

ZrO2 + 8mol. % Y2O3 

U obou zvolených leptacích médií se při nejnižších časech (15s) nepodařilo 

naleptat povrch materiálu a mikrostruktura na snímcích z elektronového mikroskopu 

byla podobná původní neleptané mikrostruktuře (obr. 39a). 

Při chemickém leptání v prostředí H3PO4 s dobou výdrže 60s došlo k úspěšnému 

naleptání povrchu materiálu (obr. 39b). Lokálně bylo možné pozorovat místa, kde došlo 

k přeleptání materiálu a k částečnému vyleptání (vypadání) původních zrn přítomných 

na povrchu. Mikrostrukturní analýza vzorku byla možná na nepřeleptaných místech. 

Při chemickém leptání v prostředí KHSO4 s dobou výdrže 90s se nepodařilo 

dosáhnout naleptaného stavu povrchu a mikrostruktura na snímcích z elektronového 

mikroskopu byla podobná původní neleptané mikrostruktuře (obr. 39a). 

Horní hranice užitého času (120s) se pro obě média prokázala jako nevhodná, 

jelikož povrch materiálu byl po leptání značně přeleptán (obr. 39c, 39d). Na povrchu 

byly zřetelně viditelné dutiny po vypadaných zrnech, což je jeden z důsledků 

chemického přeleptání materiálu a následná analýza mikrostruktury tak nebyla možná.  

Iontové odprašování 

Předpokladem k možnosti užití iontového odprašování jako metody leptání 

keramických materiálů bylo zviditelnění mikrostruktury pozorovatelné na obr. 40. 

Snímek byl pořízen během procesu přípravy ultratenkého vzorku pro TEM (Transmisní 

elektronovou mikroskopii), kdy při odprašování pomocí iontového svazku s nízkou 

energií došlo k vyhlazení povrchu jedné z bočních stěn výřezu natolik, že je částečně 

možné pozorovat hranice zrn. Snahou této práce bylo dosažení stejného výsledku  

na rovném povrchu vzorku pro SEM (Rastrovací elektronovou mikroskopii) . 
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Obr. 40: Zviditelněná mikrostruktura ZrO2 pozorovatelná při výrobě lamely pro TEM. 

Jak je možné vidět na obr. 35b-f, jež zobrazují mikrostrukturu částečně 

stabilizovaného ZrO2 po procesu iontového odprašování iontovým svazkem o různých 

energiích, nebyl předpoklad experimentálně ověřen. Během procesu odprašování došlo 

ke znehodnocení zkoumaného povrchu materiálu, což mohlo být způsobeno příliš 

vysokou energií iontového svazku. Značné vykanálování povrchu je pozorovatelné 

zejména v okolí pórů přítomných v původní mikrostruktuře (obr. 35b, 35d).  

Snížením energie aktivních iontů na 5keV (hodnota energie Ar iontů v [6, 7]), 

způsobilo mimo jiné nedostatek sekundárních elektronů na detektoru a nebylo tak 

možné sledovat práci svazku v reálném čase. Po několika neúspěšných experimentech 

s různými kombinacemi napětí, proudu a času byla snaha o zviditelnění mikrostruktury 

použitých keramických vzorků pozastavena. Tato metoda je významně časově  

a personálně (školení SEM a FIB, zkušenosti atd.) náročná a proto ji nelze doporučit pro 

běžnou mikrostrukturní analýzu keramických materiálů. 
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ZÁVĚR 

 

V této bakalářské práci bylo dosaženo následujících výsledků: 

Al2O3 

 Termální leptání 

o Při teplotě 250 ˚C a víc pod Ts již nehrozí tepelné ovlivnění vzorku. 

o Při leptání za teploty 1015 ˚C (Ts - 350 ˚C) byla úspěšně zviditelněna 

mikrostruktura v nejkratším čase (cca 1,5 h). 

o Při leptání za nižší teploty 900 ˚C (Ts – 470 ˚C) s vyšší dobou výdrže  

(1 h) bylo dosaženo markantního zviditelnění mikrostruktury. Byla 

experimentálně potvrzena možnost nahradit část leptací teploty vyšší 

dobou výdrže. 

 Chemické leptání 

o Při leptání v prostředí H3PO4 s dobou výdrže 60s došlo k úspěšnému 

naleptání povrchu materiálu. 

o Při leptání v prostředí KHSO4 žádný z vybraných časů nevedl 

k úspěšnému naleptání povrchu. Optimální doba výdrže se nachází 

v intervalu <90s, 120s> . 

ZrO2 + 3mol. % Y2O3 

 Termální leptání 

o Při teplotě 250 ˚C a víc pod Ts již nehrozí tepelné ovlivnění vzorku. 

o Při leptání za teploty 1005 ˚C (Ts - 350 ˚C) byla úspěšně zviditelněna 

mikrostruktura v nejkratším čase (cca 1,5 h). 

o Při leptání za nižší teploty 900 ˚C (Ts – 445 ˚C) s vyšší dobou výdrže  

(1 h) bylo dosaženo markantního zviditelnění mikrostruktury. Byla 

experimentálně potvrzena možnost nahradit část leptací teploty vyšší 

dobou výdrže. 

 Chemické leptání 

o Při leptání v prostředí H3PO4 žádný z vybraných časů nevedl 

k úspěšnému naleptání povrchu. Optimální doba výdrže se nachází 

v intervalu <15s, 60s> . 

o Při leptání v prostředí KHSO4 žádný z vybraných časů nevedl 

k úspěšnému naleptání povrchu. Optimální doba výdrže se nachází 

v intervalu <90s, 120s> . 

 Iontové odprašování 

o Metoda není z důvodu časové a personální náročnosti vhodná pro běžnou 

mikrostrukturní analýzu. 
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ZrO2 + 8mol. % Y2O3 

 Termální leptání 

o Při teplotě 145 ˚C a víc pod Ts již nehrozí tepelné ovlivnění vzorku. 

o Při leptání za teploty 1105 ˚C (Ts - 350 ˚C) byla úspěšně zviditelněna 

mikrostruktura v nejkratším čase (cca 1,5 h). 

o Při leptání za nižší teploty 900 ˚C (Ts – 550 ˚C) s vyšší dobou výdrže  

(1 h) bylo dosaženo markantního zviditelnění mikrostruktury. Byla 

experimentálně potvrzena možnost nahradit část leptací teploty vyšší 

dobou výdrže. 

 Chemické leptání 

o Při leptání v prostředí H3PO4 s dobou výdrže 60s došlo k úspěšnému 

naleptání povrchu materiálu. 

o Při leptání v prostředí KHSO4 žádný z vybraných časů nevedl 

k úspěšnému naleptání povrchu. Optimální doba výdrže se nachází 

v intervalu <90s, 120s> . 



 49 

LITERATURA 

[1]  OWATE, Israel O. a Robert FREER. Thermochemical Etching Method for Ceramics. 

Journal of the American Ceramic Society. 1992, 75(5), 1266–1268. ISSN 15512916. 

Doi:10.1111/j.1151-2916.1992.tb05567.x 

[2]  COOK, Simon G., John A. LITTLE a Julia E. KING. Etching and microstructure of 

engineering ceramics. Materials Characterization. 1995, 34(1), 1–8. ISSN 10445803. 

Doi:10.1016/1044-5803(94)00044-L 

[3]  TAFFNER, Ulrike, Veronika CARLE a Ute SCHAFER. Preparation and microstructural 

analysis of high-performance ceramics. Materials Park, OH: ASM International, 2004. 

[online]. 2004, 9, 1057–1066. Doi:10.1361/asmhba0003795 

[4]  TING, H. T., K. A. ABOU-EL-HOSSEIN a H. B. CHUA. Review of micromachining of 

ceramics by etching. Transactions of Nonferrous Metals Society of China (English 

Edition). 2009, 19(SUPPL. 1). ISSN 10036326. Doi:10.1016/S1003-6326(10)60237-3 

[5]  ELSSNER, Gerhard, Helmut HOVEN, Gonde KIESSLER, Peter WELLNER a Randall 

WERT. Ceramics and Ceramic Composites. Ceramics and Ceramic Composites. 1999, 

144–158. ISSN 1098-6596. Doi:10.1016/B978-044410030-6/50006-1 

[6]  HALLING, J. Science of hard materials. 1984. ISBN 978-1-4684-4321-9. 

Doi:10.1016/0301-679X(84)90005-7 

[7]  ZHANG, Junshan, Wei REN, Xinpan JING, Peng SHI a Xiaoqing WU. Deep reactive 

ion etching of PZT ceramics and PMN-PT single crystals for high frequency ultrasound 

transducers. In: Ceramics International. 2015, s. S656–S661. ISSN 02728842. 

Doi:10.1016/j.ceramint.2015.03.258 

[8]  TRUNEC, Martin, Jens KLIMKE a Zhijian James SHEN. Transparent alumina 

ceramics densified by a combinational approach of spark plasma sintering and hot 

isostatic pressing. 2016 [vid. 2017-05-23]. Doi:10.1016/j.jeurceramsoc.2016.06.004 

[9]  MACA, Karel, Martin TRUNEC a Radim CHMELIK. Processing and properties of fine-

grained transparent MgAl 2O4 ceramics. Ceramics - Silikaty. 2007, 51(2), 94–97. 

ISSN 08625468.  

[10]  GIONEA, Alin, Ecaterina ANDRONESCU, Georgeta VOICU, Coralia BLEOTU a 

Vasile-Adrian SURDU. Influence of hot isostatic pressing on ZrO2–CaO dental 

ceramics properties. International Journal of Pharmaceutics. 2016, 510(2), 439–448 

[vid. 2017-05-23]. ISSN 03785173. Doi:10.1016/j.ijpharm.2015.10.044 

[11]  KHOR, K.A a Y.W GU. Hot isostatic pressing of plasma sprayed yttria-stabilized 

zirconia. Materials Letters. 1998, 34(3), 263–268 [vid. 2017-05-23]. ISSN 0167577X. 

Doi:10.1016/S0167-577X(97)00184-5 

[12]  SUK-JOONG L.KANG. Sintering Densification,Grain Growth,and Microstructure. 

Elsevier Butterworth-Heinemann Linacre House. 2005, (ISBN 978-0-7506-6385-4.), 9–

18. ISSN 09506608. Doi:http://dx.doi.org/10.1016/B978-075066385-4/50009-1 

[13]  TRUNEC, Martin a Karel MACA. Advanced Ceramic Processes. In: Advanced 

Ceramics for Dentistry. B.m.: Elsevier, 2014, s. 123. ISBN 9780123946195. 

Doi:10.1016/B978-0-12-394619-5.00007-9 

[14]  GERMAN, Randall M. Sintering theory and practice. Theory and Practice. 1996, 1, 550. 

Doi: http://adsabs.harvard.edu/abs/1996stp.bookG 



 50 

[15]  FANG, Zhigang Zak. Sintering of Advanced Materials - Fundamentals and Processes. 

2010. ISBN 978-1-84569-562-0.  

[16]  LEE, W. E. Ceramic processing and sintering. International Materials Reviews. 1996, 

41(1), 36–37. ISSN 09506608. Doi:10.1179/095066096790151286 

[17]  KUCZYNSKI, G C. Self-Diffusion in Sintering of Metallic Particles. In: Shigeyuki 

SOMIYA a Yusuke MORIYOSHI, ed. Sintering Key Papers. Dordrecht: Springer 

Netherlands, 1990, s. 509–527. ISBN 978-94-009-0741-6. Doi:10.1007/978-94-009-

0741-6_33 

[18]  SHEWMON, Paul. Diffusion in solids. 2016. ISBN 9783319482064. Doi:10.1007/987-

3-319-48206-4 

[19]  COBLE, R L. Sintering Crystalline Solids. I. Intermediate and Final State Diffusion 

Models. In: Shigeyuki SOMIYA a Yusuke MORIYOSHI, ed. Sintering Key Papers. 

Dordrecht: Springer Netherlands, 1990, s. 55–67. ISBN 978-94-009-0741-6. 

Doi:10.1007/978-94-009-0741-6_4 

[20]  BANSAL, Narottam P. a Aldo R. BOCCACCINI. Ceramics and Composites Processing 

Methods. 2012. ISBN 9780470553442. Doi:10.1002/9781118176665 

[21]  SHI, J L. Solid state sintering of ceramics: pore microstructure models, densification 

equations and applications. Journal of Materials Science. 1999, 34(15), 3801–3812. 

ISSN 1573-4803. Doi:10.1023/A:1004600816317 

[22]  BUDWORTH, D.W. a D.W. BUDWORTH. CHAPTER 8 – DENSIFICATION 

PROCESSES IN CERAMICS. In: An Introduction to Ceramic Science. 1970, s. 244–

277. ISBN 9780080160962. Doi:10.1016/B978-0-08-016096-2.50013-1 

[23]  BATISTA, R. M. a E. N S MUCCILLO. Densification and grain growth of 8YSZ 

containing NiO. Ceramics International. 2011, 37(3), 1047–1053. ISSN 02728842. 

Doi:10.1016/j.ceramint.2010.11.031 

[24]  ABBASIAN, A. R., M. R. RAHIMIPOUR a Z. HAMNABARD. Initial sintering 

kinetics of lithium meta titanate at constant rates of heating. Iranian Journal of Materials 

Science and Engineering. 2013, 10(3), 44–53. ISSN 17350808.  

[25]  GERMAN, Randall. Sintering: From Empirical Observations to Scientific Principles. 

2014. ISBN 9780124016828. Doi:10.1016/C2012-0-00717-X 

[26]  HUPPMANN, W. J. a H. RIEGGER. Modelling of rearrangement processes in liquid 

phase sintering. Acta Metallurgica. 1975, 23(8), 965–971. ISSN 00016160. 

Doi:10.1016/0001-6160(75)90010-3 

[27]  KANG, S.-J. L, W A KAYSSER, G PETZOW a D N YOON. Elimination of Pores 

During Liquid Phase Sintering of Mo—Ni. Powder Metallurgy. 1984, 27(2), 97–100. 

Doi:10.1179/pom.1984.27.2.97 

[28]  LEE, S -M., J -M. CHAIX, C L.MARTIN, C H ALLIBERT a S -J. L KANG. Computer 

simulation of particle rearrangement in the presence of liquid. Metals and Materials. 

1999, 5(2), 197–203. ISSN 1598-9623. Doi:10.1007/BF03026053 

[29]  KINGERY, W D. Densification During Sintering in the Presence of a Liquid Phase. I. 

Theory. In: Shigeyuki SOMIYA a Yusuke MORIYOSHI, ed. Sintering Key Papers 

[online]. Dordrecht: Springer Netherlands, 1990, s. 383–394. ISBN 978-94-009-0741-6. 

Doi:10.1007/978-94-009-0741-6_23 

 

 



 51 

[30]  LEE, Sung-Min a Suk-Joong L KANG. Theoretical analysis of liquid-phase sintering: 

Pore filling theory. Acta Materialia. 1998, 46(9), 3191–3202. ISSN 1359-6454. 

Doi:https://doi.org/10.1016/S1359-6454(97)00489-8 

[31]  BARSOUM, M. W. Fundamentals Of Ceramics. Vasa. 2003, 622. ISSN 1098-6596. 

Doi:10.1017/CBO9781107415324.004 

[32]  CHINN, Richard E. Ceramography. 2009. ISBN 0871707705.  

[33]  PETZOW, G. Metallographic Etchingtechniques For Metallography, Ceramography, 

Plastography [online]. Materials Park, OH: ASM International, 1999. 

ISBN 9780871706331. Dostupné z: http://isbnplus.org/9780871706331 

[34]  VANDER VOORT a William BALDWIN. Metallography and Microstructures 

Handbook. 2004. ISBN 0871707063. Doi:10.1361/asmhba0003771 

[35]  WAGNER, A a J KRÁL. Základy chemie. B.m.: SNTL, 1964. Učební texty vys. škol. 

Dostupné z: https://books.google.cz/books?id=SRb0tgAACAAJ 

[36]  FRANK, Luděk a Jaroslav KRÁL. Metody analýzy povrchů: iontové, sondové a 

speciální metody. B.m.: Academia, 2002. ISBN 80-200-0594-3.  

[37]  SPUSTA, Tomáš. Studium přechodu ze stadia otevřené do stadia uzavřené pórovitosti 

při slinování pokročilých keramických materiálů. B.m., 2015. Vysoké učení technické v 

Brně.  

[38]  SPUSTA, Tomas, Jiri SVOBODA a Karel MACA. Study of pore closure during 

pressure-less sintering of advanced oxide ceramics. Acta Materialia. 2016, 115, 347–

353.  

[39]  ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT. ČSN EN 993-1: Zkušební metody pro 

žárovzdorné výrobky tvarové hutné – Část 1: Stanovení objemové hmotnosti, zdánlivé 

pórovitosti a skutečné pórovitosti. 1996 

[40]  ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT. ČSN 42 04 63: Stanovení velikosti zrna oceli . 

1966 

[41]  Focused Ion Beam/Scanning Electron Microscope TESCAN LYRA3 – Research 

Infrastructure [online]. [vid. 2017-05-23]. Dostupné z: http://nano.ceitec.cz/focused-ion-

beam-scanning-electron-microscope-tescan-lyra3/ 

[42]  CHINN, R. E. Etching. Metallography, Microstructure, and Analysis. 2015, 4(3), 240–

257. ISSN 2192-9262. Doi:10.1007/s13632-015-0204-6 



 52 

SEZNAM SYMBOLŮ, VELIČIN A ZKRATEK 

Veličiny a zkratky 

HIP Hot Isostatic Press/ Izostatické lisování za tepla 

Ts Teplota slinování/Sintering temperature 

BCC Body Centred Cubic/ Kubická prostorově středěná 

pH Potential of Hydrogen/ Vodíkový exponent 

SB Smooth powder and binder/ Jemný prášek + pojivo 

ČSN Česká technická norma 

EN Evropská norma 

FIB Focused Ion Beam/ Usměrněný iontový svazek 

SEM Scanning electron microscopy/ Rastrovací elektronová mikroskopie 

TEM 
Transmission electron microscopy/ Transmisní elektronová 

mikroskopie 

mol. % Molární procenta 

Te Etching temperature 

Tlept. Teplota leptání 

 

Symboly 

γ Měrná povrchová energie rozhraní [J] 

A Plocha rozhraní [m2] 

σ Napětí v povrchové vrstvě [MPa] 

r Poloměr zakřivení povrchu [m] 

θ Dihedrální úhel [˚] 

t Čas [s] 

l Délka tubulárního póru [m] 

dp Průměr tubulárního póru [m] 

Vo Objem otevřené pórovitosti [%] 

Vu Objem uzavřené pórovitosti [%] 

m Hmotnost [kg] 

s Směrodatná odchylka [-] 

ρrel. Relativní hustota [%] 




