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Temat referatu: 

„Wpływ parametrów hartowania szkła płaskiego typu sodowo-wapniowo-krzemowego na 

jakość wyrobu gotowego” 

Streszczenie: 

Powodem, dla którego postanowiono o stworzeniu modelowania procesu hartowania 

szkła sodowo-wapniowo-krzemowego jest wpływ, jaki model matematyczny będzie miał na 

realną produkcję. Należy zauważyć, że proces hartowania w warunkach produkcyjnych jest 

procesem stabilnym (ilość wad dyskwalifikujących produkt wynosi około jednego procenta) 

jednakże nawet ten jeden procent produkcji rzędu 20 000 m² różnego typu szkła, którego 

średnia przeliczeniowa wartość miesięcznie wynosi 25zł/m, czyli 5000zł miesięcznie. Należy 

również wliczyć czas pracy włożony w wyprodukowanie jednego metra kwadratowego szkła 

hartowanego, które jest średnio wyliczane na 10zł/m², czyli 1000zł oraz koszty energii, które 

dla samego pieca hartowniczego wynoszą około 700 000 zł/miesiąc. Co więcej istnieje duża 

presja na poprawę, jakości szkła hartowanego wynikająca z dużej konkurencji na rynku. 

Opracowanie stabilnego procesu gwarantującego możliwość realnego zaniżenia tolerancji 

pozwoliłoby realnie zwiększyć sprzedaż. Ponieważ proces hartowania szkła jest procesem 

niezwykle inwazyjnym w jego wyniku szkło zawsze nabiera różnego typu zniekształceń 

geometrycznych. Ponadto optymalny dobór parametrów pozwala osiągnąć zmniejszenie 

kosztów energii oraz wzrost produktywności.  

Gromadzenie danych procesowych jest obecnie powszechne. Linie technologiczne 

wyposażone w liczne czujniki i rejestratory umożliwiają zapisanie parametrów każdego 

przebiegu. Jednakże natura rejestrowanych danych, tj. danych przemysłowych sprawia, że są 

to dane obarczone dużą niepewnością wynikającą zarówno z niedokładności, jak i 

nieprecyzyjności. W modelowaniu procesów przemysłowych, a szerzej w zasadzie wszelkich 

procesów uznaje się, że niska jakość modeli jest bezpośrednio związana z niską jakością 

danych. Wprowadzisz błędne dane uzyskasz błędne wyniki. Można stwierdzić, że dzisiejsze 

bazy danych tworzone i wykorzystywane w przedsiębiorstwach są bardzo narażone na 

zaszumienia, nieobecność czy niekompletność danych.  

Do zbudowania modelu matematycznego procesu hartowania szkła sodowo-

wapniowo-krzemowego na poziomych piecach oscylacyjnych chłodzonych powietrzem 

potrzebne są danych z procesu, dane o surowcu, dane o wyrobie gotowym i dane z poza 



procesu. Jeżeli uda się obniżyć odpad na piecu hartowniczym to będzie to odczuwalne w 

kosztach procesu. Istnieje wtedy duże prawdopodobieństwo na implementację uzyskanego 

modelu do praktycznych zastosować przemysłowych. 

 


