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Abstrakt 

 Práce je zaměřena na strukturní a mechanické vlastnosti amorfního SiO2, zvaného silika, 

ve vztahu k technologii přípravy. Tento materiál má široké využití v mnoha oblastech 

moderních technologií, zasahující od telekomunikační techniky až po mikroelektroniku. Navíc, 

díky její jednoduché struktuře, byla silika vždy považována za modelový systém pro studii 

vlastností amorfních materiálů. 

 Experimentální část je věnována optimalizaci mechanických vlastností keramických 

výrobků na bázi slinovaného SiO2 pomocí nástrojů umělé inteligence. Experiment byl 

realizován stanovením pevnosti v ohybu zkušebních těles ze siliky dle standardních 

technologických postupů. Ke každému zkušebnímu tělesu byly jednoznačně přiřazeny fyzikální 

a reologické parametry, které byly analyzovány prostřednictvím umělých neuronových sítí. 

Porozumění výrobního procesu tavné nádoby a dopadům na mechanické vlastnosti je klíčové 

z hlediska garance požadované kvality výrobku. 

  

Klíčová slova: mechanické vlastnosti; neuronové sítě; reologické parametry; slinování; SiO2  

 

Abstract 

 This work is focused on structural and mechanical properties of amorphous SiO2 called 

silica. One of the reasons for the attention devoted to this material is its widespread use in many 

fields of modern technologies, ranging from telecommunications to microelectronics. 

Moreover, due to its simple structure, silica has always been considered a model system for 

study of the properties of amorphous materials. 

 An experimental section is devoted to study to optimization of mechanical properties of 

ceramic products on the basis of sintered SiO2 using artificial intelligence methods. An 

experiment was realized by determination of modulus of rupture of test bars made from fused 

silica according to technological procedures. Physical and rheological parameters were 

unambiguously assigned to each test bar and these parameters have been analyzed using 

artificial neural network later on. Understanding production process of fused silica crucible and 

its impact on mechanical properties is capital to assure requested quality of the product. 

 

Key words: mechanical properties, neural network, rheological parameters, sintering, SiO2  
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1. ÚVOD 

 

 Diplomová práce je zaměřena na problematiku amorfního SiO2, zvaného silika. Tento 

materiál byl předmětem obrovského zájmu a intenzivních studií po několika desetiletí. Jeden 

z důvodů tohoto zájmu o tento materiál je široké využití v mnoha oblastech moderních 

technologií, zasahující od telekomunikační techniky až po mikroelektroniku. Navíc, díky její 

jednoduché struktuře, byla silika vždy považována za modelový systém pro studii vlastností 

amorfních materiálů. 

 Práce se také zabývá využitím tavných nádob na bázi slinovaného SiO2 a jejich 

chováním během tavení ingotů křemíků. Tavné nádoby na bázi siliky jsou široce využívány 

k tavení a krystalizaci křemíku pro jejich odolnost vůči kontaminaci křemíku, mechanickou 

pevnost, odolnost proti vysokému tepelnému rázu a vysokou žárovzdornost. Jelikož kvalita 

tavení křemíku a konzistence procesu může být silně ovlivněna původem tavné nádoby a jejími 

charakteristikami, je v této práci věnována značná pozornost termo-mechanickému chování 

tavné nádoby během její aplikace. Byly zkoumány různé fyzikální transformace působící na 

tento materiál během tepelného zpracování jako je slinování a krystalizace. 

Dále se práce zabývá výrobním procesem tavné nádoby a veličinami, které se v rámci 

tohoto procesu sledují. V neposlední řadě jsou zde diskutovány možnosti využití umělých 

neuronových sítí při řešení komplikovaných technologických problémů. 

 Experimentální část je věnována optimalizaci mechanických vlastností tavných nádob 

na bázi slinované siliky pomocí nástrojů umělé inteligence. 
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

 

2.1. Amorfní SiO2: struktura a bodové poruchy 

Na rozdíl od krystalické struktury oxidu křemičitého je amorfní struktura SiO2, též 

nazývaná silika, málo jasná. Nejúspěšnějším modelem popisujícím strukturu siliky je 

Zachariasenova teorie spojité náhodné sítě (CRN = Continuous random network), která je 

založena na výsledcích rozptylu rentgenových paprsků a neutronů [11]. Dle tohoto modelu 

silika sdílí s α-křemenem základní strukturní jednotku, ale liší se od krystalu náhodnou orientací 

s vzájemnou vazbou Obr. 1.  

 

Obr. 1 Struktura modelu 𝑆𝑖𝑂2. Černé a bílé kruhy představují jednotlivé atomy křemíku a 

kyslíku 

To znamená, že strukturní parametry, jako valenční úhly, jsou statisticky rozloženy v silice. 

Například úhel Si – Ô – Si se může pohybovat mezi 120° až 180° místo přepokládané fixní 

hodnoty 144°. Struktura popsaná tímto modelem je amorfní, jakmile postrádá translační stálost. 

Výsledkem je uspořádání na dlouhou vzdálenost. Byla prokázaná solidní shoda mezi známými 

vlastnostmi siliky a současnými výsledky množství kalkulací pomocí tohoto typu modelu [12-

17]. Na druhou stranu to, že amorfní a krystalické formy SiO2 sdílejí stejné uspořádání na 

krátkou vzdálenost, vysvětluje podobnosti mezi některými společnými vlastnostmi. To, že 

jejich kovalentní vazby garantují dobrou mechanickou odolnost, zatímco široké zakázané 

pásmo (~9eV) určuje vysokou optickou průhlednost od infračervené až k ultrafialové oblasti a 

nízkou elektrickou vodivost. Tyto charakteristické vlastnosti učinily siliku jednu 

z nejpoužívanějších materiálů v mnoha oblastech moderních technologií jako je 

optoelektronika a mikroelektronika, stejně jako v produkci optických vláken, fotonických 

krystalových vláken a nanovláken a v neposlední řadě také v produkci tavných nádob pro 
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výrobu solárních panelů. Navíc, kvůli její velmi jednoduché chemické struktuře, je obvykle 

silika považována za modelový systém pro studii vlastností amorfních materiálů. Tyto 

skutečnosti udržují zájem o a-𝑆𝑖𝑂2po mnoho let. 

Zvláštní pozornost byla vždycky věnována studii vlastností z hlediska bodových poruch 

v silice. Díky skutečnosti, že výskyt bodových poruch, často spojený s aktivitami optické 

absorpce (OA) a fotoluminiscence (PL), může kompromitovat charakteristické vlastnosti 

materiálu. V soustavě ideální „pravidelné“ struktury pro amorfní systém, popsané například 

pomocí modelu CRN, je bodová porucha definována jako odchylka od takové struktury, jejíž 

typické rozměry jsou v řádu meziatomární vzdálenosti [30-33]. 

 Bodové poruchy můžeme zařadit do dvou odlišných kategorií: 

a) vnitřní poruchy obsahující pouze atomy, které tvoří materiál (např. vakance). 

b) vnější poruchy obsahující také odlišné atomy (např. substituční atomy jako germanium 

místo křemíku v síťovém uspořádání). 

Mnoho bodových poruch v silice je vyvoláno během její výroby, ale mnoho studií se také 

zaměřuje na bodové poruchy způsobené radiací. V podstatě mnoho různých zdrojů radiace (UV, 

X, γ a β záření) jsou známé tím, že dokáží způsobit bodové poruchy v silice. 

Mnoho experimentálních technik může být použito pro zkoumání vlastností bodových poruch, 

které jsou závislé na specifických prvcích každého centra. Jako příklad elektronová 

paramagnetická rezonance (EPR) může být použita pro detekci paramagnetických bodových 

poruch, přičemž také poskytne detailní informace o struktuře, zatímco OA a PL můžou být 

použity k odhalení přítomnosti diamagnetických opticky aktivních center. 

2.1.1. Centrum E´γ 

Název „centrum E´“ popisuje paramagnetické bodové poruchy vyvolané nějakým 

druhem radiace, vždy přítomné v ozářené silice [18]. Tato rozdílná centra sdílejí elementární 

strukturní vlastnost a to, že mají nepárový elektron umístěný v sp3 hybridním orbitalu 

trojvazného křemíku (viz Obr. 2) [18]. Z toho důvodu se také někdy centrum E´ nazývá volná 

vazba křemíku. Struktury těchto zřetelných poruch se liší v prostředích části molekuly ≡ Si●, 

kde symbol ≡ označuje tři vazby s třemi odlišnými atomy kyslíku a symbol ● označuje nepárový 

elektron. Tyto rozdíly mají dopad na odlišné EPR signály, což je navzájem umožňuje rozlišit. 

Jejich klasifikace je hlavně založena na historickém pohledu, na spektrálních vlastnostech, 

zatímco jejich strukturální modely byly diskutovány až do nedávných let [19-24]. 
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Generace těchto poruch byla široce zkoumána v odborné literatuře a komplexní vývoj závisí na 

materiálu a na iradiaci [18]. Mezi mnoha různými centry E´ v silice, bude věnována pozornost 

nejběžnějšímu centru E´γ [19-24]. 

 

Obr. 2 Model struktury centra E´. Černé a bílé kruhy představují atomy křemíku a kyslíku dle 

uvedeného pořadí. Šipka představuje nepárový elektron v jeho orbitalu, který je schematicky 

znázorněn jako šedá oblast. 

 

Obr. 3 Typické kmitočtové pásmo EPR spektra centra E´γ, detekované při pokojové teplotě ve 

vzorku siliky ozářené γ-zářením 2000 kGy [18] 

To ukazuje charakteristiku EPR signálu se základní g hodnotou g1 = 2,0018, g2 = 2,0006 a g3 = 

2,0003 (viz Obr. 3) [18]. Centrum E´γ je také zodpovědné za OA pásmo při 5,8eV s FWHM 

0,7eV [18]. Nedávno bylo potvrzeno, že jiné typy center E´ mají také vliv na toto OA pásmo. 
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Mnoho různých modelů bylo navrženo za účelem popisu mikroskopické struktury centra E´γ. 

Nejvíce uznávaný model popisuje tuto poruchu jako asymetricky uvolněnou kladně nabitou 

vakanci kyslíku (≡Si● +Si≡), ve kterém atom křemíku nevlastnící nepárový elektron (Si+) 

uvolňuje nazpět s vazbou k jeho základním atomům kyslíku, přičemž utváří další vazbu 

s posledním atomem kyslíku [25]. Tento model byl poprvé určen pro centrum E´1 v α-quartz a 

z toho bylo vyvozeno, že centrum E´γ v silice má analogickou strukturu zakládající se na 

podobnostech mezi jejich základními hodnotami g a velmi jemnými strukturami. 

2.1.2. ODC (II) a H(I) centra 

ODC (II) patří k důležitému druhu center (ODC) s nedostatkem kyslíku u siliky. 

Významnost těchto bodových poruch je z důvodu jejich OA pásem v UV a ve vakuum-UV 

spektrálním pásmu a jejich PL aktivitám [19]. Můžou být také prekursory jiných bodových 

poruch a můžou hrát důležitou roli v souvislosti s citlivostí siliky na světlo. Z těchto důvodů 

vzbudily značný zájem od poloviny padesátých let minulého století a byly široce zkoumány 

v nedávných letech experimentálně i modelováním [20]. ODC (II) je jedna z nejvíce 

diskutovaných center mezi ODC centry. Je diamagnetické a odpovědné za OA pásmo vrcholící 

při 5.02 eV (β2α pásmo), uprostřed kterého vrcholí dvě PL pásma při 4,4 eV (αI pásmo) a při 2,7 

eV (γ pásmo – viz Obr. 4). 

ODC (II) může být pozorováno v materiálech s nedostatkem kyslíku a jeho koncentrace závisí 

na podmínkách nedostatku kyslíku během procesu růstu. Je také známo, že γ záření vyvolává 

růst PL pásma při 4,4 eV (αR pásmo), excitované při 5,02 eV, ukazující malé rozdíly oproti 

původnímu αI pásmu. Tyto rozdíly souvisely s lehce rozdílnými prostředími obklopující 

centrum a porucha odpovědná za PL pásmo αR byla asociována k radiaci indukované ODC (II). 

I když jsou optické prvky u ODC (II) dobře známé, několik aspektů týkající se této poruchy, 

jako její struktura a jeho mechanismy generování a tepelné úpravy, jsou stěží srozumitelné a 

jsou stále předmětem studia. Dva odlišné strukturální modely byly navrženy pro bodové 

poruchy odpovědné za tyto spektrální prvky, vakance kyslíku a dvojvazný atom křemíku. 

Model vakance se opírá o důkazy korelace mezi αI intenzitou a centry E´γ, kde se předpokládá, 

že vakance kyslíku je prekursorem. Byl také pozorován růst EPR signálu center E´γ a současně 

probíhající rozpad B2α pásma po UV ozáření. 



15 
 

 

Obr. 4 Typické PL spektrum při pokojové teplotě excitované centrum ODC (II) při 5 eV. Při 

5eV se jedná o PLE pásmo [33] 

Tento výsledek byl přičten, buď fotoionizaci, nebo odlučování díry ve vakanci kyslíku. 

Nicméně tyto korelace jsou stále diskutovány, kvůli existenci mnoha dalších prekursorů pro 

centrum E´γ, které můžou způsobit odchylku od očekávaných korelací. 

Model dvojvazného křemíku pro ODC (II) byl navržen na základě dat luminiscenční polarizace. 

V podstatě je ve shodě s C2v symetrií, a v důsledku toho nepodporuje model vakance. Teoretické 

studie zjistily, že dvojvazný křemík by měl mít singlet-singletový absorpční přechod při 5,1eV, 

a triplet-singletový a singlet-singletový zářivý přechod při 2,6 eV a 4.6 eV v uvedeném pořadí. 

Toto schéma optického přechodu je v dobré shodě s experimentálními důkazy pro ODC (II). 

Kvůli všem těmto důvodům se v současné době má za to, že dvojvazný křemík (viz Obr. 5(a)) 

je správným modelem pro ODC (II). 

Má se za to, že ODC (II) je prekursorem pro další bodovou poruchu, centrum H (I). Spektrální 

otisk centra H (I), které je paramagnetickou bodovou poruchou, je velmi jemný EPR dublet 

rozštěpený při ~7,4 mT [25]. Typický EPR signál centra H (I) je zobrazen na Obr. 6. Isotopová 

výměna experimentů prokázala, že tato porucha souvisí s vodíkem. V současné době se má za 

to, že mikroskopická struktura centra H (I) je atom křemíku vázaný ke dvěma atomům kyslíku 

a jednomu atomu vodíku, a s nepárovým elektronem v sp3 orbitalu. Schematické znázornění 

struktury centra H (I) je znázorněno na Obr. 5 (b). 
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Obr. 5 Modelové struktury (a) centrum ODC (II) a (b) centrum H (I). Černé, bílé a šedé kruhy 

představují atomy křemíku, kyslíku a vodíku v tomto pořadí 

Dle očekávání se má za to, že centrum H (I) vzniká reakcí dvojvazného křemíku s atomem 

vodíku podle následující reakce 

                                                         𝑆𝑖●  
● + 𝐻 →= 𝑆𝑖● − 𝐻                                                    (1) 

Ten posledně zmíněný atom vodíku může být generován několika procesy, jako je radiolýza 

nebo fotolýza, z vodíku obsaženého ve skupinách (OH skupiny) v silice nebo rozpadem 

molekuly vodíku na jiné paramagnetické bodové poruchy. 

2.2. Účinky radiace v silice 

Tvorba bodových poruch z důvodu ozáření je důležitým předmětem studie, jelikož 

bodové poruchy vyvolané radiací můžou změnit makroskopické vlastnosti materiálu, 

ovlivňující činnost zařízení založené na silice v prostředí s vysokou radiací. Závažnost 

poškození a typ rozhodujících procesů záleží na několika parametrech, jako je druh ozáření, 

jeho energie a charakteristika ozářeného materiálu. 

Procesy vyvolávající poškození z důvodu radiace můžou být klasifikovány do dvou kategorií: 

 Řetězový proces 

 Proces radiolýzy 

Během působení řetězového procesu vytváří atom mřížky přesun z jeho místa na intersticiální 

pozici opouštěním vakance. Všechny chemické vazby musí být porušeny a atom nesmí být 

znovu ukořistěn jeho vakancí, aby byl tento proces účinný. Prahová hodnota energie pro tyto 
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procesy v silice je ~ 10 eV pro atom kyslíku a ~ 20 eV pro atom křemíku [26]. V některých 

případech, jako je neutron nebo ionty ozáření, můžou přemístěné atomy vyvolat řetězové 

procesy, které významně zvyšují poškození. V procesech radiolýzy je ozářením způsobena 

excitace elektronů nebo ionizace. Tyto účinky můžou později způsobit tvorbu bodových 

poruch. Nejvíce generované páry elektron-díra vyvolávají luminescenci z důvodu jejich 

rekombinace, zatímco ostatní vzájemně reagují s mřížkou a můžou také způsobit rozpad 

chemických vazeb nebo přesun atomu. Nakonec můžou být také zachyceny v místě nečistoty 

nebo na dřívější bodové poruše. 

Dle očekávání parametr, který může ovlivnit efektivnost tvorby bodových poruch po ozáření, 

je přítomnost nečistot nebo příměsí. V podstatě se můžou chovat buď jako prekursory nebo 

můžou hrát ochrannou roli. Kupříkladu je známo, že přidání intersticiálních molekul vodíku 

(hydrogen loading) zvyšuje pronikavost záření v silice, stejně tak vodík snižuje tvorbu 

stabilních poruch pomocí saturace volného křemíku nebo vazeb kyslíku. Na druhou stranu jsou 

generovány při těchto procesech skupiny OH, které vedou ke ztrátě propustnosti při IR a v-UV 

spektrálním pásmu a k tvorbě přechodného NBOHC, kterých jsou skupiny OH prekursory. 

Navíc bylo pozorováno, že hydrogen loading zvyšuje tvorbu vakancí kyslíku po laserovém 

ozáření. 

2.2.1. Tvorba ODC (II) po iradiaci 

Dle očekávání druh a energie použité radiace může obecně vytvořit velké rozdíly 

týkající se druhu a koncentrace generovaných poruch. Nicméně u druhu radiace zmíněné v této 

práci (γ a β záření) a defektů (E´
γ a ODC (II) bylo prokázáno, že rozdíly jsou zanedbatelné. Ve 

skutečnosti byly účinky γ a β záření na tvorbu ODC (II) porovnány ve velmi širokém rozsahu 

dávek ozáření a žádné významné změny v jeho spektrálních prvcích nebyly pozorovány (viz 

Obr. 6). V důsledku toho se předpokládá, že struktura bodových poruch nezávisí ani druhu 

radiace ani na dávce ozáření. Stejný výsledek byl předtím získán u centra E´
γ [27]. 

Charakteristika materiálu může mít také silný vliv, když často dojde k tvorbě poruch modifikací 

dříve existujících poruch, zvaných prekursory. Tyto oblasti s prekursory můžou být poruchy, 

které dříve existovaly v základních materiálech nebo můžou být vyvolány iradiací. Je ale 

důležité si povšimnout, že to můžou být také jednoduše napnuté Si-O vazby, které můžou 

existovat v nějakém retikulárním místě díky amorfní struktuře siliky. 
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Obr. 6 Amplituda PL pásma koncentrovaného při 4,4 eV a excitovaného při 5,0 eV, přidružený 

k centru ODC (II), jako funkce dávkování ozáření, detekované u suchých vzorků siliky. Plné 

symboly znázorňují vzorky ozářené γ zářením, prázdné symboly β zářením [34] 

Tyto napnuté vazby, i když nemůžou být považovány za bodové poruchy, by byly slabší než 

standardní vazby a mohly by být více choulostivé na iradiaci. Jako příklad bylo navrženo ODC 

(II), které bylo generováno pomocí rozpadu normálních nebo napnutých Si-O vazeb, na základě 

důkazu růstu αR pásma (viz kapitola 2.1.2) také v syntetických vzorcích siliky původně bez 

opticky aktivních poruch. Tato porucha je pak vynikajícím vzorovým systémem pro studium 

tvorby těchto procesů obecně. Z toho důvodu byla zkoumána závislost na dávkování ozáření u 

mnoho různých materiálů. Bylo zjištěno, že můžou být jasně rozlišeny dva rozsahy dávek 

ozáření, charakterizované dvěmi rychlostmi růstu koncentrace poruch ODC (II), kde byla 

pozorována při dávkách ozáření větší než ~104 kGy vzhledem k tomu byla méně účinná než při 

pozorování při dávkách ozáření pod touto hodnotou. Příklad tohoto chování je znázorněn na 

Obr. 6. 

2.3. Vliv tepleného zpracování na bodové poruchy v silice 

Zájem směrem k tepelnému zpracování je spojený s technologickými a základními 

důvody. Ve skutečnosti je teplené zpracování často součástí průmyslových výrobních procedur, 

když může pomoci uvolnit mechanické napětí. Navíc může být použito k odstranění radiačních 
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účinků. Na druhou stranu může být tepelné zpracování užitečným nástrojem pro studium 

vlastností bodových poruch. Ve skutečnosti ohřev ozářeného vzorku nad specifickou prahovou 

teplotou určuje změnu koncentrace bodových poruch. Tato prahová teplota silně závisí na 

samotné poruše, materiálu a podmínkách zpracování. 

Příkladem tohoto chování je centrum E´γ, jehož tepelná úprava byla zkoumána díky důležitosti 

této poruchy a všudypřítomnému charakteru v ozářené silice. Nicméně komplexní scénář 

vyplývá z předchozích studií [16, 28]. Isochronní tepelné zpracování center E´γ, POR a 

NBOHC v suché silice studoval Stapelbroek a jeho spolupracovníci. Byl pozorován rozklad 

E´γ a NBOHC dohromady s růstem POR (viz Obr. 7). 

 

Obr. 7 Optická hustota a EPR intenzita jako funkce teploty zpracování v synteticky suchém 

materiálu s přebytkem kyslíku. Vzorky byly temperovány 10 min při každé teplotě. „Wet OHC“ 

a „dry OHC“ jsou stará označení pro NBOHC a POR v uvedeném pořadí [35] 

Můžeme vyslovit hypotézu, že oblast prekursoru POR uvolňuje volný elektron, a že centrum 

E´γ, které je myšleno jako díra chycená ve vakanci kyslíku, je v důsledku toho tepelně 

zpracována. 
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Ten samý výsledek zakládající se na současně probíhajícím růstu peroxy-radikálů, byl později 

přehodnocen, pokud jde o reakci centra E´γ s molekulovým kyslíkem, který difunduje v matrici 

SiO2 skrze následující reakci 

                                              ≡ 𝑆𝑖● +  𝑂2  → ≡ 𝑆𝑖 − 𝑂 −  𝑂●                                               (2) 

Kyslík zúčastněný v této reakci může být ve skutečnosti dostupný díky radiolytickým 

procesům, když energie γ záření umožní přesun vázaných atomů kyslíku, které pak můžou 

dimerizovat na formu O2. 

2.4. Difuze a reakce molekul v silice 

Abychom vysvětlili fakt, že difuze pevných látek je aktivovaný proces, vyplatí se 

uvažovat o difuzním procesu z mikroskopického hlediska. Atomy nebo molekuly v pevné látce 

mohou přeskočit z jednoho místa na druhé díky teplotnímu kmitání atomů v mřížce, které 

vyvolává difuzi. Existuje několik možných mechanismů difuze. V případě, že difundující látka 

přeskočí do vakance látky, mluvíme o vakantním mechanismu difuze. Pokud místo toho přejde 

z intersticiální polohy do sousední polohy bez jakékoli permanentně přemísťující se matice 

atomu, jedná se o intersticiální mechanismus difuze. Vakantní mechanismus je účinný 

především v kovech a slitinách a v mnoha iontových sloučeninách, kdežto intersticiální 

mechanismus dominuje v nekovových látkách, jako je silika. 

Vraťme se k fyzikálnímu významu existence aktivační energie pro difuzi a podívejme se na 

Intersticiální mechanismus difuze, který hraje významnou roli v nekovových látkách. Aktivační 

energie se dá vysvětlit jako energie potřebná k přeskočení z intersticiální polohy do jiné 

intersticiální polohy. Aby k tomu mohlo dojít, v podstatě, difundující molekula musí překonat 

potencionální bariéru, která koresponduje s novým geometrickým uspořádáním okolní mřížky 

atomů. 

V souladu s tímto modelem je možné považovat aktivační energii za stejnou s energií nezbytnou 

k rozšíření sférické dutiny z poloměru 𝑟𝐷 na 𝑟. Tato aktivační energie může být zapsána jako 

    𝑄 = 𝐸𝑎 = 8𝜋𝐺𝑟𝐷(𝑟 − 𝑟𝐷)2                                                      (3) 

kde G je modul pružnosti ve smyku pro sklo, 𝑟𝐷 představuje původní poloměr intersticiální 

dutiny a 𝑟 poloměr difundující molekuly. Co se týče siliky, lepší shody s experimentálními daty 

je dosaženo změnou faktoru 8 na 4, pravděpodobně protože v otevřené struktuře siliky je 

přetvárná energie nižší než v kapalině, pro kterou byla rovnice (3) odvozena. Otevřenost matice 
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siliky rovněž vysvětluje experimentální důkaz obvykle nižších hodnot aktivační energie 

pozorovaných při difuzi dané molekuly siliky ve vztahu k jiným pevným látkám. Rovnice (3) 

také ukazuje, že čím menší difundující látka, tím nižší aktivační energie. 

V rámci mikroskopického popisu difuzních procesů můžou hrát roli vlivy tlaku. V podstatě, 

vezmeme-li v potaz schéma intersticiální difuze, je celkem patrné, že silné strukturální změny 

způsobené tlakem mohou vést k změnám ve velikosti a počtu intersticiálních poloh a následkem 

toho ke změně účinnosti difuze. Detailní model struktury pevných látek a mechanismu difuze 

vede k přesnému vztahu mezi D a podílem neobsazených intersticiálních poloh a 

pravděpodobnostem pro přeskok molekuly na partikulární místo. Ovšem bylo by nezbytné 

získat kvantitativní odhad změn difuzního koeficientu kvůli působícímu tlaku. Bohužel takové 

vztahy jsou obvykle k dispozici pro jednoduché systémy (kov, dvousložkové slitiny), ale jsou 

stěží dosažitelné pro složité a neuspořádané struktury jako je silika. 

Difuzní parametry některých chemických látek v silice jsou uvedeny v Tab. 1, jak je uvedeno 

v literatuře [28]. 

Tab. 1 Difuzní parametry chemických látek v amorfním SiO2. Frekvenční faktory a aktivační 

energie jsou uvedeny společně s difuzními koeficienty vypočítanými při pokojové teplotě 

použitím Arrheniova vztahu 

Molekula 𝐷0[𝑐𝑚2𝑠−1] 𝐸𝑎[𝑒𝑉] 𝐷𝑟𝑜𝑜𝑚[𝑐𝑚2𝑠−1] 

H 1 ⋅ 10−4 0,18 9,5 ⋅ 10−8 

H2 5,7 ⋅ 10−4 0,45 1,5 ⋅ 10−11 

H2O 1 ⋅ 10−6 0,79 5,3 ⋅ 10−20 

O2 2,9 ⋅ 10−4 1,17 5,9 ⋅ 10−24 

He 3 ⋅ 10−4 0,24 2,8 ⋅ 10−8 

 

Až do teď jsme popisovali difuzní jev bez vzájemného působení mezi difundující látkou a 

mřížkou. Typickým příkladem chemické reakce probíhající během difuze pevných látek je 

difuze vodíku v křemíku [29] 

     𝐻2 + 2𝑆𝑖 → 2𝑆𝑖𝐻                                                        (4) 
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Dalším příkladem je rozpouštění a difuze vodní páry na oxidy, jako křemenné sklo, a jeho 

reakce s mřížkou [29] 

                                                ≡ 𝑆𝑖 − 𝑂 ≡ +𝐻2𝑂 ⇄ 2 ≡ 𝑆𝑖𝑂𝐻                                            (5) 

Když je rychlost difuze ovlivňována odsunem nebo přísunem reagujících látek, je potřeba 

diskutovat případy, ve kterých probíhají reakce mezi mřížkou a difundujícími molekulami. 

Rozlišujeme dvě různé situace: 

a) reakce vede k rovnováze v každém místě pevné látky (lokální rovnováha). 

b) rovnováhy mezi rozpuštěnými molekulami a reakčním produktem není dosaženo 

v každém bodě (procesy nejsou v lokální rovnováze) [29]. 

 Budeme brát v úvahu pouze případ lokální rovnováhy, zatímco nerovnovážný případ 

není potřebný pro pokračování této diskuse. K objasnění případu lokální rovnováhy použijeme 

jako příklad reakci (5). Ze závislosti difuzního procesu na čase můžeme odvodit diferenciální 

rovnici pro případ difuze plus reakce. V podstatě, vedle přispění vcházejícího a vycházejícího 

difuzního toku z desky, který už brala v úvahu rovnice druhého Fickova zákona, musíme 

v tomto případě také vzít v úvahu odsun nebo tvorbu difundujících látek v desce (v našem 

příkladu je to 𝐻2𝑂). Pokud nazveme r koncentrací reakčních produktů (v našem příkladu OH 

skupiny), výraz (𝜕𝑟/𝜕𝑡) se musí odečíst od rychlosti změny difuzního toku vyjádřené rovnicí 

druhého Fickova zákona. Výsledkem je rovnice 

                                                            
𝜕𝑐

𝜕𝑡
= 𝐷 (

𝜕2𝑐

𝜕𝑥2) −
𝜕𝑟

𝜕𝑡
                                                           (6) 

K vyřešení této rovnice je třeba znát vztah mezi c a r. V našem případě se jednoduchá závislost 

          𝑟 = 𝐾1𝑐                                                                    (7) 

aplikuje, a z rovnice (6) vyplývá rovnice (8) 

        
𝜕𝑐

𝜕𝑡
=

𝐷

1+𝐾1
(

𝜕2𝑐

𝜕𝑥2
)                              (8) 

Rovnice (8) má stejné analytické hledisko jako druhý Fickův zákon, ale pro efektivní difuzní 

koeficient 𝐷𝑒 = 𝐷/(1 + 𝐾1). Z toho je evidentní, že na základě rovnice (7), u které 

v případě 𝐾1  ≈ 0, např. pokud koncentrace rozpuštěných látek c je mnohem větší než 

koncentrace reakčních skupin r, difuzní proces není významně ovlivňován reakcí(𝐷𝑒 ≈ 𝐷). Na 

druhou stranu vysoká koncentrace reakčních skupin vede k snížení efektivního difuzního 
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koeficientu. U mnoha reakcí jednoduchá lineární závislost (7) nesedí. Více rozšířený vztah mezi 

c a r je [29] 

              𝑟𝑛 = 𝐾𝑛𝑐        (9) 

V případě našeho příkladu (reakce 5), n = 2 a r >> c, a efektivní difuzní koeficient získá tvar 

[29] 

                𝐷𝑒 =
2𝑟𝐷

𝐾2
                   (10) 

V případě n = 2 je efektivní difuzní koeficient 𝐷𝑒 přímo úměrný koncentraci 

reagujících skupin r. 

2.5. Využití keramických výrobků na bázi slinovaného SiO2 

Tavné nádoby na bázi amorfního SiO2 jsou široce využívány k tavení a krystalizaci 

křemíku ve specializovaných průmyslových pecích. Z ingotu křemíku se posléze vyrábějí 

fotovoltaické plátky. Hlavní důvody pro volbu tavných nádob na bázi SiO2 jsou: 

a) odolnost vůči kontaminaci taveného křemíku 

b) mechanická pevnost 

c) odolnost proti vysokému tepelnému rázu 

d) vysoká žárovzdornost 

2.5.1. Popis výrobního procesu fotovoltaických plátků 

Příprava tavné nádoby 

 Na vysušený povrch tavné nádoby (viz Obr. 8) se aplikuje několikavrstvý nástřik 

z nitridu křemíku. Mezi nástřikem každé vrstvy se provádí sušení, aby nedošlo k výskytu trhlin. 

Po aplikaci nástřiku se provede vypálení, aby se docílilo požadované tvrdosti povlaku. 

Klíčovými parametry povlaku jsou: 

a) Tloušťka 

b) Obsah kyslíku 

c) Tvrdost 

d) Drsnost 

e) Morfologie 
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Obr. 8 Tavná nádoba na bázi slinovaného SiO2 (Zyarock®) 

Vsázka tavné nádoby 

 Vsázku tvoří vysoce čistý tuhý křemík, provádí se manuálně. V první fázi se pokládá do 

tavné nádoby křemík ve tvaru plátů, aby se eliminoval koncentrátor napětí během tavení. Poté 

se pokračuje vkládáním tuhých nepravidelných částí křemíku až po horní okraj tavné nádoby. 

Opláštění tavné nádoby 

 Před tepelným procesem je potřeba tavnou nádobu oplášťovat grafitovými pláty, aby 

nedošlo k prasknutí tavné nádoby během procesu tavení (viz Obr. 9). 

 

 

Obr. 9 Opláštění tavné nádoby 
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Tavení a krystalizace 

 Proces tavení a krystalizace je podrobněji popsán v kapitole 2.2.2 a 2.2.3. Poté se 

provádí čištění ingotu. 

 

Obr. 10 Ingot křemíku 

Zpracování ingotu 

 Po očištění ingotu jsou odřezány okraje ze všech stran o tloušťce několika mm, protože 

tyto části jsou kontaminovány. Poté je ingot nařezán na jednotlivé bloky (viz Obr. 11) 

 

Obr. 11 Řezání ingotu na bloky 

V další fázi se blok nalepí na skleněnou tabuli, kde se provede řezání bloku na plátky pomocí 

ocelového drátu obaleného v SiC prášku (viz Obr. 12). 
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Obr. 12 Řezání bloku na plátky 

2.5.2.  Termo-mechanické chování tavných nádob pro tavení ingotů křemíku 

Typický tepelný cyklus tavné nádoby spočívá v: 

a) rychlém ohřátí na tavící teplotu (cca 1500°C) 

b) 5-10 h výdrži (tavení křemíku) 

c) řízeném ochlazování pro dosažení optimální krystalizace křemíku 

d) ochlazení na pokojovou teplotu 

Kvalita tavení křemíku a konzistence procesu může být silně ovlivněna původem tavné nádoby 

a jejími charakteristikami. Selhání tavné nádoby může vést k vážnému poškození tavící pece. 

Proto je důležité porozumět fyzickému a mechanickému chování tavné nádoby během 

tepelného cyklu. Byla vyvinuta speciální třída taveného SiO2, zvaná Zyarock®, která je obzvlášť 

vhodná pro tuto aplikaci. 

Byly zkoumány různé fyzikální transformace působící na tento materiál během vypalovacího 

cyklu jako je slinování, krystalizace. Na základě toho se vyvozují nejlepší podmínky pro 

optimalizaci výroby a minimalizaci rizika selhání.  

2.5.2.1. Fázová transformace tavné nádoby během tavení křemíku 

Na Obr. 13 je znázorněn fázový diagram SiO2. 
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Obr. 13 Fázový diagram SiO2 [36] 

Specifikem tohoto diagramu je popis metastabilních fází při nízkém tlaku znázorněný 

přerušovanými čárami. To vysvětluje, proč může být dosaženo amorfního SiO2 prudkým 

ochlazením tavené siliky. Tato amorfní silika se drtí na jemné zrno, které tvoří vstupní suroviny 

pro výrobu slinovaného SiO2 Zyarock®. Průběh transformace materiálu Zyarock®  během 

procesu tavení křemíku je popsán ve fázovém diagramu na Obr. 6 (viz přerušovaná čára). 

 Od 870°C až do 1450°C probíhá krystalizace na trydimit, tvorba kristobalitu je 

možná pouze při nízké kinetice 

 Nad 1450°C probíhá rychle transformace na beta kristobalit. Po několika 

hodinách výdrže při 1500°C by se mohl transformační koeficient dostat až 

k 80%. 

 Během ochlazování je fáze beta kristobalitu metastabilní a následuje 

přerušovanou čáru v diagramu. 

 Kolem 275°C se projevuje nevratná fáze transformace beta kristobalitu na alfa 

kristobalit. Tato transformace je doprovázena změnou objemu, který způsobí 

prasknutí tavné nádoby. 

Během celého cyklu tavení křemíku musí tavná nádoba vydržet velké napětí. Nejvíce kritická 

je fáze ohřevu před tavením křemíku (nad 1420°C) protože: 
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a)  Nakládka tavné nádoby se skládá z různorodých pelet a tyčí, které můžou způsobit 

významný lokální tlak kvůli tepelné roztažnosti 

b) Vnitřní povrch tavné nádoby je obvykle pokrytý povlakem z nitridu křemíku, aby se 

zamezilo přilepení ingotu křemíku ke stěně tavné nádoby. Avšak nevhodný povlak 

může způsobit významné napětí 

c) Materiál tavené siliky je vystaven významnému teplotnímu gradientu díky vysoké 

rychlosti ohřevu a to se projevuje tečením a slinováním. 

Když je křemík úplně roztavený, vnitřní tlak v tavné nádobě je rovnoměrný a materiál je skoro 

plně transformován na beta kristobalit, který se chová jako rigidní pevná látka. Proto je 

počáteční fáze ohřevu nejvíce kritická. Z toho důvodu byla věnována pozornost charakterizaci 

fyzikálních vlastností tavené siliky Zyarock® v počáteční fázi. 

2.5.2.2. Smrštění tavené siliky 

Na Obr. 14 je znázorněna typická křivka teplené roztažnosti tavené siliky, která byla 

zjištěna měřením smrštění pomocí vodorovného dilatometru při rychlosti ohřevu 300°C za 

hodinu.  

 

Obr. 14 Typická tepelná roztažnost materiálu Zyarock® [36] 

Jak je vidět na Obr. 14, materiál se začíná smršťovat při teplotě 1200 °C a celkové smrštění se 

blíží k 3% pro maximální teplotu 1500 °C. 

2.5.2.3. Krystalizace tavené siliky 

Kinetika krystalizace oproti času a teploty tavené siliky může být vyvozena z měření 

obsahu βeta kristobalitu na odlišných vzorcích prášku pro různá tepelná zpracování. Výsledek 

nám poskytne analýza na rozdrceném a rozemletém vzorku pomocí rentgenové difrakce, 
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přičemž je změřena výška hlavního rentgenového difrakčního obrazce βeta kristobalitu a 

následně porovnána se standardem. 

Kinetika krystalizace tavené siliky je závislá na čase a tepelných podmínkách a také na tepelné 

minulosti materiálu [10]. 

V Tab. 2 je uveden obsah krystalické fáze pro různé vzorky tavené siliky ohřáté na teplotu 

1300°C, 1450°C a 1500°C při rychlosti ohřevu 100°C za hodinu. 

Tab. 2 Obsah kristobalitu tavené siliky dle teploty [36] 

Teplota [°C] 1300 1450 1500 

Obsah kristobalitu [%] 1 2,1 23 

Z výše uvedených hodnot je patrné, že krystalizace začíná být významná nad teplotou 1450 °C, 

což je teplota tavení křemíku. 

2.5.2.4. Měření ohybu na testovacích tyčích 

Během použití tavné nádoby při krystalizaci křemíku je důležitým faktorem průhyb stěn 

tavné nádoby. Z toho důvodu byla provedena studie chování ohybu na testovacích tyčích 

z tavené siliky (Zyarock®) o rozměrech 150 mm x 15 mm x 15 mm, kde byl měřen ohyb na 

tlakovém lisu v tříbodovém uspořádání. 

Ohřev byl zajištěn odporovou pecí s rezistory z MoSi2 až na teplotu 1550 °C. Měření ohybu 

bylo provedeno s rozdílovým průtahoměrem. 

Všechny vzorky byly prvně ohřáté na teplotu 1150 °C po dobu dvou hodin při rychlosti ohřevu 

80 °C za minutu a zatížení 10 N. Tento postup byl zvolen z důvodu ochrany lisovacího zařízení 

před dvěma kritickými tepelnými rázy. Toto neovlivní výsledek, protože pod touto teplotou se 

neodehrává žádná transformace. Poté byl zaznamenán ohyb testovacích tyčí při různých 

cyklech ohřevu, různých podmínkách zatížení, aby došlo k přiblížení až k reálným podmínkám 

použití tavné nádoby. 

Na Obr. 15 je znázorněna křivka ohybu různých vzorků, které byly vystaveny zatížení 10 N při 

různých rychlostech ohřevu. 
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Obr. 15 Vliv rychlosti ohřevu na ohyb vzorku [36] 

Z grafu je patrné, že ohyb začíná při teplotě okolo 1200 °C a překračuje daleko více smrštění 

vzorku, které činilo méně než 0,7 mm. Počáteční tečení je charakteristickou vlastností viskozně-

plastickou deformací skla nad teplotou měknutí. Amplituda ohybu klesá při vyšší rychlosti 

ohřevu. Nad teplotou 1400 °C drasticky klesá rychlost tečení u vzorků s rychlostí ohřevu 30 °C 

za minutu a 80 °C za minutu. Slinování a krystalizace jsou dva mechanismy, které můžou 

ovlivnit rychlost tečení [36]. 

Pro zkoumání vlivu krystalizace na rychlost tečení byly použity vzorky částečně krystalizované 

žíháním nad teplotou přeměny. Na Obr. 16 je znázorněn vývoj tečení z hlediska času při zatížení 

30 N a konstantní teplotě 1300 °C. 
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Obr. 16 Vliv míry krystalizace na ohyb [36] 

Z Obr. 16 je patrné, že se projevuje významné přetvoření způsobené tečením pouze u vzorku 

s 10 % krystaličností na začátku zkoušky. Materiál s krystaličností vyšší než 30 % má stejné 

chování jako čistý kristobalit [36]. 

Během termální reakce v materiálu můžeme rozlišit tři fáze a na základě toho extrapolovat na 

aplikaci tavné nádoby: 

d) Od pokojové teploty až do 1200°C: materiál projevuje nízkou rychlost tečení a 

nedochází k žádné fyzikální transformaci. Chová se jako konstrukční keramika 

s vysokou rigiditou. Z toho důvodu by měla být příprava a nakládka tavné nádoby při 

pokojové teplotě považována jako rozhodující procesní krok. Chemický reaktor, který 

zde představuje tavná nádoba, je využíván pro mnohačetné funkce zahrnující přípravu 

povrchu, tepelné zpracování, přenos velkého zatížení a má setrvat s dokonalou fyzikální 

a chemickou integritou v různých fázích procesu. Během ohřevu by měla být věnována 

zvláštní pozornost mechanickým aspektům přenosu tepla. Teplo proudí přes kovovou 

hmotu, vyvolává změnu fyzikální stability při zatížení a také silný vliv rozdílné tepelné 

roztažnosti mezi tuhými látkami v blízkosti prostředí taveniny (podpěra, keramická 

tavná nádoba, povlaky, vsázka křemíku). 

e) Nad 1200°C: Tečení nastává velmi rychle a daleko víc převyšuje smrštění, které se 

odehrává současně. Tavná nádoba se chová jako sklo s viskózně-plastickou rychlostí 

tečení. Mechanické zatížení nebo kapalný tlak teď nese ochranná tavná nádoba, která 

plní dvě funkce (mechanická podpora a přenos tepla). Přechodná viskózní plasticita 
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tavené siliky je použita k redukci mechanického namáhání a k řízení toku tepla uvnitř 

keramické struktury během metastabilní fáze procesu tavení. 

f) Nad 1450/1500°C: Zatímco se křemík taví, Zyarock® materiál začíná krystalizovat. 

Tato kinetika je velmi rychlá nad teplotou 1450°C a tavná nádoba se rychle začíná 

chovat jako keramika (kristobalit) s velmi nízkou rychlostí tečení. Z toho důvodu 

nádoba výtečně odolává rovnoměrnému tlaku taveného křemíku během výdrže. 

 

2.6. Princip výroby tavných nádob 

Tavné nádoby na bázi slinovaného SiO2 jsou formovány odléváním hmoty připravené 

ze zrn tavené amorfní siliky. 

Základními výrobními činnostmi při výrobě tavných nádob jsou: 

 Příprava slipu (drcení) 

 Zrání slipu 

 Příprava mixu 

 Odlévání 

 Rozebírání a příprava forem 

 Vysoušení 

 Kontrola nevypálených výrobků 

 Vypalování 

 Obrábění 

 Závěrečná kontrola a sušení 

 balení 

Příprava slipu 

Příprava slipu probíhá mletím zrn tavené amorfní siliky v kulovém mlýnu. Vsázku 

kulového mlýnu tvoří zrno SiO2 o různých frakcích, demineralizovaná voda a koule z Al2O3.  

Po mletí vznikne směs (slip) pro další zpracování. Je odebrán vzorek slipu pro vyhodnocení 

kvality. V laboratoři jsou změřeny následující parametry: 

 Viskozita 

 Velikost částic 

 Vodivost 

 pH 
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 hustota 

Pokud je velikost částic dle specifikací a nejsou zde stopy znečištění na základě testu pH a 

vodivosti, slip může být přečerpán do evolučního zásobníku. Pro posouzení kvality slipu 

z kulového mlýnu je prioritním parametrem pro jeho schválení velikost částic. V evolučním 

zásobníku dochází k řízenému a kontrolovanému regulování parametrů slipu. Každý den jsou 

odebírány vzorky slipu, na základě výsledků měření hustoty a viskozity je prováděna regulace 

zrání. Na konci zrání musí slip splňovat předepsané parametry. Poté je slip přečerpán do 

směšovacího zásobníku. Směšovací zásobník slouží pro stabilizaci a homogenizaci slipu před 

přípravou mixu. 

Příprava mixu 

Jako vstupní surovina pro odlévání tavné nádoby slouží mix. Ten se připravuje v mixéru 

promícháním slipu a dalších vstupních surovin, které tvoří zrno SiO2 o menších frakcích a 

pojivo. Po promíchání směsi je odebrán vzorek mixu pro posouzení kvality. V laboratoři jsou 

změřeny následující parametry: 

 viskozita 

 tekutost 

Pokud jsou hodnoty tekutosti a viskozity v předepsaných tolerancích, je možné použít mix pro 

odlévání. Schválený mix je přečerpán do odlévacího tanku určeného pro odlévání forem. 

Odlévání 

Odlévací tank je připojen na vakuovou jednotku z důvodu eliminace vzduchových 

bublin během odlévání. Poté se mix z odlévacího tanku odlije do předem připravených 

sádrových odlévacích forem.  

Rozebírání a příprava forem 

Rozebírání a příprava forem probíhá v hale odlévání, kde je udržována teplota a vlhkost 

v předepsaných tolerancích. Forma se skládá z následujících částí: 

 1 sádrové jádro s kovovou základnou 

 4 postranní sádrové stěny 

 1 víko 

 1 mosazná zátka pro jádro 

 1 šroub s konzolou pro vytahování jádra 
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Před samotnou montáží formy jsou jednotlivé části formy navlhčeny na požadovanou vlhkost. 

Poté je na vnitřní plochu jednotlivých části formy nanesena rovnoměrná vrstva grafitové směsi, 

aby nedošlo k přilepení tavné nádoby během rozebírání. V poslední fázi je nanesena 

rovnoměrná vrstva vazelíny na víko. Při montáži formy je velmi důležité zajištění správného 

lícování všech částí formy, aby se předešlo vzniku vad na spojích stěn. Kvalita vnitřního 

sádrového povrchu formy významně ovlivňuje interní zmetkovitost při produkci tavných 

nádob. Jedná se zejména o trhliny způsobené pnutím během tuhnutí mixu ve formě. Před 

samotnou demontáží formy se provádí posouzení tuhnutí mixu. V případě, že tuhý mix je na 

úrovni styčné plochy mezi víkem a dnem výrobku, je možné formu rozebrat (viz Obr. 17). 

 

Obr. 17 Správný setting time (doba tuhnutí)  

Doba tuhnutí má významný vliv na konečnou kvalitu tavné nádoby. Použití nesprávné doby 

tuhnutí značně zvyšuje riziko vzniku vad dna tavné nádoby. 

Samotná demontáž formy je velice citlivou činností, protože výrobek je v této fázi velmi křehký 

a náchylný na tvorbu manipulačních vad. 

Vysoušení 

Po rozebrání formy zůstane výrobek na víku, kde probíhá první fáze vysychání výrobku 

při pokojové teplotě. Po několika hodinách je výrobek přesunut do sušící pece. Účelem sušení 

je snížit vlhkost výrobku před jeho vypálením. 

Mezioperační kontrola 

Po vysušení je výrobek přesunut na stanoviště mezioperační kontroly, jejímž účelem je 

kontrola výrobku a příprava na jeho vypálení. Před samotnou kontrolou jsou obroušeny horní 

hrany, výstupky na spojích stěn a vnitřní rohy výrobku. Poté je provedena nedestruktivní 

defektoskopie penetrační zkouškou. Na osmirkované části výrobku je naneseno speciální 
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rozpouštědlo, přičemž případná trhlina je vidět díky rozdílné absorpční schopnosti.  V této fázi 

je přípustná oprava vad dle interních specifikací, kde jsou popsána kritéria oprav. 

Vypalování 

    Syrový výrobek je slinován konvenční technologií pro keramiku za použití 

regulovaného teplotního cyklu, který je schopný udržet skoro 100% skelnou strukturu. 

Následkem toho bude Zyarock® materiál projevovat vlastnosti podobné sklu (vysoká rychlost 

tečení, nízká viskozita nad skelným přechodem, krystalizace) a keramice (smrštění). Během 

slinování keramický materiál získává svoji pevnost, resp. mez pevnosti v ohybu, a proto je to 

jedna z nejdůležitějších částí celého procesu výroby keramiky. Slinovací proces je 

charakterizován změnami mikrostruktury materiálu stejně jako makroskopickým smrštěním a 

deformací tvaru. 

 K dosažení finální fáze výroby tavných nádob z SiO2, které se používají při produkci 

solárních panelů, se aplikuje model kontinuity slinování. Tavné nádoby se vyrábějí z tavené 

siliky odléváním silika suspenze, sušením a slinováním při teplotě kolem 1250 °C. Tyto 

speciální tavné nádoby mají zaoblený pravoúhlý tvar, a proto jsou více náchylné k deformacím 

struktury než kulaté tavné nádoby [9]. 

Po výpalu je provedeno vyhodnocení testovacích kroužků pro ověření teploty ve výdrži. 

V každé vypalovací dávce jsou umístěny testovací tyče, u kterých jsou proměřeny následující 

parametry: 

 modul pevnosti v ohybu 

 porosita 

 hustota 

 měrná specifická hmotnost 

Výše uvedené parametry musí splňovat příslušné specifikace, aby mohly být výrobky z dané 

dávky uvolněny k expedici. Výsledné mechanické vlastnosti mají značný vliv na interní a 

externí zmetkovitost. 

Obrábění 

Při obrábění se odfrézují nálitky na dně výrobku a zkosí dolní hrany. Po ofrézování se 

výrobky přesunou na závěrečnou kontrolu pomocí dopravníku. 
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Závěrečná kontrola 

Na výstupní kontrole se ověřuje kvalita povrchu a rozměry výrobku. Celý povrch 

výrobku je kontrolován na přítomnost trhliny pomocí penetrační zkoušky, kde případná trhlina 

je vidět díky rozdílné absorpční schopnosti. Shodné výrobky se přesunou na balící linku, 

zatímco neshodné výrobky se separují na paletu do červené oblasti pro vyřazené kusy. 

Balení 

Během balení jsou výrobky umístěny do lepenkových krabic, jsou zapáskovány, 

označeny identifikačním štítkem a poté jsou paletovány. Nakonec jsou předány na sklad. 

2.7. Využití umělých neuronových sítí 

Neuronové sítě představují výpočetní modely, které pracují na principu tzv. umělé 

inteligence. Umělé neuronové sítě se skládají z formálních (umělých) neuronů a jejich 

vzájemných spojení, přičemž jejich předobrazem jsou neurony a jejich synaptická spojení, které 

známe z biologie. Neurony jsou vzájemně propojeny a předávají si signály, přičemž tyto signály 

se transformují pomocí určitých přenosových funkcí. Neuron může mít libovolný počet vstupů, 

ale pouze jeden výstup [1,2,3]. Existuje celá řada typů neuronových sítí, přičemž každý typ se 

hodí pro jinou třídu úloh. Základními úlohami neuronových sítí jsou klasifikace a regrese. 

Každá neuronová síť je vhodná pro jiné skupiny úloh, přičemž jednotlivé sítě se mohou 

vzájemně doplňovat. Pro učení (trénování neuronových sítí) je zapotřebí mít dostatečný počet 

reprezentativních příkladů. Na začátku učení bývají váhy nastaveny nejčastěji na náhodná čísla. 

V průběhu procesu učení se neuronová síť snaží minimalizovat odchylku mezi skutečným a 

požadovaným výstupem. Každá neuronová síť má jiný algoritmus učení, nicméně převážně se 

jedná o iterační procesy. Pro řešení každé úlohy musí být navržená jedinečná neuronová síť. 

V praxi se nejčastěji setkáme s vícevrstvou perceptronovou sítí (aktivační funkcí je nejčastěji 

sigmoida). Kromě základního algoritmu backpropagation existuje řada sofistikovaných metod 

učení, např. metoda sdružených gradientů, Levenbergova-Marquardtová metoda atd. [4,5]. 

Vícevrstvá perceptronová síť je schematicky znázorněná na obr. 18. 
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Obr. 18 Vícevrstvá perceptronová síť 

Umělé neuronové sítě nalezly uplatnění v široké škále aplikací, např. medicína (přenos 

nervových vzruchů, interakce léčiv a jejich vliv na biomarkery), elektrotechnika (zpracování a 

transformace signálu), biologie (predikce četnosti populací), ekonomie (odhad vývoje cen akcií 

a komodit), logistika (minimalizace času a dráhy potřebné pro doručení zásilky) a v neposlední 

řadě průmysl (optimalizace vlastností výrobků, zvýšení efektivity výroby, snížení 

zmetkovitosti) [6,7,8]. 
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3. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

 

3.1. Realizace experimentu 

V rámci realizace experimentu byly provedeny zkoušky pevnosti v ohybu u zkušebních 

těles ze slinutého SiO2. Ke každému zkušebnímu tělesu byly jednoznačně přiřazeny fyzikální a 

reologické parametry, které jsou sledovány v průběhu výrobního procesu (porozita, viskozita, 

tekutost, ph, d10% a vodivost). Předmětem analýzy bylo 100 datových řádků, které byly 

tvořeny 6 vstupními veličinami a jednou veličinou výstupní. Pro práci s umělými neuronovými 

sítěmi byl použit software Neurosolutions 6.24. Kromě aplikace neuronových sítí byly rovněž 

stanoveny korelační koeficienty pro sledovanou (výstupní) veličinu a jednotlivé vstupní 

veličiny. Experimentální data byla analyzována prostřednictvím 28 různých typů umělých 

neuronových sítí, přičemž 100 datových řad, které obsahovaly studované veličiny (MOR, 

porozita, viskozita, tekutost, pH, d10% a vodivost), bylo znáhodněno a rozděleno do tří skupin 

(tréninková - 60 % dat, validační – 25 % dat a testovací – 15 % dat). Naměřená data jsou 

uvedena v Tab. 4 na konci této práce jako samostatná příloha. 

3.1.1. Stanovení modulu pevnosti v ohybu 

Stanovení pevnosti v ohybu se realizovalo v tříbodovém uspořádání (Obr. 19) na 

tlakovém lisu TIRA Test 2820. Jedná se o destruktivní metodu, kdy dojde ke zlomení testovací 

tyče. Na základě rozměrů tyče a síly potřebné ke zlomení se vypočte modul pevnosti v ohybu. 

Tato hodnota pak slouží pro vyhodnocení kvality tavných nádob a vypalovacího procesu. 

 

Obr. 19 Tříbodové uspořádání zkoušky pro stanovení pevnosti v ohybu 
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Parametry přístroje TIRA Test 2820: 

 standardní tlakové zařízení s řídicí jednotkou EDC 60 

 zatížení: max 20 kN 

 řídící mechanismus: proměnná rychlost; jednoduchý tyristorem řízený šroub 

 celková pracovní světlost mezi osami čepů : 340 mm 

 vzdálenost mezi středy válečků = 50 mm 

Zatížení je směřováno do středu vzdáleností válečků. 

Zkušební tělesa ze slinutého SiO2 byla o rozměrech 240x40x20 mm se zkosením na všech 

delších hranách o rozměru 1x1 mm. 

Testovací vzorek je lámán mezi dvěma válečky, které jsou upevněny na pevné plošině zařízení 

(viz Obr. 20). Válečky jsou výkyvné, což umožňuje kompenzovat drobná posunutí lámaného 

vzorku. Vrchní váleček je upevněn na pohyblivé části zařízení a je napojen na tenzometr, který 

je propojen s řídicí jednotkou. Tato řídicí jednotka slouží k odečítání zatížení, při kterém došlo 

k přelomení vzorku. Pro výpočet pevnosti v ohybu byl použit vztah (11) 

                                                                        𝜎 =
3𝐹𝐿

𝑏𝑑2                                                                    (11) 

kde σ[𝑃𝑎] je pevnost v ohybu, 𝐹[𝑁] je působící síla, 𝐿[𝑚] je vzdálenost mezi podpěrami 

vzorku, 𝑏[𝑚] je šířka vzorku a 𝑑[𝑚] je tloušťka vzorku. 

 

Obr. 20 Tlakový lis TIRA test 2820 
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3.1.2. Měření porozity 

Pro měření porozity byly použity zbytky zkušebních těles z měření modulu pevnosti v 

ohybu. Před samotným měřením byly vzorky zbaveny prachu a otřepů, které by mohly ovlivnit 

výsledky měření. Měření proběhlo pomocí následujícího vybavení: 

 digitální váha METTLER PB302 s připojeným závěsem 

 vakuová nádoba (viz Obr. 21) 

 vakuové čerpadlo - typ E2M5 

 manometr THERMOVAC TM 20 

 stopky 

 porcelánová perforovaná deska 

 vlhká utěrka 

Vzorky byly vysušeny v Airless sušící peci a poté ochlazeny. Následně byla zjištěna suchá 

hmotnost s přesností 0,01 g. Po změření suché hmotnosti, byl vzorek umístěn do vakuové 

nádoby na porcelánovou desku. Ve vakuové nádobě byl vytvořen podtlak 1 mbar (± 0,014). 

Poté bylo napuštěno potřebné množství vody, přičemž byl udržován podtlak po dobu pěti minut. 

Následně bylo uvolněno vakuum a provedeno tlakování vzduchem na 0,2 MPa po dobu 60 min. 

 

 

Obr. 21 Vybavení pro měření porozity 
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Určení hmotnosti ponořeného vzorku bylo provedeno na zavěšeném vzorku na držáku váhy ve 

vodě (vzorek byl zcela ponořen ve vodě). 

Po určení hmotnosti ponořeného vzorku byly odstraněny kapky vody z povrchu vzorku. Toto 

odstraňování kapek se provádí jemným rolováním vzorku po vlhké utěrce, která byla před tím 

namočena a vykroucena jenom tolik, aby odstraňovala kapky vody z povrchu vzorku (nesmí 

dojít k samotnému vysoušení vlhkého povrchu). Poté byla zjištěna hmotnost nasáknutého 

vzorku. Pro výpočet porozity byl použit vztah (12) 

                                             𝑃𝑂𝑅 =  
𝑆𝐴𝑇.𝑊𝑇−𝐷𝑅𝑌.𝑊𝑇

𝑆𝐴𝑇.𝑊𝑇−𝑆𝑈𝐵.𝑊𝑇
 × 100                                                 (12) 

kde POR [%] je porozita, 𝑆𝐴𝑇. 𝑊𝑇 [𝑔] je hmotnost nasáknutého vzorku, 𝐷𝑅𝑌. 𝑊𝑇 [𝑔] je suchá 

hmotnost a 𝑆𝑈𝐵. 𝑊𝑇 [𝑔] je hmotnost ponořeného vzorku. 

3.1.3. Měření viskozity 

Stanovení viskozity směsi určené pro odlévání tavné nádoby bylo provedeno na 

reometru R/S portable CC-40 (výrobce Brookfield), který je vybaven temperovací lázní 

s termostatem TC-602 (viz Obr. 22). Tento typ reometru je schopen měřit viskozitu, mez 

průtažnosti a tečení. 

 

Obr. 22 Reometr Brookfield R/S portable CC-40 
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Před samotným stanovením viskozity se do vzorkového prostoru nalije 60 ml směsi a posléze 

se do vzorkového prostoru zasune měřící těleso ve tvaru válce. Během měření je vzorek 

temperován na požadovanou teplotu. 

Výstupem každého měření je graf a tabulka, které obsahují následující parametry: 

 Viskozita [Pa.s] 

 Čas [s] 

 Smykové napětí [Pa] 

 Smyková rychlost [1/s] 

 Teplota [°C] 

Směrodatným údajem stanovení viskozity je hodnota měření po dobu 180 s. Pro analýzu 

prostřednictvím umělých neuronových sítí byly hodnoty viskozity převedeny na jednotku cps.  

3.1.4. Měření tekutosti 

Měření tekutosti směsi určené pro výrobu tavné nádoby bylo provedeno pomocí 

kalibrovaného měřidla na tekutost (viz Obr. 23). 

 

Obr. 23 Měřidlo pro stanovení tekutosti mixu 
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Měřidlo bylo před samotným měřením opláchnuté demineralizovanou vodou, aby se předešlo 

přilnutí vzorku na stěny měřidla. Poté bylo měřidlo naplněno vzorkem nad úroveň horního 

hrotu. V okamžiku, kdy se hladina vzorku oddělí od špičky horního hrotu, začíná měření času 

až do okamžiku, kdy se hladina vzorku oddělí od špičky spodního hrotu. Výstupem měření je 

čas [s]. 

3.1.5. Měření pH a vodivosti 

Z odebraného vzorku směsi pro odlévání tavné nádoby byla nejprve změřena vodivost 

[µS] pomocí vodivostní elektrody, posléze bylo změřeno z identického vzorku pH. Oba 

parametry byly jednoznačně přiřazeny k danému zkušebnímu tělesu. 

3.1.6. Měření distribuce velikosti částic 

Měření velikosti částic směsi určené pro odlévání tavné nádoby bylo provedeno 

prostřednictvím analyzátoru Malvern Mastersizer 3000. Tento analyzátor pracuje na principu 

laserové difrakce, měřením intenzity rozptýleného světla jako je laserový paprsek, který 

prochází rozptýlenou částicí ve vzorku. Tyto data jsou pak analyzována pro výpočet velikosti 

částic, které vytváří profil rozptylu. 

Analyzátor tvoří tři hlavní části: 

 Optická lavice – rozptýlený vzorek prochází měřící plochou optické lavice, kde laserový 

paprsek ozáří částice. Řada detektorů pak přesně měří intensitu rozptýleného světla 

částicemi vzorku pro obě vlnové délky červeného a modrého světla v širokém rozsahu 

úhlů. 

 Disperzní jednotka – rozptýlení vzorku je řízeno širokou škálou mokrých a suchých 

disperzních jednotek. Toto zajišťuje, že částice jsou distribuovány do měřící oblasti 

optické lavice ve správné koncentraci a ve vhodném a stálém stavu disperze. 

 Programové vybavení – software Mastersizer 3000 řídí systém během procesu měření 

a analyzuje data rozptylu, přičemž provádí výpočet distribuce velikosti částic. Také 

poskytuje okamžitou zpětnou vazbu během měření a odbornou zprávu ohledně kvality 

výsledků měření. 

Před samotným měřením byl vzorek mixu homogenizován po dobu 60 sekund. Po aktivaci 

měřícího prostředí analyzátoru se provede nadávkování vzorku do disperzní jednotky, a to 

v rozmezí specifikace „laser obscuration“ 17 ± 0,1 %. Přesné nadávkování vzorku je velmi 

důležité, jelikož výrazně odlišná hodnota koncentrace vzorku v měřící jednotce může výrazně 
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zkreslit výsledky měření, a to v důsledku vícenásobného odrazu laserového paprsku na 

dispergovaných částicích vzorku. Po nadávkování probíhá stabilizační perioda 10 sekund, poté 

analyzátor provede pět měření, přičemž jednotlivé hodnoty se zobrazí jak ve formě číselného, 

tak grafického výstupu. Grafický výstup umožňuje stanovit průměrné hodnoty d10%, d50%, 

d90% včetně RSD (relativní směrodatná odchylka). 

Naměřená data musí splňovat následující podmínky: 

Podmínka 1: 

Pokud se na distribuční křivce objeví výstupek (Interference peak – viz Obr. 24), je měření 

považováno za neplatné, měření je nutné opakovat. 

 

Obr. 24 Distribuční křivka velikosti částic 

Podmínka 2: 

Analyzátor obsahuje 54 detektorů.  

“Background level 12” snímá 12 detektorů {2, 4, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 54} 

“Background level 54” snímá všech 54 detektorů. 

Pokud je znečistění pozadí „Background level“ větší než 3/12 nebo 15/54, je měření 

považováno za neplatné, měření je nutné opakovat. 

Podmínka 3: 

Hodnota „Residual weighted“ udává rozdíl mezi měřícím signálem a teoretickým signálem dle 

výpočtu. Pokud je hodnota „Residual weighted“ větší než 0,5, je měření považováno za 

neplatné, měření je nutné opakovat. Na Obr. 25 a 26 jsou znázorněny příklady křivek 

vyhovujícího a nevyhovujícího „Residual weighted“. 
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Obr. 25 Křivka znázorňující vyhovující „Residual weighted“ 

 

 

Obr. 26 Křivka znázorňující nevyhovující „Residual weighted“ 

3.2. Výsledky experimentu 

Na základě komplexní analýzy dat lze konstatovat, že nejlepších výsledků bylo 

dosaženo prostřednictvím MLP-2-B-L sítě. Jedná se o vícevrstvou neuronovou síť, které jsou 

vzájemně propojeny. S výjimkou vstupní vrstvy je každý bod neuronem (data zpracujícím 

elementem s nelineární aktivační funkcí). MLP (multilayer perceptron) sítě využívají metodu 

zpětné propagace signálu pro trénink umělé neuronové sítě.  Oproti standardním LP (linear 

perceptron) sítím se MLP sítě vyznačují schopnosti úspěšně analyzovat data, která nejsou 

lineárně separovatelná. MLP síť, která byla použitá pro řešení závislosti pevnosti v ohybu na 6 

sledovaných veličinách, je schematicky znázorněná na obr. 19. 

 

Obr. 27 MLP síť se znázorněnými neurony a příslušnými synapsemi. 
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Úspěšnost jednotlivých umělých neuronových sítí při řešení problematiky optimalizace 

pevnostní charakteristiky zkušebních těles, které byly vyrobeny slinováním SiO2, je zobrazena 

na Obr. 28, přičemž síť s největší vypovídací schopností je zaznačena modrou barvou. 

Klíčovým parametrem je hodnota korelačního koeficientu (r) a dále jsou pak uvedeny hodnoty 

MSE (mean square error) a MAE (mean absolute error), přičemž obě tyto veličiny v zásadě 

udávají, jak moc se odchylují neuronovou sítí predikované hodnoty od hodnot experimentálně 

stanovených. 

 

 Obr. 28 Přehled jednotlivých typů umělých neuronových sítí. Síť s nejvyšší vypovídací 

schopnosti je zvýrazněná modrou barvou. 

Míra shody mezi experimentálními daty a hodnotami predikovanými umělou neuronovou sítí 

je znázorněna na Obr. (29-31), a to zvlášť pro trénování sítě (Obr. 29), ověřování správnosti 

sítě (Obr. 30) a testování sítě (Obr. 31). 
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Obr. 29 Srovnání experimentálních hodnot MOR a hodnot predikovaných neuronovou sítí MLP 

(fáze tréninku). 

 

Obr. 30 Srovnání experimentálních hodnot MOR a hodnot predikovaných neuronovou sítí MLP 

(fáze ověřování). 
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Obr. 31 Srovnání experimentálních hodnot MOR a hodnot predikovaných neuronovou sítí MLP 

(fáze testování). 

Aby bylo možné kvantitativně charakterizovat vliv sledovaných veličin na výslednou pevnost 

v ohybu u slinovaných zkušebních těles na bázi SiO2, byla provedena citlivostní analýza. Pro 

účely citlivostní analýzy byla použitá testovací sada dat, jelikož se vyznačovala nejlepší 

predikční schopnosti (r = 0.75). Výsledky citlivostní analýzy a příslušné váhové koeficienty 

jsou znázorněny na Obr. 32. 

 

 

Obr. 32 Citlivostní analýza vlivu sledovaných parametrů na MOR. 
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Ukazuje se tedy, že dominantními veličinami, které ovlivňují výslednou pevnost zkušebního 

tělesa, jsou porozita a d10%. Součet váhových (citlivostních) faktorů všech analyzovaných 

veličin je 735, přičemž dvě nejvlivnější veličiny (porozita a d10%) mají sumární váhový faktor 

620. Zanedbáme-li zbylé veličiny, vyjma dvou nejvlivnějších, sníží se citlivost matematického 

modelu o 15.5 %. Naopak, dojde k zásadnímu zjednodušení regresní rovnice, která popisuje 

závislost pevnosti v ohybu na porozitě a dolním decilu velikosti částic vstupní suroviny.  

Citlivostní analýza se neomezuje pouze na kvalitativní, resp. kvantitativní posouzení vlivu 

jednotlivých vstupních veličin na veličinu výstupní (MOR), ale rovněž umožňuje sestrojit 

příslušné regresní rovnice, jak je patrné z Obr. 33 a 34. 

 

 

       Obr. 33 Závislost MOR na porozitě – predikční model MLP-2-B-L sítě. 
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       Obr. 34 Závislost MOR na d10% – predikční model MLP-2-B-L sítě. 

Vzhledem k tomu, že jsou známy jak příslušné regresní rovnice závislosti pevnosti v ohybu na 

porozitě, resp. dolním decilu velikosti částic, a stejně tak jsou známy i váhové koeficienty 

vstupních veličin, je možné odvodit výslednou rovnici závislosti MOR na porozitě a d10% 

                               𝑀𝑂𝑅 =
335(−0.078𝑃+30.527)+285(−0.125𝑑10%+28.643)

620
                                  (13) 

kde do vztahu se dosazují následující jednotky: pevnost v ohybu - MOR (MPa), porozita P (%), 

dolní decil velikosti částic - d10% (μm). 

Provedená byla rovněž základní statistická analýza dat. Konkrétně se pak jednalo o test 

normality u všech analyzovaných veličin. Dále pak se jednalo o stanovení průměrné hodnoty, 

mediánu, minimální a maximální hodnoty, směrodatnou odchylku výběru a relativní 

směrodatnou odchylku výběru. Test normality prokázal, že všechny analyzované veličiny 

vykazují normální rozdělení, což lze vzhledem k rozsahu datového souboru předpokládat. 

Základní statistické ukazatele shrnuje Tab. 3. 

 

 

 

 

 

 

y = -0,125x + 28,643

R² = 0,9428

20

22

24

26

28

30

1,427 1,455 1,484 1,512 1,541 1,569 1,598

M
O

R
 (

M
P

a)

d10%



51 
 

Tab. 3 Základní statistická analýza sledovaných veličin. 

 Průměr Medián Min. Max. SD RSD (%) 

Porozita (%) 12.71 12.72 12 13.48 0.3 2.34 

Viskozita (mPa.s) 3362 3350 2300 4250 363 10.8 

Tekutost (s) 43.94 44 28 51 3.43 7.8 

pH 4.04 4.07 2.95 4.58 0.22 5.36 

d10% (μm) 1.46 1.46 1.42 1.74 0.03 2.04 

Vodivost (μS) 22.79 22.1 20.1 29.9 2.39 10.5 

MOR (MPa) 27.15 27.24 18.22 34.94 3.12 11.48 

 

U analyzovaných dat byly rovněž stanoveny příslušné korelační koeficienty mezi vstupními 

veličinami a veličinou výstupní. Jak je zcela zřejmé z Tab. 4, pouhé stanovení korelačních 

koeficientů je zcela nedostačující a nemá fakticky žádnou vypovídací hodnotu. 

Tab. 4 Pearsonovy korelační koeficienty pro vstupní veličiny a veličinu výstupní. 

Analyzované veličiny Pearsonův korelační koeficient (R2) 

MOR - porozita -0.49 

MOR – pH 0.16 

MOR - tekutost 0.02 

MOR – d10% -0.16 

MOR – vodivost -0.04 

MOR - viskozita 0.04 

 

Prosté stanovení hodnoty korelačního koeficientu je dostatečné tehdy, jestliže je jednoznačná 

vazba mezi dvěma analyzovanými veličinami, a to navíc ještě vazba lineární. V případě, že 

musí být do modelu zahrnuty interakce vstupních veličin, je nezbytné použít pokročilejší 

statistické metody nebo využít potenciál umělých neuronových sítí. 
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4. ZÁVĚR 

 

 Cílem této práce byla optimalizace mechanických vlastností keramických výrobků na 

bázi slinované siliky pomocí nástrojů umělé inteligence. Pevnostní charakteristiky jsou jedny 

z klíčových vlastností během aplikace tavné nádoby, což je tavení a krystalizace křemíku. 

V rámci realizace experimentu byly provedeny zkoušky pevnosti v ohybu u zkušebních 

těles, která byla vyrobena dle standardních technologických postupů. Ke každému zkušebnímu 

tělesu byly jednoznačně přiřazeny fyzikální a reologické parametry, které jsou sledovány 

v průběhu výrobního procesu. 

 Data byla analyzována prostřednictvím umělých neuronových sítí, které jsou vhodné 

pro řešení komplikovaných technologických problémů. Na základě komplexní analýzy dat byl 

zvolen nejvhodnější typ neuronové sítě MLP, který byl použit pro řešení závislosti pevnosti 

v ohybu na šesti sledovaných veličinách. 

 Dle citlivostní analýzy se ukázalo, že dominantními veličinami, které ovlivňují 

výslednou pevnost zkušebního tělesa, jsou porozita a velikost částic. Citlivostní analýza se 

neomezuje pouze na kvalitativní, resp. kvantitativní posouzení vlivu jednotlivých vstupních 

veličin na veličinu výstupní (MOR), ale rovněž umožňuje sestrojit příslušné regresní rovnice. 

 Byla rovněž provedena základní statistická analýza dat včetně stanovení příslušných 

korelačních koeficientů mezi vstupními veličinami a veličinou výstupní. Bylo zjištěno, že 

pouhé stanovení korelačních koeficientů je zcela nedostačující a nemá fakticky žádnou 

vypovídající hodnotu. 

 Z výše uvedené analýzy vyplývá zcela zřetelně praktický význam umělých neuronových 

sítí při řešení netriviálních technologických problémů v aplikační sféře. Výsledný model byl 

úspěšně použit při optimalizaci pevnosti v ohybu u celé škály produkovaných výrobků na bázi 

slinovaného SiO2, což vedlo ke snížení interní a externí zmetkovitosti. Kromě ekonomického 

přínosu je také velmi důležité porozumění výrobního procesu tavné nádoby a dopadům na 

mechanické vlastnosti, aby bylo možné garantovat požadovanou kvalitu výrobku a udržovat 

spokojenost zákazníků.  
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6. Appendix 

 

Tab. 5 Experimentální data 

Číslo 
vzorku 

MOR       
[Mpa] 

Porozita    
[%] 

Viskozita             
[cps] 

Tekutost 
[s] 

pH 
d10 % 
[µm] 

Vodivost 
[µS] 

1 29,69 12,61 3800 42 4,09 1,417 21,1 

2 31,12 12,57 3700 43 3,92 1,433 20,6 

3 31,60 12,17 3900 41 4,07 1,427 21,9 

4 26,04 13,20 3950 47 4,14 1,445 20,3 

5 27,04 13,11 3600 46 4,02 1,455 20,2 

6 28,93 12,57 3000 44 3,95 1,451 20,1 

7 32,78 12,52 3350 45 4,24 1,446 20,6 

8 25,94 13,06 3500 46 4,09 1,446 20,6 

9 28,40 12,88 3750 44 4,05 1,446 20,6 

10 27,26 12,86 3750 43 4,1 1,449 21,1 

11 31,35 12,49 3500 41 4,08 1,448 21,7 

12 31,09 12,87 3350 42 4,33 1,441 20,8 

13 27,65 12,24 2800 42 4,18 1,459 22,2 

14 27,42 12,00 3550 40 4,09 1,453 22,2 

15 29,11 12,31 3950 40 4,11 1,462 22,5 

16 28,12 12,28 3400 41 4,11 1,449 22,2 

17 27,22 12,44 3450 41 4,09 1,449 22,8 

18 25,47 12,67 3400 42 4,16 1,453 22,4 

19 31,14 12,66 3250 44 4,1 1,45 21,3 

20 30,76 12,58 3650 44 4,15 1,455 22,1 

21 24,59 12,34 3450 46 4,12 1,455 23,4 

22 29,62 12,46 3900 45 4,15 1,455 23,4 

23 34,94 12,32 3000 46 4,27 1,453 21,8 

24 27,64 12,39 3250 41 4,14 1,454 20,7 

25 29,16 12,60 3400 42 4,19 1,463 20,5 

26 33,59 12,59 3700 43 4,09 1,458 22 

27 31,23 12,50 3250 45 4,11 1,445 21,5 

28 32,43 12,41 3250 42 4,17 1,454 20,2 

29 28,95 12,83 3500 45 3,9 1,451 29,5 

30 29,33 12,60 3600 40 3,93 1,442 29,9 

31 25,52 12,96 3550 46 3,91 1,459 29,8 

32 28,74 12,62 3000 44 4,23 1,459 28,5 

33 31,03 12,61 3950 45 4,01 1,467 28,7 

34 27,64 12,69 3750 45 3,98 1,469 28,5 

35 22,60 12,70 3100 43 2,95 1,458 26,6 

36 27,22 12,73 3500 43 4 1,457 29,2 

37 22,60 12,70 3100 43 2,95 1,458 26,6 

38 34,20 12,38 3250 45 3,97 1,455 22,8 

39 28,25 12,41 3100 49 4 1,459 25,2 

40 27,46 12,76 3450 47 3,78 1,465 22,5 

41 27,94 12,62 3400 45 3,94 1,445 23 

42 26,92 12,49 3300 46 3,96 1,455 21,9 

43 28,40 12,52 3850 47 3,91 1,455 23,8 

44 27,30 12,72 3450 46 4,03 1,462 23,3 

45 32,06 12,56 3000 44 3,93 1,454 21,7 

46 28,37 12,39 3500 50 3,79 1,454 21,7 

47 26,96 12,99 4100 47 4,03 1,466 21,5 

48 32,06 12,56 3000 44 3,93 1,454 21,7 

49 28,56 13,09 3350 48 3,88 1,455 22,1 
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Číslo 
vzorku 

MOR       
[Mpa] 

Porozita    
[%] 

Viskozita             
[cps] 

Tekutost 
[s] 

pH 
d10 % 
[µm] 

Vodivost 
[µS] 

50 32,06 12,56 3000 44 3,93 1,454 21,7 

51 22,86 12,99 3500 47 4 1,45 23,2 

52 24,07 12,76 3500 45 3,79 1,454 21,7 

53 27,36 13,33 4150 47 3,89 1,445 25,1 

54 25,47 13,21 3700 47 3,88 1,45 22,6 

55 25,72 12,02 3900 46 4,28 1,449 21,6 

56 25,72 12,02 3900 46 4,28 1,449 21,6 

57 20,43 13,11 3500 43 3,69 1,46 21,4 

58 23,16 12,96 3400 43 4,58 1,462 20,6 

59 22,67 12,36 3000 28 3,96 1,461 21,8 

60 22,58 13,26 4250 51 3,98 1,459 22,4 

61 27,32 12,61 2450 49 3,91 1,465 23,1 

62 25,66 12,77 3300 48 3,88 1,471 22,1 

63 25,37 12,91 3300 50 3,88 1,47 21,5 

64 25,03 12,98 3100 49 3,98 1,463 22,2 

65 25,03 12,98 3100 49 3,98 1,463 22,2 

66 25,37 12,91 3300 50 3,88 1,74 21,5 

67 25,63 12,88 3050 46 3,96 1,463 22,2 

68 25,20 12,97 3550 48 4,1 1,468 21,2 

69 29,50 12,39 2300 43 3,94 1,461 23,1 

70 23,62 13,00 2750 48 3,98 1,457 26,3 

71 28,78 12,36 3500 46 4,12 1,467 25,7 

72 29,03 12,79 3100 44 4,12 1,46 24,9 

73 26,23 12,84 3500 48 4,05 1,463 25,4 

74 26,18 12,94 3850 49 3,86 1,455 26,6 

75 26,71 12,89 2500 48 3,88 1,455 26,3 

76 27,37 12,78 3350 40 4,08 1,447 26,3 

77 25,35 12,84 2950 39 4,07 1,475 23,4 

78 22,39 13,48 3100 43 4,05 1,47 22,5 

79 23,44 13,15 3100 42 4,05 1,467 20,6 

80 18,23 13,34 3300 42 4,1 1,45 22,9 

81 29,53 12,15 3100 40 3,97 1,455 21,2 

82 27,11 12,72 3350 40 4,18 1,46 25,2 

83 27,56 12,56 3300 38 3,95 1,463 22,8 

84 26,96 12,81 3500 40 4,22 1,461 26,4 

85 26,96 12,63 3150 40 4,27 1,47 20,9 

86 25,95 12,89 3550 42 4,33 1,47 20,9 

87 28,83 12,81 3250 43 4,31 1,465 20,7 

88 26,81 13,01 3750 43 4,58 1,467 20,3 

89 25,38 12,94 3250 41 4,11 1,467 20,7 

90 24,52 12,99 3000 40 4,12 1,454 21,6 

91 26,30 12,82 3300 44 4,13 1,465 20,5 

92 27,44 12,89 3000 39 3,98 1,476 20,71 

93 26,30 12,77 3300 42 4,2 1,469 20,4 

94 25,53 12,85 3100 39 4,08 1,475 20,7 

95 25,72 12,88 3300 43 4,26 1,46 22 

96 27,30 12,74 3150 39 4,24 1,461 22,6 

97 22,42 12,50 3300 43 4,26 1,46 22 

98 27,57 12,33 2350 48 4,14 1,46 22 

99 21,60 12,67 3250 42 4,06 1,465 22,4 

100 18,64 12,97 3100 40 4,2 1,465 22,4 

 


