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1 WPROWADZENIE 

Dzisiejszy postęp technologiczny oraz rosnące 
potrzeby cywilizacyjne wymuszają niezwykle 
szybkie tempo rozwoju we wszystkich gałęziach 
przemysłu mechanicznego. Dotyczy to także 
obróbki cieplno-chemicznej stali, gdzie trady-
cyjne nawęglanie gazowe jest wypierane przez 
nowoczesną technologię nawęglania próżnio-
wego.  

Jednakże, w odróżnieniu od nawęglania gazo-
wego, nawęglanie próżniowe jest procesem bar-
dziej złożonym, co sprawia, że obróbka prowa-
dzona tą metodą jest trudniejsza do poprawnego 
przeprowadzenia i wymusza konieczność ścisłej 
kontroli nad jej przebiegiem. Stąd też w ostat-
nich latach obserwuje się zwiększone zapotrze-
bowanie na komputerowe narzędzia do modelo-
wania i symulowania procesów obróbki cieplnej 
stali. Jednocześnie zalety i efektywność metod 
sztucznej inteligencji powodują, że mają one 
coraz większy udział w realizacji tych progra-
mów. 

Systemy inteligentne w inżynierii przemysło-
wej często są przemyślaną kompozycją algoryt-
mów genetycznych, sztucznych sieci neurono-
wych i elementów systemów rozmytych. Taki 
układ sprawia, że system może dobrać właściwą 
metodę rozwiązania do postawionego przed nim 
problemu. Jest to połączenie atutów kilku tech-
nik, przy znacznej redukcji ich ograniczeń, gdyż 
dobrze dobrane metody będą uzupełniać się 
wzajemnie [4, 5, 7]. Takie rozwiązania spotyka 
się w wielu systemach kontrolujących procesy 
dynamiczne (o podobnej złożoności do nawęgla-
nia próżniowego), gdzie wielość czynników 

układu może przekraczać możliwości systemów 
cyfrowych i dyskretnych. 

Precyzyjny symulator nawęglania próżniowe-
go wymaga precyzyjnego modelu symulowa-
nego zjawiska, który będzie rdzeniem jego obli-
czeń, jednak konstruowanie dokładnego modelu 
matematycznego w tym przypadku byłoby cza-
sochłonne i mało opłacalne. Zastosowanie me-
tod sztucznej inteligencji jest sposobem symu-
lacji procesu nawęglania bez konieczności two-
rzenia złożonego modelu matematycznego, po-
nieważ są one nieocenionym narzędziem 
w procesie modelowania zjawisk trudnych do 
opisania innymi metodami. 

W opracowaniu przedstawiono istotę i głów-
ne cele badań nad nawęglaniem stali, omówiono 
możliwości zastosowania sztucznych sieci neu-
ronowych w technologii nawęglania, jak rów-
nież architektury przykładowych sieci neuro-
nowych realizujących to zagadnienie. Opisane 
badania są częścią prac nad kompleksowym sys-
temem do prowadzenia obróbki cieplno-che-
micznej (nawęglania, azotowania, hartowania) 
elementów stalowych i części maszyn. 

2 OBRÓBKA CIEPLNO-CHEMICZNA 
STALI 

Obróbka cieplno-chemiczna jest procesem tech-
nologicznym, polegającym na dyfuzyjnym nasy-
caniu warstw wierzchnich części maszyn i na-
rzędzi określonymi pierwiastkami. Celem tej 
obróbki jest nadanie elementom stalowym 
określonych własności mechanicznych, fizycz-
nych i chemicznych, optymalnych z punktu wi-
dzenia warunków eksploatacji [6]. Największe 
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możliwości obróbki cieplno-chemicznej zawie-
rają się w utwardzaniu dyfuzyjnym, takim jak 
nawęglanie, azotowanie, czy azotonasiarczanie. 

2.1  Nawęglanie próżniowe 

Nawęglanie próżniowe stopów żelaza jest nowo-
czesnym sposobem obróbki cieplno-chemicznej, 
który polega na nasycaniu warstw wierzchnich 
węglem, w wysokich temperaturach, w celu ich 
późniejszego zahartowania. W ten sposób na po-
wierzchni maszyny zostaje wytworzona warstwa 
odporna na zużycie ścierne i zmęczenie styko-
we, a jednocześnie zachowane są wysokie włas-
ności mechaniczne oraz niezbędna ciągliwość 
rdzenia [6].  

Proces ten zazwyczaj składa się z dwóch faz 
(rys.1): 
 nasycania – w której węgiel z atmosfery jest 

dostarczany do powierzchni stali (źródłem 
węgla w nawęglaniu próżniowym jest ter-
miczny rozkład węglowodorów alifatycz-
nych),  

 dyfuzji – w której węgiel z powierzchni stali 
jest rozprowadzany wgłąb materiału. 

Z technicznego punktu widzenia celem fazy 
nasycania jest wzbogacenie warstwy wierzchniej 
w węgiel, a celem fazy dyfuzji – uzyskanie 
odpowiedniej grubości warstwy oraz stężenia 
powierzchniowego (rys. 2). Należy powiedzieć, 
że zjawisko dyfuzji występuje również w fazie 
nasycania, jednakże ma w niej drugorzędne zna-
czenie, gdyż podaż węgla w fazie nasycania 
znacznie przewyższa możliwości dyfuzji. 

Przebieg procesu nawęglania próżniowego 
jest zależny od: 
 obrabianego elementu (rodzaju materiału, 

rozmiaru, stanu powierzchni), 
 rodzaju i przepływu atmosfery nawęglającej, 
 temperatury i ciśnienia procesu, czasów eta-

pów nasycania i dyfuzji. 

Nawęglanie próżniowe może być stosowane 
wszędzie tam, gdzie praktykuje się metody tra-
dycyjne, jak również w zastosowaniach nietypo-
wych (np. w produkcji narzędzi o skompliko-
wanych kształtach). W ostatnich latach techno-
logia próżniowa cieszy się coraz większym 
zainteresowaniem światowego przemysłu, 
szczególnie motoryzacyjnego i lotniczego. 

 

Rys. 1. Fazy procesu nawęglania próżniowego na podstawie 
wykresu stężenia powierzchniowego węgla w funkcji czasu. 

 

Rys. 2. Rozwój profili stężenia węgla w warstwie wierzchniej 
po etapie nasycania i dyfuzji. 

2.2  Model dyfuzji węgla w stali 

W nawęglaniu próżniowym stosuje się nagrze-
wanie stali do temperatury zapewniającej struk-
turę austenitu, ponieważ dopiero wtedy możliwe 
jest rozpoczęcie procesu przemiany ferrytu i ce-
mentytu w wyżej wspomniany austenit. Siłą 
sprawczą nawęglania jest różnica potencjału 
ośrodka nawęglającego i powierzchniowego 
stężenia węgla w stali, co powoduje przepływ 
węgla z ośrodka nawęglającego do powierzchni 
stali. Następnie węgiel zaabsorbowany przez po-
wierzchnię elementu rozpuszcza się w austenicie 
i dyfunduje w głąb materiału, na skutek gra-
dientu potencjałów chemicznych wynikającego 
z różnicy stężeń. 

Znaczący wpływ na cechy stali mają pier-
wiastki stopowe, najczęściej są to: Cr, Mn, Si, 
Ni, W, Mo, V, Al, Co, Cu, Ti, Nb. Wprowadza 
się je do stali celowo, ponieważ – w zależności 
od pierwiastka – poprawiają własności fizyczne 
i chemiczne stali. Dowiedziono również, że 
węgliki tych pierwiastków stanowią dodatkowe 
źródło atomów węgla podczas nawęglania [2]. 

Węglik żelaza – cementyt (Fe3C) - występuje 
w mikrostrukturze stali niskostopowych i odgry-
wa istotną rolę w procesie nanoprzenoszenia 
węgla w warstwie wierzchniej [8]. Niestety 
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niektóre kluczowe własności cementytu, jak 
jego termodynamika czy dyfuzja, są mało poz-
nane. Przyczyną takiego stanu jest niestabilność 
tego węglika, która powoduje różnice w ekspe-
rymentach (np. w badaniach dyfuzji). Ponadto 
podczas hartowania w mikrostrukturze materiału 
pojawia się metastabilny węglik Fe5C2, co 
dodatkowo utrudnia przeprowadzenie wiary-
godnych badań. 

Podczas obróbki cieplnej (nagrzewania) wę-
gliki ulegają rozpuszczeniu w austenicie, powo-
dując zmianę hartowności i kinetyki przemian 
tej fazy. Cementyt rozpada się, stając się źród-
łem atomów węgla. Najłatwiej w austenicie 
rozpuszczają się węgliki wolframu i molibdenu 
o sieci heksagonalnej (typu M2C i MC), zaś 
najtrudniej węgliki wanadu, tytanu, niobu i cyr-
konu, czyli struktury typu MC o sieci regularnej. 
Dość łatwo rozpuszczają się węgliki złożone 
typu M23C6, natomiast węglik M6C występuje 
w równowadze z austenitem do bardzo wyso-
kich temperatur.  

W dalszej części obróbki pierwiastki węgliko-
twórcze, pochodzące z rozpuszczonych węgli-
ków, oczywiście wciąż znajdują się w materiale. 
Na etapie chłodzenia natomiast mogą przejść do 
martenzytu (perlitu, bainitu) lub wcześniej – 
w chwili przechłodzenia austenitu – na nowo 
stworzyć węgliki stopowe.  

Na podstawie przeanalizowanej literatury 
można wyodrębnić następujące cechy węglików: 
 Mają zróżnicowaną rozpuszczalność w auste-

nicie, czego konsekwencją jest wpływ na 
wielkość ziarna i skład chemiczny austenitu.  

 Węgliki różnych pierwiastków tego samego 
typu są izomorficzne i wykazują wzajemną 
rozpuszczalność. Atomy jednego metalu 
przejściowego mogą być zamienione na inne 
metale przejściowe. 

 Małe węgliki globularne wytrącają się wew-
nątrz ziarn. 

 Duże lub długie węgliki wytrącają się na gra-
nicach ziarn i są podatne na pękanie. 

 Węgliki zgromadzone w lokalnych skupis-
kach i usytuowane pod dużym kątem do osi 
siły rozciągającej są szczególnie podatne na 
pękanie. 

 Węgliki międzywęzłowe mają wysoką tempe-
raturę topnienia, są twarde i kruche. Wykazu-
ją większą odporność chemiczną niż węgliki 
złożone. 

 Węgliki złożone łatwiej przechodzą do roz-
tworu austenitu niż węgliki międzywęzłowe. 

 Wszystkie węgliki wykazują własności meta-
liczne i przewodzą prąd elektryczny. 

Czynnikiem znacząco wpływającym na włas-
ności mechaniczne stali jest wielkość i kształt 
wydzieleń węglikowych: im są one drobniejsze 
i bardziej równomiernie rozłożone, tym większa 
wytrzymałość i twardość stopu (aczkolwiek już 
sama obecność węglików pogarsza plastycz-
ność). Stopy zawierające wydzielenie twardej 
i kruchej fazy międzymetalicznej w postaci ku-
listej, są mniej wytrzymałe i twarde, ale bardziej 
plastyczne niż stopy z węglikami w postaci pły-
tek lub siatki na granicach ziarn. 

Konsekwencje eksploatacyjne występowania 
węglików w stopach żelaza mogą być zarówno 
pozytywne, jak i negatywne. Drobne węgliki ku-
liste, wytrącające się wewnątrz ziarn, umacniają 
materiał. Natomiast pojawienie się siatki cemen-
tytu (np. na skutek niewłaściwie prowadzonego 
procesu nawęglania) pociąga za sobą szereg 
zjawisk niekorzystnych: 
 W materiale pojawiają się lokalne odwęglenia 

(w miejscach, gdzie węglik zaabsorbował ato-
my węgla). 

 Zmniejsza się udział procentowy pierwiast-
ków stopowych (ponieważ pierwiastki są wią-
zane w struktury węglikowe). 

 W miejscach występowania węglików wzras-
ta twardość i kruchość. 

 Wzdłuż granic ziarn, gdzie wytrąciły się wę-
gliki, występuje tendencja pękania materiału. 

 Wzrasta podatność na korozję. 

Element maszyny wykonany z tak osłabio-
nego materiału szybko ulega zużyciu. Dlatego 
też właściwe parametry prowadzenia procesu 
nawęglania są niezwykle ważne w procesie pro-
dukcji części maszyn i urządzeń stalowych. 

Nawęglanie próżniowe jest nowym kierun-
kiem w dziedzinie obróbki cieplno-chemicznej. 
Ma zalety, które pozwalają mu konkurować, 
a w wielu przypadkach wyprzedzać powszechne 
do tej pory konwencjonalne metody nawęglania. 
Dodatkowe aspekty tej technologii, jak: czystość 
nawęglania, przyjazność dla środowiska oraz 
kompaktowość urządzeń, sprawiają, że jest ona 
wysoko oceniana w kręgu odbiorców z branży 
przemysłowej krajów silnie uprzemysłowio-
nych. 

Jednakże właściwe stosowanie obróbki ciepl-
nej wymaga dobrego przygotowania technolo-
gicznego, gdyż, jak wspomniano wyżej, w przy-
padku niepoprawnie prowadzonego procesu 
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materiał ulepszany cieplnie zostanie obarczony 
wadami utrudniającymi normalną eksploatację 
lub wręcz nie spełni norm użytkowania. W na-
węglaniu próżniowym jest to aspekt szczególnie 
istotny, ponieważ w prowadzeniu procesów 
nierównowagowych możliwy margines błędu 
jest niewielki. 

Stąd też istotne jest przeprowadzenie szcze-
gółowych badań w dziedzinie nawęglania oraz 
prac nad podniesieniem jakości i dostępności 
technologii. Należy poszukiwać nowych dróg 
prowadzenia procesu, które skrócą czas trwania 
i koszty obróbki, przy jednoczesnym zachowa-
niu wysokiej jakości obrabianych detali. Zasto-
sowanie metod sztucznej inteligencji, w szcze-
gólności sztucznych sieci neuronowych, jest 
alternatywnym sposobem prowadzenia procesu 
nawęglania, bez konieczności tworzenia modelu 
matematycznego, a jednocześnie nowym spoj-
rzeniem na rozważany problem. Wielość zasto-
sowań i wdrożeń narzędzi opartych na tych me-
todach daje nadzieję otrzymania wartościowych 
wyników badań. 

Celem niniejszych badań było opracowanie 
modelu procesu tworzenia się i rozpuszczania 
stopowych węglików żelaza w austenicie pod-
czas procesów nawęglania próżniowego, przy 
wykorzystaniu sztucznych sieci neuronowych. 
Aplikacja realizująca model powinna umożli-
wiać kontrolę nad etapem powstawania stopo-
wych węglików żelaza w stali, a przez to wspo-
magać projektowanie procesów nawęglania 
próżniowego i poprawiać parametry wytrzy-
małościowe obrabianych elementów. 

3 SZTUCZNE SIECI NEURONOWE 

Sztuczne sieci neuronowe są interesującą i no-
woczesną metodą rozwiązywania problemów. 
Koncepcja ich budowy opiera się na biologicz-
nym modelu mózgu, choć oczywiście jest to 
jedynie analogia, daleka od wiernego odwzo-
rowania. Podstawową komórką sztucznych sieci 
neuronowych jest neuron, nawiązujący do 
budowy żywej komórki nerwowej. 

Poprawnie zbudowana sieć odwzorowuje 
nawet bardzo złożone funkcje i charakteryzuje 
się następującymi cechami: 
 Jest łatwa w użyciu (w praktyce sama kon-

struuje potrzebny użytkownikowi model, 
opierając się na podanych przykładach). 

 Może być stosowana z dużym prawdopodo-
bieństwem sukcesu wszędzie tam, gdzie poja-
wiają się problemy związane z tworzeniem 
modeli matematycznych. 

 Pozwala budować modele dla słabo znanych 
zjawisk i procesów. 

 Wykazuje odporność systemów biologicz-
nych na uszkodzenia nawet znacznej części 
elementów (pomimo uszkodzenia pracuje 
poprawnie). 

Standardowym zadaniem sieci wielowarstwo-
wych jest przybliżenie funkcji wielu zmiennych, 
tak aby odwzorować zbiór zmiennych wejścio-
wych na zbiór zmiennych wyjściowych. Spo-
soby połączenia neuronów między sobą i ich 
wzajemnego współdziałania spowodowały pow-
stanie różnych typów sieci, co z kolei wiąże się 
z różnorodnością metod ich uczenia.  

4 MODELOWANIE PROCESÓW 
WĘGLIKOWYCH Z ZASTOSOWANIEM 
SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH 

Zasadniczym celem badań materiałowych była 
obserwacja kolejnych etapów tworzenia się 
i rozpuszczania wydzieleń węglikowych w ma-
teriale, w typowych temperaturach nawęglania 
(950

0
C i 1000

0
C), aby na ich podstawie stwo-

rzyć zbiór danych treningowych dla sztucznej 
sieci neuronowej. 

Prace rozpoczęto od wyboru materiałów oraz 
ustalenia geometrii próbek, które musiały nada-
wać się zarówno do szybkiego badania profilu 
węgla, jak i wykonania zgładów metalograficz-
nych. Następnym krokiem było określenie para-
metrów procesów nawęglania i ich przeprowa-
dzenie. Ostatnim etapem była analiza badań ma-
teriałowych i przygotowanie materiału do ucze-
nia sztucznych sieci neuronowych. 

4.1  Metodyka badań materiałowych 

Przy wyborze stali do badań kierowano się 
potrzebą uwzględnienia jak największej liczby 
pierwiastków stopowych, które mają istotny 
wpływ na przebieg procesu nawęglania próż-
niowego.  

Ostatecznie materiał badawczy stanowiło 180 
próbek w kształcie walców o średnicy 27 mm 
i wysokości 10 mm, wykonanych z trzech stali: 
EN 18CrNi8, EN 20CrMnTi, EN 18CrNiMo7-6. 
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Skład stopów został określony metodą spektro-
metrii rentgenowskiej.  

Próbki zostały obustronnie oszlifowane na 
szlifierce do płaszczyzn w celu uzyskania płas-
korównoległych płaszczyzn podstaw walca, 
a następnie ocechowane. 

W każdym procesie nawęglano po dwie 
próbki ze stali EN 18CrNi8, EN 20CrMnTi oraz 
EN 18CrNiMo7-6 (pierwszy komplet był przez-
naczany do badań metalograficznych, drugi – 
identyczny – do badań rozkładu węgla). Próbki 
podwieszano do stelaża, aby zapewnić swobod-
ny przepływ mieszaniny nawęglającej i azotu. 

W badaniach przyjęto koncepcję procesów 
jednosegmentowych – próbka musiała osiągnąć 
założone parametry po pojedynczym segmencie 
nasycania i co najwyżej jednym segmencie dy-
fuzji. Procesy z pojedynczym segmentem nasy-
cania były ukierunkowanie na zaobserwowanie 
tworzenia węglików a procesy z pojedynczym 
segmentem nasycania i dyfuzji – na rozpuszcza-
nie węglików. Temperaturę procesu kontrolowa-
no termoparami. 

Po procesie następowało hartowanie w azocie 
pod ciśnieniem 13,5 bar, rozpoczynające się 
bezpośrednio z temperatury procesu. Taka pro-
cedura wynikała z potrzeby „zamrożenia” stanu 
struktury znajdującej się w próbkach. Należało 
uniknąć powolnego chłodzenia, które mogłoby 
spowodować dalsze wydzielanie się węglików 
z przesyconego węglem austenitu. 

Badania rozkładu węgla w warstwie nawęglo-
nej wykonano na emisyjnym spektrometrze 
optycznym ze wzbudzeniem jarzeniowym. Pro-
fil węgla wyznaczano w funkcji odległości od 
powierzchni próbki. W tym celu wykonano 
analizę na powierzchni podstawy, a następnie 
usunięto warstwę o grubości około 10 μm i po-
nownie wykonano analizę. Procedurę tę pow-
tarzano, aż do osiągnięcia wartości węgla rów-
nej zawartości węgla w rdzeniu.  

Na drugiej serii próbek wykonano poprzeczne 
zgłady metalograficzne, które trawiono pikry-
nianem sodowym, zgodnie z normą PN/H-
04503, a następnie prowadzono obserwacje 
w elektronowym mikroskopie skaningowym, 
w elektronach wstecznie rozproszonych, w celu 
określenia głębokości występowania cementytu 
wtórnego. Następnie wykonywano fotografie 
z kolejnych obszarów: powierzchnia, 25 μm, 50 
μm, i dalej co 25 μm, aż do głębokości, na której 
cementyt wtórny przestawał być obserwowalny. 

Dodatkowo na potrzeby badań opracowano 
i stworzono aplikację komputerową do przetwa-
rzania fotografii cyfrowych.  

Z fotografii struktury wycinano środkową 
część obrazu z fragmentami warstwy o grubości 
6 µm (badana głębokość warstwy i otoczenie 
3µm) i poddawano obróbce cyfrowej w progra-
mie, który usuwał z obrazu piksele materiału, 
ekstrahując z niego siatkę cementytu i pojedyn-
cze wydzielenia węglików. Następnie obliczano 
procentową zawartość węglików na danej głębo-
kości. Dla warstw pod powierzchnią wyliczano 
ją jako stosunek czarnych pikseli (węglików) do 
wszystkich pikseli obrazu (zawartość węglików 
dla danej głębokości była średnią z głębokość ± 
3µm). W obrazach z powierzchnią brano pod 
uwagę wyłącznie piksele powierzchni, wyzna-
czając stosunek czarnych pikseli do wszystkich 
pikseli powierzchni. Z każdego obszaru robiono 
trzy zdjęcia, a wynik uśredniano. 

4.2  Analiza badań materiałowych 

1 W próbkach, których profil węgla w warstwie 
wierzchniej nie przekroczył stężenia gra-
nicznego 

L

CXFe
gr

k

C
C   

gdzie:  

CXFeC   – stężenie dla austenitu z dodatkami 

stopowymi i 

Lk  - współczynnik stopowości,  

nie obserwowano skupisk węglikowych lub 
jedynie ich śladowe ilości. Wraz ze wzrostem 
zawartości węgla w warstwie nawęglonej, po-
wyżej stężenia granicznego, obserwowano coraz 
większe skupiska węglików. 

Obserwowano, że węgliki wydzielają się po-
czątkowo na powierzchni, a następnie na gra-
nicach ziarn. Po kolejnych minutach nawęglania 
skupiska powiększały się. Po 18 minutach 
nasycania w temperaturze 1000

0
C węgliki po-

krywały nawet do 80% powierzchni, a duże 
skupiska były widoczne wzdłuż wszystkich 
granic ziarn. W próbkach po procesach zawie-
rających segment dyfuzji obserwowano wyraźne 
zanikanie (rozpuszczanie) węglików w miarę 
wydłużania czasu segmentu dyfuzji. W pier-
wszej kolejności rozpuszczaniu ulegały duże 
skupiska między ziarnami i na powierzchni, 
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a następnie następowało stopniowe zanikanie 
siatki cementytu. Na podstawie zdjęć zgładów 
poprzecznych z mikroskopu skaningowego zba-
dano rozkład węglików w warstwie wierzchniej. 
Obserwowano, że największe ilości węglików 
występują na powierzchni i tuż pod powierz-
chnią próbek. Powyżej 25 µm od powierzchni 
materiału obserwowano spadek ilości wydzieleń 
do kilku procent.  

W temperaturze 950
0
C najwięcej skupisk 

węglikowych obserwowano w próbkach ze stali 
EN 18CrNi8. W temperaturze 1000

0
C ilości 

węglików w stali EN 18CrNi8 i EN 20CrMnTi 
były zbliżone. W próbkach ze stali EN 
18CrNiMo7-6 tworzyło się wyraźnie mniej 
węglików niż w pozostałych stalach i ta ten-
dencja była widoczna w obu temperaturach. 

W procesach zawierających segment dyfuzji 
obserwowano rozpuszczanie wydzieleń węgli-
kowych. W temperaturze 950

0
C najszybciej roz-

puszczały się węgliki w próbkach ze stali EN 
18CrNiMo7-6.  

Stal EN 18CrNi8 potrzebowała najwięcej 
czasu, aby rozpuścić wszystkie struktury węgli-
kowe. Podczas gdy w innych stalach węgliki 
zostały całkowicie rozpuszczone, w próbkach tej 
stali nadal występowała siatka cementytu, się-
gająca powyżej 50 µm w głąb materiału. 

Po 40-minutowym etapie dyfuzji następowało 
całkowite rozpuszczenie węglików we wszyst-
kich stalach. Struktura materiałów była iden-
tyczna jak w materiałach, w których podczas 
nawęglania próżniowego nie dopuszczano do 
wystąpienia procesów węglikotwórczych. 

Ponieważ próbki wszystkich stali przechodzi-
ły przez te same procesy, różnice w zachowaniu 
należy tłumaczyć zawartością pierwiastków sto-
powych w stalach i następującą za tym zmianą 
krzywej aktywności węgla w austenicie. 

Różna zawartość pierwiastków stopowych 
powodowała, że stale charakteryzowały się róż-
nymi maksymalnymi rozpuszczalnościami węg-
la w austenicie w danej temperaturze. Najmniej-
sze stężenie graniczne węgla miała stal 
EN 18CrNi8, największe EN 18CrNiMo7-6. 
W konsekwencji w stali EN 18CrNi8 najszyb-
ciej rozpoczęły się procesy węglikotwórcze, 
ponieważ w tym materiale najszybciej zostało 
przekroczone maksymalne stężenie węgla 
w austenicie. W stali EN 18CrNiMo7-6 tworze-
nie węglików następowało najpóźniej, gdyż 
podczas kiedy w stali EN 18CrNi8 występowały 

już węgliki, w EN 18CrNiMo7-6 węgiel wciąż 
rozpuszczał się w austenicie. 

Badane stale zawierały kilka pierwiastków 
stopowych, w tym: chrom, mangan i molibden, 
które zaliczane są do pierwiastków przyspiesza-
jących procesy węglikotwórcze. 

Stal EN 18CrNi8 zawierała więcej chromu 
(1,99%) niż inne stale, co prawdopodobnie 
miało dodatkowy wpływ na szybkość tworzenia 
węglików.  

W stali EN 20CrMnTi występowało dwa razy 
więcej manganu (1,03%) niż w pozostałych 
stalach, co również przyspieszało procesy węgli-
kotwórcze. Należy przypuszczać, że w EN 
18CrNi8 tworzyło się więcej węglików chromu, 
a w EN 20CrMnTi więcej węglików manganu, 
stąd wniosek, że różnice w dynamice tworzenia 
i rozpuszczania węglików w tych stalach wyni-
kały z własności pierwiastków chromu i man-
ganu. 

Stal EN 18CrNiMo7-6 zawierała najwięcej 
molibdenu z badanych stali (0,33%), zatem two-
rzyła więcej węglików tego pierwiastka. Pot-
wierdza to obserwację zawartą w literaturze, że 
węgliki molibdenu ulegają rozpuszczaniu łatwiej 
niż inne. Te same źródła podają, że węgliki 
tytanu, który zawierała stal EN 20CrMnTi, 
rozpuszczają się najtrudniej. 

Obserwując struktury i rozkłady węgla, wysu-
nięto wniosek, że dodatki stopowe obecne 
w stali mają istotny wpływ na sposób przebiegu 
zjawisk wydzieleniowych w procesie jej 
nawęglania. 

4.3  Metodyka badań sieci neuronowych 

Kinetyka zjawisk węglikowych jest wciąż zja-
wiskiem słabo poznanym. Wykorzystując zwyk-
ły aparat matematyczny, trudno ułożyć równania 
opisujące szybkość reakcji tworzenia i rozpusz-
czania węglików oraz zmianę stężeń węgla 
i pierwiastków stopowych po tych procesach. 
Literatura naukowa również nie podaje mate-
matycznego równania kinetycznego tych zja-
wisk. Ponieważ sieci neuronowe samodzielnie 
formułują zależności występujące między para-
metrami zjawiska podczas procesu uczenia na 
podstawie empirycznych przypadków, uznano, 
że mogą być dobrym narzędziem do modelo-
wania tego problemu. 

Rozpoczęto prace nad budową odpowiedniej 
sieci neuronowej, a do projektowania, uczenia 
i optymalizacji sieci wybrano środowisko 

http://pl.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3wnanie_kinetyczne_reakcji_chemicznej
http://pl.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3wnanie_kinetyczne_reakcji_chemicznej


Zastosowanie metod sztucznej inteligencji do modelowania i symulacji procesów nawęglania próżniowego stali 

Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych IV   StatSoft Polska 2012        www.statsoft.pl/czytelnia.html 439 

programu STATISTICA wraz z pakietem 
STATISTICA Sieci Neuronowe. 

Przyjęto następującą kolejność działań: 
1 Identyfikacja istoty problemu. 
2 Określenie zmiennych opisujących zjawisko. 
3 Przygotowanie wzorców uczących, testują-

cych i walidacyjnych na podstawie pomiarów 
doświadczalnych. 

4 Wybór typu sieci (m.in. rozpatrywano archi-
tektury: sieć RBF, MLP, GRNN, sieć CP, sieć 
Kohonena). 

5 Określenie szczegółowej architektury sieci 
(liczba warstw, liczba neuronów w war-
stwach). 

6 Uczenie sieci. 
7 Ocena przyjętego rozwiązania. Modyfikacje. 

Założeniem pracy było opracowanie modelu 
procesu tworzenia się i rozpuszczania węglików 
stopowych w austenicie podczas nawęglania 
próżniowego. Założono również, że istnieje taka 
sztuczna sieć neuronowa, która na podstawie 
parametrów procesu nawęglania próżniowego 
potrafi odwzorować dynamikę zjawisk wydzie-
lania i rozpuszczania węglików stopowych 
w austenicie zachodzących podczas tego 
procesu. 

Mając tak sprecyzowaną istotę problemu, 
przystąpiono do projektowania sieci. Analizując 
zjawisko nawęglania, za istotne uznano nastę-
pujące parametry: 
 temperaturę procesu [K]; 
 czas segmentu nasycania [s]; 
 czas segmentu dyfuzji [s]; 
 skład chemiczny materiału, w szczególności 

zawartość procentową pierwiastków stopo-
wych: C, Si, Mn, Cr, Ni, Mo, Al, V i Cu. 

W celu przygotowania wzorców uczących dla 
sieci, oprócz wymienionych parametrów archi-
wizowano dodatkowo: 
 stężenie węgla na powierzchni próbki [%]; 
 zawartość węgla na badanej głębokości od 

powierzchni próbki [%]; 
 zawartość węglików na badanej głębokości 

od powierzchni próbki [%]; 
 odległość badanego miejsca od powierzchni 

próbki [µm]. 

Na podstawie badań rozkładu węgla i węgli-
ków w warstwie nawęglonej w próbkach opra-
cowano 5500 wzorców. Następnie wzorce po-
dzielono w sposób losowy na zbiory: uczący, 
testujący i walidacyjny w stosunku: 

 70% - zbiór wzorców uczących; 
 15% - zbiór wzorców testujących; 
 15% - zbiór wzorców walidujących.  

Podczas poszukiwań optymalnej architektury 
sieci neuronowej odnotowano fakt, że nie ist-
nieją sztywne wytyczne, przypisujące typ archi-
tektury do określonego problemu, gdyż kluczem 
jest właściwy proces uczenia sieci [10, 11]. 
Jednakże w literaturze istnieją pewne trendy 
wynikające z opisanych dotychczas zastosowań 
i wzięto je pod uwagę przy rozwiązywaniu 
zagadnienia. 

Opracowując sieć neuronową, założono, że 
powinna mieć własności ekstrapolacyjne, czyli 
możliwie poprawnie przewidywać przypadki 
wychodzące poza zbiór uczący. Powyższe zało-
żenie przeważyło wybór na korzyść sieci MLP 
(ang. Multi Layer Perceptron), z uwagi na jej 
możliwości w tym zakresie (sieć typu RBF 
bardzo słabo radzi sobie z ekstrapolacją danych) 
[9, 12]. 

Jako sygnały wejściowe sieci ustalono para-
metry procesu nawęglania oraz skład chemiczny 
ulepszanego cieplnie detalu: 
 C: stężenie procentowe węgla w rdzeniu; 
 Si: stężenie procentowe krzemu w rdzeniu; 
 Mn: stężenie procentowe manganu w rdzeniu; 
 Cr: stężenie procentowe chromu w rdzeniu; 
 Ni: stężenie procentowe niklu w rdzeniu; 
 Mo: stężenie procentowe molibdenu w rdzeniu; 
 Al: stężenie procentowe aluminium w rdzeniu; 
 Cu: stężenie procentowe miedzi w rdzeniu; 
 Temp: temperaturę procesu nawęglania [K]; 
 X: odległość od powierzchni detalu miejsca, 

które mają opisywać wartości wyjściowe sieci 
w µm; 

 Carb: czas segmentu nasycania w sekundach; 
 Diff: czas segmentu dyfuzji w sekundach. 

W trakcie projektowania odrzucono natomiast 
zawartość wanadu (V), gdyż we wszystkich 
próbkach zawartość tego pierwiastka wynosiła 
0% i takie wejście sieci raczej pogorszałoby niż 
poprawiało jej jakość działania. 

Wyjściowe sygnały sieci reprezentowały 
własności detalu po procesie nawęglania: 
 Cp: stężenie procentowe węgla na powierz-

chni, 
 Cx: stężenie procentowe węgla w punkcie 

X od powierzchni. 
 Weg: zawartość procentową węglików 

w punkcie X od powierzchni. 
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Kolejnym etapem procesu konstrukcji sieci 
było określenie prawidłowej liczby warstw 
i neuronów w warstwach, jak również wybór 
właściwych funkcji aktywacji. Opierając się na 
twierdzeniach Kołmogorowa i Cybenki [1, 3], 
przyjęto, że do rozwiązania problemu wystarczy 
jedna warstwa ukryta. Natomiast do określenia 
szczegółowej, a zarazem optymalnej architek-
tury sieci wykorzystano program STATISTICA 
i STATISTICA Sieci Neuronowe.  

Przetestowano kilkadziesiąt architektur o róż-
nej liczbie neuronów ukrytych (arbitralnie zało-
żono, że neuronów nie powinno być mniej niż 7 
i więcej niż 20) i o różnych funkcjach aktywacji 
(badano funkcję liniową, sigmoidalną, tange-
soidalną i wykładniczą). 

W chwili rozpoczynania nauki neurony 
między warstwami były ze sobą połączone każ-
dy z każdym. We wszystkich przypadkach 
najlepsze rezultaty dawało zastosowanie funkcji 
sigmoidalnej (tzw. logistycznej) dla neuronów 
ukrytych i wykładniczej dla neuronów wyjścio-
wych.  

Ostatecznie wybrano trzy sieci typu MLP, 
wybierając te, które dawały najlepsze odpowie-
dzi. Sieci miały 12 neuronów wejściowych i 3 
neurony wyjściowe, różniły się natomiast liczbą 
neuronów ukrytych: 
 10 (sieć nazwano MLP 12-10-3) 
 9 (sieć nazwano MLP 12-9-3) 
 7 (sieć nazwano MLP 12-7-3) 

 

Rys. 3. Aplikacja do pracy z siecią neuronową. 

Rys. 3 przedstawia aplikację do testowania 
badanych sieci neuronowych, stworzonych na 
podstawie analizy danych przeprowadzonych 
w programie STATISTICA i opisanych powyżej. 
Program, dla ułatwienia pracy użytkownikowi, 
przyjmował wartości w innych jednostkach niż 
opisano (np. czas segmentu pobierał w minutach 
zamiast w sekundach). Na dalszym etapie te 

wartości były przeliczane do jednostek wymie-
nionych wyżej i dopiero wtedy podawane na 
wejście sieci. 

Najlepszą metodą uczenia dla wybranych 
sieci okazał się algorytm BFGS. Redukowanie 
wag między neuronami pogarszało działanie 
sieci, zrezygnowano więc z niego. Szczegółowe 
parametry uczenia zebrano w tabeli 1. 

Tabela 1. Podsumowanie procesu uczenia sieci neuronowych. 

Parametr 
MLP 

12-10-3 
MLP 

12-9-3 
MLP 

12-7-3 

Liczba n. 
wejściowych 

12 12 12 

Liczba n. 
ukrytych 

10 9 7 

Liczba n. 
wyjściowych 

3 3 3 

Algorytm 
uczenia 

BFGS BFGS BFGS 

Funkcja błędu 
suma kwadra-

tów różnic 
suma kwadra-

tów różnic 
suma kwadra-

tów różnic 

Funkcja 
aktywacji  
(n. ukryte) 

f. sinusoidalna 
(logistyczna) 

f. sinusoidalna 
(logistyczna) 

f. sinusoidalna 
(logistyczna) 

Funkcja 
aktywacji  
(n. wyjściowe) 

f. wykładnicza f. wykładnicza f. wykładnicza 

Błąd (uczenie) 0,5396 0,7723 0,7655 

Błąd 
(testowanie) 

0,6708 0,9377 0,6992 

Błąd 
(walidacja) 

1,1443 0,7718 0,7964 

Jakość sieci 
(uczenie) 

0,9819 0,9765 0,9773 

Jakość sieci 
(testowanie) 

0,9731 0,9649 0,9725 

Jakość sieci 
(walidacja) 

0,9517 0,9511 0,9499 

Jakość sieci jest oceniana za pomocą współ-
czynnika korelacji liniowej pomiędzy wartoś-
ciami rzeczywistymi i teoretycznymi (obliczo-
nymi za pomocą modelu), a jej wartość zawiera 
się w przedziale [0,1]. Innymi słowy, im jakość 
sieci jest bliższa 1, tym odpowiedzi sieci są bliż-
sze wartościom oczekiwanym. Jakość walidacji 
jest zazwyczaj niższa niż jakość uczenia, gdyż 
w tym przypadku sieć odpowiada na pytania, 
z którymi się wcześniej nie spotkała. Dlatego 
większy błąd walidacyjny nie jest zjawiskiem 
niepokojącym. 

Należy nadmienić, że istnieją rozbieżności 
w nazewnictwie między terminami spotykanymi 
w literaturze i programie STATISTICA. W lite-
raturze zbiór testowy oznacza zbiór, którego 
zadaniem jest ocena sieci po zakończeniu 
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uczenia, natomiast zbiór walidacyjny służy do 
bieżącego monitorowania procesu uczenia, aby 
uniknąć zjawiska przeuczenia. W programie 
STATISTICA terminy te są używane w odwrot-
nym znaczeniu. W niniejszej pracy przyjęto 
nazewnictwo zgodnie z powszechną literaturą. 

4.4 Analiza pracy sieci neuronowych 

Zasadniczym zadaniem stawianym sieciom ne-
uronowym jest predykcja, czyli przewidywanie 
wyników dla danych znajdujących się w dzie-
dzinie problemu, ale poza zbiorem przypadków 
uczących. Poniżej przedstawiono charakterys-
tyki predykcji dla wybranych parametrów 
wejściowych (odległość od powierzchni, czas 
segmentu nasycania i czas segmentu dyfuzji). 
Wykresy przedstawiają zależność określonej 
danej wyjściowej w funkcji dwóch wybranych 
parametrów. Przyjęto, że wszystkie inne para-
metry nieuwzględnione na wykresie mają war-
tość stałą, równą wartości średniej z wartości 
przypadków uczących. 

Białe kropki są odpowiedziami sieci na syg-
nały ze zbiorów uczących. W przypadku wykresu 
rzeczywistego są to punkty pomiarowe z badań. 

a) 

 

b) 

 
c) 

 

d) 

 

Rys. 4. Wykresy zależności ilości węglików w funkcji odleg-
łości od powierzchni i czasu segmentu nasycania dla a) prze-
biegów rzeczywistych, b-d) modeli neuronowych. 

Największe ilości węglików występują przy 
powierzchni materiału (< 10 µm), a ze wzrostem 
odległości od powierzchni maleją (rys. 4). Im 
krótszy segment nasycania, tym grubość war-
stwy węglików jest mniejsza. 

Wszystkie sieci odwzorowują tendencję rze-
czywistą, na podstawie wykresów można jednak 
oceniać, że sieci MLP 12-10-3 i MLP 2-7-3 
radzą sobie lepiej niż sieć MLP 12-9-3. 

Zawartość węglików w materiale rośnie pro-
porcjonalnie do długości czasu nasycania i ma-
leje ze wzrostem segmentu dyfuzji. Zależności 
rzeczywiste najlepiej odwzorowuje sieć MLP 
12-10-3. Sieci MLP 12-9-3 i MLP 10-7-3 wy-
kazują właściwe tendencje, ale podają niższe 
wartości węglików niż obserwowano w rzeczy-
wistości, a punkty przecięcia ich wykresów 
z płaszczyzną XY są przesunięte w stosunku 
do wykresu rzeczywistego. 

Stężenie węgla w materiale rośnie proporcjo-
nalnie do czasu segmentu nasycania. Największe 
stężenia węgla występują dla obszarów blisko 
powierzchni, a wraz ze wzrostem odległości od 
powierzchni maleją. Ponadto dla krótkich cza-
sów nasycania (200-300 sekund) profil węgla 
charakteryzuje się dużą stromizną, która maleje 
w miarę wydłużania się czasu nasycania. 

a) 

 

b) 

 
c) 

 

d) 

 

Rys. 5. Wykresy zależności stężenia węgla w funkcji odleg-
łości od powierzchni i czasu segmentu dyfuzji dla a) przebie-
gów rzeczywistych, b-d) modeli neuronowych. 
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We wszystkich trzech przypadkach sieci bar-
dzo dobrze poradziły sobie z odwzorowaniem 
badanej zależności. 

Na wykresach pokazanych na rys. 5 zmienna 
x (odległość od powierzchni) ma podobny 
wpływ jak na rys. 6. Należy za to zauważyć, że 
krótki czas dyfuzji oznacza kumulację węgla 
w warstwie przypowierzchniowej materiału. 
Wydłużenie segmentu dyfuzji umożliwia trans-
port węgla w głąb detalu. 

Rzeczywistą tendencję najlepiej odwzorowuje 
sieć MLP 12-7-3. 

Wszystkie trzy sieci (MLP 12-10-3, MLP 12-
9-3, MLP 12-7-3) właściwie odwzorowują rze-
czywiste zależności, choć z różną precyzją, co 
opisano w poprzednim rozdziale. W tabelach 2, 
3, 4 ujęto współczynniki jakości sieci w od-
niesieniu do poszczególnych przewidywanych 
wartości. Pogrubiono wyniki tych sieci, które 
dawały najlepsze odpowiedzi. 

a) 

 

b) 

 
c) 

 

d) 

 

Rys. 6. Wykresy zależności stężenia węgla w funkcji odleg-
łości od powierzchni i czasu segmentu nasycania dla a) prze-
biegów rzeczywistych, b-d) modeli neuronowych. 

Ponieważ trudno jednoznacznie określić, 
która z sieci jest najlepsza, przeprowadzono 
następujący eksperyment: sieci MLP 12-10-3, 
MLP 12-9-3 i MLP 12-7-3 złożono w zespół, 
a na wejścia podano kilkanaście losowych wzor-

ców wybranych ze zbiorów, uczącego, testują-
cego i losującego.  

Tabela 2. Jakość sieci w przewidywaniu ilości węglików w ma-
teriale. 

 MLP 12-10-3 MLP 12-9-3 MLP 12-7-3 

%Węg 
(uczenie) 

0,961 0,943 0,944 

%Węg 
(testowanie) 

0,935 0,909 0,930 

%Węg 
(walidacja) 

0,870 0,867 0,861 

Tabela 3. Jakość sieci w przewidywaniu stężenia węgla w ma-
teriale. 

 MLP 12-10-3 MLP 12-9-3 MLP 12-7-3 

%Cx 
(uczenie) 

0,990 0,989 0,994 

%Cx 
(testowanie) 

0,989 0,988 0,994 

%Cx 
(walidacja) 

0,990 0,983 0,995 

Tabela 4. Jakość sieci w przewidywaniu stężenia węgla na po-
wierzchni. 

 MLP 12-10-3 MLP 12-9-3 MLP 12-7-3 

%Cp 
(uczenie) 

0,995 0,997 0,994 

%Cp 
(testowanie) 

0,995 0,997 0,994 

%Cp 
(walidacja) 

0,995 0,997 0,994 

Tabela 5. Predykcja stężenia węgla Cx przez pojedyncze sieci 
i zespół sieci. 

Próba 
Wartość 

oczekiwana 
MLP 12-

10-3 
MLP 

12-9-3 
MLP 

12-7-3 
Zespół 
sieci 

Uczenie 0,505 0,470 0,464 0,495 0,476 

Walidacja 0,460 0,417 0,408 0,451 0,425 

Test 0,427 0,369 0,358 0,410 0,379 

Uczenie 0,393 0,328 0,315 0,373 0,339 

Test 0,360 0,295 0,280 0,340 0,305 

Walidacja 0,336 0,269 0,252 0,310 0,277 

Uczenie 0,311 0,249 0,231 0,284 0,258 

Uczenie 0,287 0,234 0,217 0,262 0,237 

Uczenie 0,263 0,223 0,206 0,242 0,226 

Walidacja 0,239 0,215 0,198 0,226 0,213 

Uczenie 0,230 0,213 0,196 0,221 0,210 

Uczenie 0,223 0,209 0,193 0,212 0,205 

Uczenie 0,212 0,205 0,189 0,201 0,198 

Test 0,202 0,202 0,186 0,192 0,193 

Test 0,200 0,201 0,186 0,191 0,193 

Uczenie 0,198 0,199 0,184 0,186 0,190 

Walidacja 0,196 0,197 0,183 0,181 0,187 

Walidacja 0,194 0,196 0,182 0,179 0,186 

Uczenie 0,192 0,195 0,181 0,177 0,184 
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W tabeli 5 zanotowano indywidualne odpo-
wiedzi sieci oraz odpowiedź zespołową (odpo-
wiedź zespołowa jest średnią z odpowiedzi indy-
widualnych) dla zmiennej Cx (stężenie węgla 
w materiale). 

W indywidualnym przypadku najlepszych 
odpowiedzi udzielała sieć MLP 12-7-3 i jej 
odpowiedzi były najbliżej odpowiedzi oczeki-
wanych, jednakże wiadomo, że dla innych 
zmiennych prawdopodobnie byłaby to inna sieć. 
Dlatego też można powiedzieć, że każda sieć 
w miarę poprawnie przewiduje wartości zmien-
nych wyjściowych, lecz przy używaniu poje-
dynczej sieci któreś wyjście będzie preferowane, 
a dwa pozostałe mogą być obarczone większym 
błędem. Odpowiedź zespołowa dla pojedyn-
czego wyjścia nie będzie tak precyzyjna jak 
konkretna sieć, ale w ogólnym przypadku będzie 
prognozowała wszystkie trzy zmienne, obar-
czone mniejszym błędem łącznym. 

5 PODSUMOWANIE 

W wyniku przeprowadzonych eksperyment-
talnych procesów nawęglania próżniowego oraz 
badań materiałowych przeanalizowano przebieg 
zjawisk wydzielania i rozpuszczania węglików 
w austenicie, zachodzących podczas procesu na-
węglania próżniowego oraz wpływ parametrów 
procesu nawęglania na to zjawisko.  

Wykazano możliwość zastosowania sztucz-
nych sieci neuronowych do modelowania dyna-
miki zjawisk węglikotwórczych. Przedstawiono 
również przykład zastosowania sztucznych sieci 
neuronowych do projektowania procesów na-
węglania próżniowego w aspekcie praktycznym. 

Podsumowując przeprowadzone badania 
i analizy, można sformułować następujące 
wnioski merytoryczne: 
 Powstawanie wydzieleń węglikowych spo-

wodowane jest nadmierną podażą węgla na 
etapie nasycania podczas procesu nawęglania 
próżniowego. 

 Przekroczenie granicznego stężenia węgla 
w materiale powoduje tworzenie się siatki 
cementytu na granicach ziarn. Siatka ce-
mentytu nie jest w stanie przyjąć nadmiernej 
ilości węgla i przekazać jej w głąb materiału, 
co powoduje kumulację dużych węglików na 
powierzchni i na granicach ziarn tuż pod 
powierzchnią materiału. 

 Skupiska węglikowe tworzą się po przekro-
czeniu w materiale granicznego stężenia 
węgla Cgr w austenicie i rozpuszczają bez-
pośrednio po spadku stężenia poniżej Cgr. 

 Duże skupiska węglików są mniej trwałe niż 
siatka cementytu i to one w pierwszej ko-
lejności ulegają rozpuszczaniu. 

 Pierwiastki stopowe wykazują silny wpływ 
na dynamikę tworzenia się węglików oraz 
grubość tworzonej warstwy. 

 Obecność siatki cementytu lub skupisk wę-
glikowych na granicach ziarn w materiale po 
obróbce cieplnej powoduje szereg własności 
niekorzystnych. Część mechaniczna wykona-
na z takiego materiału nie spełnia norm wy-
maganych w eksploatacji. 

 Czasy procesów jednosegmentowych i wie-
losegmentowych nawęglania próżniowego 
dla wytworzenia tożsamych warstw w tem-
peraturze 950

0
C są porównywalne. W tempe-

raturze 1000
0
C czasy procesów jednoseg-

mentowych są dłuższe. 
 Czynnikiem kontrolującym szybkość wzros-

tu warstw nawęglanych w temperaturze po-
wyżej 950

0
C jest szybkość transferu węgla 

z węglików do austenitu (szybkość rozpusz-
czania węglików). 

 Za pomocą sieci neuronowej można odwzo-
rować kinetykę tworzenia i rozpuszczania 
węglików bez znajomości równań analitycz-
nych tego zjawiska. 

 Zgromadzenie dostatecznej liczby pomiarów 
warstwy węglikowej pozwala na zbudowanie 
i nauczenie jednokierunkowej sieci MLP, 
zdolnej do odwzorowania dynamiki zjawisk 
węglikowych. Jednakże za mała liczba wzor-
ców powoduje wykształcanie w sieciach 
niewłaściwych zależności i w konsekwencji 
podawanie błędnych wyników. 

 Aplikacja oparta na zespole sieci neuro-
nowych daje większą pewność poprawnego 
wyniku niż aplikacja oparta na pojedynczej 
sieci neuronowej. 

Należy wyraźnie podkreślić, że metoda na-
węglania próżniowego przez węgliki i ich roz-
puszczenie powoduje uzyskanie struktury war-
stwy nawęglonej identycznej jak w przypadku 
tradycyjnej metody nawęglania, tzn. metody 
wielosegmentowej, prowadzonej przy potencjale 
atmosfery poniżej granicy wydzielania węgli-
ków, co daje jej możliwości zastosowania prak-
tycznego w przemyśle. Tym samym wykazano, 
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że stosowanie metod sztucznej inteligencji, 
w szczególności sztucznych sieci neuronowych, 
jest alternatywnym sposobem rozważania zja-
wisk zachodzących podczas procesu nawęglania 
próżniowego, bez konieczności tworzenia mode-
lu matematycznego lub dochodzenia do właści-
wych paramterów procesów doświadczalną 
i kosztowną metodą prób i błędów. 
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