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ZASTOSOWANIE SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH  
DO MODELOWANIA PROCESÓW AZOTOWANIA PRÓŻNIOWEGO 

STALI NARZĘDZIOWYCH 

Emilia Wołowiec-Korecka, Instytut Inżynierii Materiałowej, Politechnika Łódzka 

Narzędzia skrawające oraz formy i matryce są istotną częścią produktów przetwarzanych 

w hartowniach usługowych (rys. 1). Elementy te są poddawane intensywnym obciążeniom, 

zarówno mechanicznym, jak i cieplnym, dlatego wysoką trwałość takich narzędzi próbuje 

zapewnić przez stosowanie odpowiednich materiałów (tzw. stali narzędziowych i szybko-

tnących). Mimo to optymalne właściwości można uzyskać tylko poprzez odpowiednią 

obróbkę cieplną lub cieplno-chemiczną. 

  

Rys. 1. Elementy wykonane ze stali narzędziowych do pracy na gorąco (źródło: Internet). 

Jedną z metod podnoszenia trwałości narzędzi jest połączenie objętościowej obróbki ciepl-

nej z precyzyjnym azotowaniem, realizowanym obecnie w odrębnych urządzeniach. 

Istnieje też możliwość zastosowania nowej metody azotowania pod obniżonym ciśnieniem 

(ang. LPN – Low-Pressure Nitriding) i realizacja całego cyklu w jednym urządzeniu, co 



 

Copyright © StatSoft Polska 2016, info@DaneWiedzaSukceS.pl 

 

22 

 

obecnie wymaga pewnego nakładu pracy od technologa, ponieważ proces ten nie jest 

dobrze poznany, a parametry obróbki oraz każdy dodatkowy pierwiastek wprowadzony do 

materiału mają istotne znaczenie dla własności końcowych produktu [1].  

Powyższe okoliczności były bezpośrednią przyczyną rozpoczęcia badań nad opracowaniem 

modelu fizycznego wielosegmentowego azotowania niskociśnieniowego o strukturze pro-

cesu „boost–diffusion” [2,3]. Na podstawie wyników uzyskanych podczas badań ilościo-

wych i jakościowych próbek wykonanych ze stali narzędziowych opracowano zespół 

wielowarstwowych jednokierunkowych sztucznych sieci neuronowych, których zadaniem 

było odwzorowanie zależności zachodzących między parametrami wejściowymi procesu 

azotowania a własnościami końcowymi obrabianej stali, ze szczególnym uwzględnieniem 

twardości i charakterystyki wytworzonej warstwy: jej grubości, własności, struktury. 

Azotowanie pod obniżonym ciśnieniem 

Ogólnie rozumiane azotowanie jest procesem obróbki cieplno-chemicznej, polegającym na 

nasycaniu powierzchni warstwy stalowych elementów maszyn i narzędzi azotem, w celu 

uzyskania bardzo twardej i odpornej na ścieranie powierzchni z jednoczesnym zachowa-

niem pożądanych właściwości i struktury rdzenia [4]. W różnych odmianach jest szeroko 

stosowane dla elementów maszyn oraz narzędzi, w których występują silnie obciążone 

węzły tarciowe i obciążenia cykliczne.  

Warstwy wytwarzane w procesie klasycznego azotowania utwardzającego mają budowę 

strefową, zgodną z układem równowagi fazowej żelazo–azot–pierwiastki stopowe. 

W większości rozważań, zwłaszcza aplikacyjnych, pomija się subtelne szczegóły budowy 

strukturalnej, dzieląc warstwę azotową na trzy podstawowe strefy: 

 strefę związków azotkowych, w której kolejno od powierzchni występują azotki żelaza 

ε (Fe2-3N), ε + γ’ i γ’ (Fe4N), zwaną „białą warstwą”; 

 obszar wydzieleń azotków typu γ’ (zwykle po granicach ziaren austenitu pierwotnego) 

w strefie azotowania wewnętrznego; 



 

Copyright © StatSoft Polska 2016, info@DaneWiedzaSukceS.pl 

 

23 

 

 strefę azotowania wewnętrznego, utwardzoną przedwydzieleniami oraz koherentnymi 

wydzieleniami azotków pierwiastków stopowych; strefa ta nazywana bywa również 

„strefą ciemną” lub „strefą dyfuzyjną”. 

Projektowane własności materiału po azotowaniu muszą pozostawać w ścisłym związku ze 

sposobem jego docelowej eksploatacji. Wynika stąd, że parametry obróbki oraz właści-

wości i struktura warstwy wierzchniej obrabianego elementu powinny być dobierane dla 

każdego przypadku indywidualnie, co wymaga znacznego doświadczenia, szczególnie 

w aspekcie jednoczesnego kontrolowania wzrostu aż trzech warstw: ε, γ’ i warstwy 

dyfuzyjnej. W tej sytuacji z pomocą przychodzi zastosowanie metod sztucznej inteligencji 

(w tym sieci neuronowych), co jest nowoczesnym podejściem do symulowania zjawisk 

trudno opisywalnych metodami matematycznymi [5-7]. Pozwala ominąć etap tworzenia 

matematyczno-fizycznego modelu zjawiska i od razu przejść do etapu symulacji własności 

materiału na podstawie parametrów procesu. Zalety i efektywność sztucznej inteligencji 

decydują o coraz powszechniejszym jej stosowaniu w realizacji zadań natury technicznej 

[8, 9]. Główną zaletą systemów opartych na tym rozwiązaniu jest możliwość równoczesne-

go skupienia się na doborze cech wytrzymałościowych obrabianych części maszyn, okreś-

leniu ich procesu technologicznego (z uwzględnieniem jego kosztów ekonomicznych), jak 

również doborze najodpowiedniejszych materiałów, umożliwiających w efekcie najpeł-

niejsze zaspokojenie ludzkich potrzeb, przy możliwie najmniejszych kosztach. 

Celem prac opisanych poniżej jest opracowanie modelu fizycznego oraz jego rozwiązanie 

funkcjonalne dla wielosegmentowego azotowania niskociśnieniowego o strukturze procesu 

„boost–diffusion”. Istotą planowanych badań jest zgromadzenie obszernej bazy danych 

uczących, dotyczących przebiegu procesów azotowania próżniowego, potrzebnych do 

zbadania i opisania kinetyki tych procesów, a w szczególności do opracowania modelu 

matematyczno-neuronowego wzrostu jednorodnej warstwy azotowanej na stalach 

narzędziowych o założonym profilu twardości i strukturze – najbardziej odpowiedniej 

z punktu widzenia warunków eksploatacji narzędzi. 
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Budowa bazy danych procesów i badań  
azotowania próżniowego 

Do realizacji badań wybrano stale narzędziowe o składzie chemicznym przedstawionym 

w tabeli (tabela 1).  

Tabela 1. Skład chemiczny materiałów użytych do badań (%wag.). 

Materiał C Si Mn Cr Mo Ni V 

EN 35CrMo8 0,55 0,25 0,75 1,00 0,45 1,65 0,10 

EN HS6-5-2 0,90 0,23 0,20 4,15 4,95 0,00 1,90 

EN X153CrMoV12 1,53 0,35 0,40 12,0 0,85 0,20 0,85 

EN X37CrMoV51 0,37 1,00 0,38 5,15 1,30 0,00 0,40 

Próbki do badań wykonano w postaci krążków o wymiarach 25x6mm (średnica i grubość). 

Ułożono macierz procesów azotowania przy obniżonym ciśnieniu, aby ustalić wpływ 

głównych parametrów procesu (temperatury, czasu, gazu wygrzewającego, segmentacji) na 

właściwości wynikowe warstw azotowanych. Stosowano zakres temperatur 520°C-560°C 

oraz podział procesów na segmenty azotowania (N) oraz dyfuzji (D), tak aby całkowity 

czas procesu nie przekraczał 6 godzin. Wszystkie procesy prowadzono przy stałym prze-

pływie amoniaku w fazie nasycania (15 l/h) i stałym ciśnieniu p w etapach nasycania 

równym 26 hPa. W każdym przypadku określono rozkład twardości w warstwie wierz-

chniej, grubość warstw naazotowanych (metodą optyczną oraz na podstawie pomiarów 

twardości). Określono także grubość powierzchniowych warstw związków azotkowych 

oraz (w sposób jakościowy) ilość wydzieleń azotków po granicach ziaren. Wyniki badań 

grubości warstw zebrano w tabelach wyników, a poglądowe wyniki dla jednej ze stali 

przedstawiono w tabeli (tabela 2). 
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Tabela 2. Wyniki badań grubości warstw dla stali HSS 6-5-2. 

Lp. 
Temp. 

[°C] 

Czas 

procesu [h] 

Segmentacja 

[h] 

Etap 

wytrzy-

mania 

Grubość warstwy 

dyfuzyjnej [µm] 

Grubość 

warstwy 

azotków 

[µm] 
gHV+50 gHV+100 gHV+150 

1. 560 2 2N - 120 94 79 6,0 

2. 560 4 4N - 130 120 113 7,0 

3. 560 4 2N 2D w próżni 150 130 105 0,0 

4. 560 4 2N 2D w azocie 150 130 105 0,0 

5. 560 4 3N 1D w próżni 135 120 110 0,0 

6. 560 4 3N 1D w azocie 140 115 108 0,0 

7. 560 4 1N 1D 1N 1D w próżni 120 110 100 0,0 

8. 560 4 1N 1D 1N 1D w azocie 150 120 110 0,0 

Model procesu azotowania pod obniżonym ciśnieniem  
z zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych 

Zbiór zależności opisujący relację między parametrami procesu azotowania niskociśnie-

niowego a cechami warstwy azotowanej należy do skomplikowanych, z uwagi na nierów-

nowagowy charakter azotowania niskociśnieniowego. Analityczne lub numeryczne roz-

wiązanie równań dyfuzji Ficka, opisujących transport dyfuzji atomów azotu niezbędnych 

do konstytuowania się warstwy wierzchniej, stanowi poważne wyzwanie, ze względu np. 

na nieliniowość zależności współczynnika dyfuzji w funkcji szybkości dyfundujących 

atomów. Rozwiązanie układu równań opisujących te zależności jest możliwe jedynie przy 

uproszczonym podejściu do zjawisk towarzyszących procesowi azotowania, co skutkuje 

rozbieżnością między obliczeniami a obserwacjami, niemożliwą do zaakceptowania.  

Dla azotowania gazowego najistotniejszymi parametrami wpływającymi na kinetykę 

wzrostu warstwy azotowanej oraz jej skład fazowy są: potencjał azotowy, temperatura, 
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skład i natężenie przepływu atmosfery azotującej, skład chemiczny materiału azotowanego 

oraz stan przygotowania powierzchni azotowanej [10-14]. W przypadku azotowania 

w obniżonym ciśnieniu potencjał azotowy przestaje mieć znaczenie, pojawia się natomiast 

dodatkowy parametr  segmentacja procesu, ponieważ azotowanie metodą LPN zakłada 

podział procesu na etapy naprzemiennego nasycania materiału i wytrzymywania w tempe-

raturze azotowania bez obecności gazu azotującego. Jak wspomniano wcześniej, zależności 

między parametrami procesu azotowania a wynikowymi cechami materiału należą do 

złożonych i nie poznanych wyczerpująco, dlatego też do ich odwzorowania wytypowano 

metodę sztucznych sieci neuronowych. 

Klasyfikator grup materiałów narzędziowych  

Literatura tematu wskazuje, że warstwa azotowana w poszczególnych grupach stali narzę-

dziowych (do pracy na zimno, na gorąco, szybkotnących) narasta w odrębny, specyficzny 

dla danej grupy sposób [15-17]. W obrębie danej grupy stale również reagują, każda na 

swój sposób, istnieją jednak wspólne tendencje. Dlatego też za zasadne uznano 

rozpatrywanie tych grup osobno oraz zbudowanie dla każdej z nich odrębnego narzędzia. 

O ile wszystkie stale opisane normami polskimi mają swoje przyporządkowanie do właści-

wej grupy materiałów, to obecnie spotykamy się również z materiałami o składach che-

micznych niepokrywających się z żadnym polskim odpowiednikiem. Szczególny problem 

stanowią chociażby niektóre materiały produkcji azjatyckiej, których zawartości 

pierwiastków stopowych występują w kombinacjach niespotykanych w normach euro-

pejskich i amerykańskich. Stąd też opracowano narzędzie klasyfikujące materiał do jednej 

z trzech grup na podstawie jego parametrów.  

Metodą eksperymentu z 2000 przebadanych sieci wybrano trzy najlepiej wytrenowane sieci 

neuronowe typu klasyfikującego, które złożono w zespół. Sieci miały po trzynaście wejść, 

odpowiednio osiemnaście, osiem i pięć neuronów w warstwie ukrytej i trzy neurony 

w warstwie wyjściowej (oznaczono je jako MLP 13-18-3, MLP 13-8-3 oraz MLP 13-5-3). 

Danymi wejściowymi dla sieci były: skład chemiczny (zawartości procentowe 
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pierwiastków: C, Si, Mn, Cr, Mo, Ni, V, W, B, Co) oraz parametry obróbki wstępnej ma-

teriału (temperatura hartowania, temperatura odpuszczania, liczba zabiegów odpuszczania). 

Neurony w warstwie ukrytej w sieciach MLP 13-18-8 oraz MLP 13-8-3 miały funkcje 

aktywacji typu tangens hiperboliczny oraz w sieci 13-5-3 funkcję wykładniczą. Neurony 

w warstwie wyjściowej w sieciach MLP 13-18-8 oraz MLP 13-8-3 miały funkcje aktywacji 

wykładnicze, a w sieci MLP 13-5-3 - funkcję aktywacji liniową. Trzy wyjścia sieci genero-

wały kombinację trzech liczb z zakresu <0;1>, które były interpretowane jako prawdopo-

dobieństwo przynależności stali do danej grupy stali (stal do pracy na zimno, na gorąco, 

stal szybkotnąca). Uczenie prowadzono metodą BFGS. Za funkcję błędu przyjęto wartość 

entropii krzyżowej. Szczegółowe formuły matematyczne podano w pracy [18]. W tabeli 

(tabela 3) zestawiono podsumowanie procesu uczenia sieci neuronowych wchodzących 

w skład zespołu klasyfikującego. Dane do stworzenia zbioru uczącego zaczerpnięto z lite-

ratury [17]. Po przeprowadzeniu procesu uczenia (tabela 3) poprzez wielokrotne poka-

zywanie sieci neuronowej wzorców uczących, przeprowadzono weryfikację działania sieci 

na odrębnych danych. 

Tabela 3. Podsumowanie procesu uczenia sieci klasyfikujących stal do grupy stali. 

Nazwa 

sieci 

Jakość 

(uczenie) 

Jakość 

(test) 

Jakość 

(walidacja) 

Algorytm 

uczenia 

Funkcja 

błędu 

Aktywacja 

(ukryte) 

Aktywacja 

(wyjściowe) 

MLP  

13-18-3 
96,15 100,00 100,00 BFGS 11 SOS Tanh Wykładnicza 

MLP  

13-8-3 
100,00 80,00 100,00 BFGS 13 SOS Tanh Wykładnicza 

MLP  

13-5-3 
96,15 100,00 100,00 BFGS 12 SOS 

Wykład- 

nicza 
Liniowa 

Do weryfikacji modelu wykorzystano stale poddawane później procesowi azotowania przy 

obniżonym ciśnieniu, podając na wejście ich składy chemiczne, wyznaczone w Instytucie 

Inżynierii Materiałowej Politechniki Łódzkiej (tabela 4). Sieć rozpoznała pierwszy i czwar-

ty materiał jako stale o skłonnościach do azotowania typowych dla stali do pracy na gorą-

co, stal drugą – jako typ stali szybkotnących oraz stal trzecią jako typ stali do pracy na 

zimno. Było to zgodne z oczekiwaniami, gdyż materiały zostały oznaczone przez 
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producenta kolejno jako 35CrMo8 (WNLV), HSS 6-5-2 (SW7M), X153CrMoV12 

(NC11LV) i X37CrMoV5-1 (WCL). 

Tabela 4. Zbiór weryfikacyjny dla sieci klasyfikującej materiał. TH – temperatura hartowania [C], 

TO – temperatura odpuszczania [C], LO – liczba zabiegów odpuszczania. Zawartość pierwiastków 

podano w procentach wagowych. 

  Materiał 1 Materiał 2 Materiał 3 Materiał 4 

W
ej

śc
ia

 s
ie

ci
 n

eu
ro

n
o

w
ej

 

C 0,55 0,90 0,52 0,37 

Si 0,25 0,25 0,23 0,98 

Mn 0,81 0,17 0,30 0,34 

Cr 0,98 3,45 12,58 5,57 

Mo 0,46 4,67 0,72 1,27 

Ni 1,51 0,09 0,23 0,24 

V 0,07 1,65 1,02 0,29 

W 0,00 0,00 0,00 0,00 

B 0,00 0,00 0,00 0,00 

Co 0,00 0,00 0,00 0,00 

TH 880 1190 1030 1030 

TO 570 570 570 570 

LO 1 1 1 1 

Algorytm obliczeniowy 

Jako parametry wejściowe kompleksowego algorytmu obliczeniowego przyjęto: skład che-

miczny materiału, temperaturę hartowania materiału, temperaturę oraz liczbę zabiegów 

odpuszczania, temperaturę azotowania, czas i segmentację procesu, wielkość przepływu 

amoniaku, wielkość powierzchni elementów azotowanych oraz rodzaj atmosfery stosowa-

nej w segmentach wytrzymania. 
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Obliczenia prowadzono dwuetapowo. W pierwszym kroku, na podstawie składu chemicz-

nego oraz wstępnej obróbki cieplnej, ustalano typ materiału i jego tendencje do azotowa-

nia. W zależności od zaklasyfikowania materiału jego dane oraz parametry procesu poda-

wane były na wejścia odpowiedniego zespołu sieci neuronowych. W pakiet każdego zespo-

łu obliczeniowego wchodziła sieć lub podzespół sieci neuronowych do obliczeń: twardości 

maksymalnej, grubości warstwy dyfuzyjnej, grubości warstwy białej γ’ + ε, a także 

pięciostopniowej oceny występowania sieci azotków po granicach ziaren. Dla każdej 

przewidywanej właściwości opracowano osobną sieć neuronową, dedykowaną do konkret-

nego zadania. Poszczególne sieci trenowano na wzorcach uczących pozyskanych z doś-

wiadczalnie przeprowadzonych procesów z zakresu temperatur 520-560
o
C, przy czym 

łączny czas segmentów nasycania nie przekraczał 6 godzin, a łączny czas dyfuzji nie prze-

kraczał 3 godzin. W programie Statistica dla każdego przypadku losowano 2 000 sieci, 

przeprowadzano proces uczenia, a następnie wybierano najlepiej wytrenowaną sieć. I tak 

przykładowo: 

1. Dla stali o tendencjach do azotowania typowych dla stali do pracy na zimno twardość 

maksymalną warstwy azotowanej przewidywano za pomocą sieci perceptronów zło-

żonej z pięciu neuronów wejściowych, trzech neuronów ukrytych i jednego neuronu 

wyjściowego (MLP 5-3-1). Dla neuronów ukrytych przyjęto logistyczne funkcje akty-

wacji, a dla neuronu wyjściowego – funkcję wykładniczą. Uczenie prowadzono meto-

dą BFGS, za funkcję błędu przyjmując sumę kwadratów różnic pomiędzy wartością 

rzeczywistą a przewidywaną przez sieć. 

2. Grubość warstwy dyfuzyjnej przewidywano za pomocą trzech sieci perceptronów; 

każda z sieci przewiduje grubość warstwy przy innym kryterium (50 HV powyżej 

twardości rdzenia, 100 HV oraz 150 HV powyżej twardości rdzenia). 

3. Grubość warstwy azotków żelaza przewidywano za pomocą sieci perceptronów złożo-

ną z pięciu neuronów wejściowych, czterech neuronów ukrytych i jednego neuronu 

wyjściowego (MLP 5-4-1). Dla neuronów ukrytych przyjęto funkcje aktywacji typu 

tangens hiperboliczny, a dla neuronu wyjściowego – funkcję liniową. Uczenie 
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prowadzono również metodą BFGS, za funkcję błędu przyjmując sumę kwadratów 

różnic.  

4. Ocenę siatki azotków prowadzono za pomocą sieci perceptronów o pięciu neuronach 

wejściowych, trzynastu neuronach ukrytych oraz jednym neuronie wyjściowym. Za 

funkcje aktywacji zarówno neuronów ukrytych, jak i neuronu wyjściowego, przyjęto 

funkcje typu tangens hiperboliczny. 

Tworzenie zespołu obliczeniowego dla grupy stali narzędziowych o tendencjach azoto-

wania typowych dla stali do pracy na gorąco oraz dla stali szybkotnących prowadzono 

analogicznie. 

Całościowy schemat modelu przedstawiono na rysunku (rys. 2), zaś szczegółowy schemat 

przebiegu obliczeń zilustrowano rysunkiem (rys. 3). W tabelach (tabele 5-7) przedstawiono 

fragmenty arkuszy predykcji właściwości warstw azotowanych dla stali o tendencjach do 

azotowania typowych dla stali do pracy na zimno. 

 

Rys. 2. Ogólny schemat modelu do przewidywania właściwości materiału po procesie azotowania 

w obniżonym ciśnieniu. 
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Rys. 3. Schemat przebiegu obliczeń w modelu azotowania w obniżonym ciśnieniu. 

Tabela 5. Arkusz predykcji twardości maksymalnej [HV] dla grupy stali warstw azotowanych dla 

stali o tendencjach do azotowania typowych dla stali do pracy na zimno. 

 
Temp 

[C] 

Wejście 

Boost [h] 

Wejście 

Diffusion 

[h] 

Wejście 

Last 

diffusion 

[h] 

Wejście 

Gas 

Wejście 

Hardness 

max [HV] 

Zm.zal 

Hardness 

max [HV] 

Wyjście 

MLP 5-3-1 

Hardness 

max [HV] 

Reszty 

1 560 4,0 0,0 0,0 0 1150,0 1177,1 -27,1 

2 560 2,0 0,0 0,0 0 950,0 977,2 -27,2 

3 560 4,0 2,0 1,0 1 1187,0 1235,8 -48,8 

4 560 4,0 2,0 2,0 1 1288,0 1333,8 -45,8 

5 560 2,0 2,0 2,0 1 1187,0 1177,1 9,9 

6 560 3,0 1,0 1,0 2 1180,0 1177,1 2,9 

7 540 6,0 0,0 0,0 0 1187,0 1230,4 -43,4 

8 560 1,5 2,5 0,5 1 1080,0 1177,1 97,1 

9 560 2,0 2,0 1,0 2 1170,0 1177,1 -7,1 

10 560 1,5 2,5 0,5 2 1170,0 1177,1 -7,1 
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Tabela 6. Arkusz predykcji grubości warstwy dyfuzyjnej [um] (kryterium rdzeń+50HV) dla grupy stali 

warstw azotowanych dla stali o tendencjach do azotowania typowych dla stali do pracy na zimno. 

 
Temp [C] 

Wejście 

Boost [h] 

Wejście 

Diffusion 

[h] Wejście 

Last 

diffusion 

[h] Wejście 

Gas 

Wejście 

ECD 

(R+50) 

[um] 

Zm.zal 

ECD 

(R+50) 

[um] 

Wyjście 

MLP 5-3-1 

ECD 

(R+50) 

[um] 

Reszty 

1 560 4,0 0,0 0,0 0 130,0 121,7 8,3 

2 560 2,0 0,0 0,0 0 80,0 79,6 0,4 

3 520 4,0 2,0 2,0 1 90,0 90,3 -0,3 

4 540 4,0 2,0 1,0 1 100,0 97,7 2,3 

5 560 3,0 1,0 1,0 1 150,0 148,8 1,2 

6 560 4,0 2,0 2,0 1 120,0 120,3 -0,3 

7 560 2,0 2,0 1,0 1 100,0 109,2 -9,2 

8 560 1,5 2,5 0,5 1 80,0 79,3 0,7 

9 560 2,0 2,0 1,0 2 130,0 121,1 8,9 

10 560 1,5 2,5 0,5 2 120,0 119,8 0,2 

Tabela 7. Arkusz predykcji grubości warstwy azotków [um] dla grupy stali warstw azotowanych 

dla stali o tendencjach do azotowania typowych dla stali do pracy na zimno. 

 
Temp [C] 

Wejście 

Boost [h] 

Wejście 

Diffusion 

[h] Wejście 

Last 

diffusion 

[h] 

Wejście 

Gas 

Wejście 

Nitrides 

network 

Zm.zal 

Nitrides 

network 

Wyjście 

MLP 5-4-1 

Nitrides 

network 

Reszty 

1 560 4,0 0,0 0,0 0 5,00 5,03 -0,03 

2 560 2,0 0,0 0,0 0 4,00 4,15 -0,15 

3 560 2,0 2,0 2,0 1 4,00 3,95 0,05 

4 560 2,0 2,0 2,0 2 4,00 3,95 0,05 

5 560 3,0 1,0 1,0 1 4,00 3,95 0,05 

6 560 3,0 1,0 1,0 2 4,00 3,95 0,05 

7 560 2,0 2,0 1,0 1 3,00 3,95 -0,95 

8 560 1,5 2,5 0,5 1 1,00 1,09 -0,09 

9 560 2,0 2,0 1,0 2 4,00 3,95 0,05 

10 560 1,5 2,5 0,5 2 4,00 3,95 0,05 
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Weryfikacja doświadczalna modelu azotowania  
przy obniżonym ciśnieniu 

Ponieważ wszystkie wzorce uczące do trenowania sieci oparto na rzeczywistych procesach 

doświadczalnych, weryfikacja doświadczalna modelu następowała niezwłocznie, na etapie 

poszukiwania i trenowania sieci neuronowych.  

W procesie trenowania wzorce były dzielone na trzy osobne zbiory: uczący, testujący oraz 

walidacyjny, w proporcjach: 70%-15%-15%. 

Zbiór uczący wykorzystywano do bezpośredniego trenowania sieci. Na wejścia sieci 

podawano dane wejściowe, a następnie porównywano dane wyjściowe z wartościami 

oczekiwanymi zawartymi we wzorcu. Na tej podstawie korygowano wagi sieci, aby 

uzyskać jak najmniejszy błąd pomiędzy wyjściami a wzorcami.  

Równocześnie pokazywano sieci dane z wzorców testowych, nie ujawniając jej popraw-

nych odpowiedzi. Podczas procesu uczenia sieć początkowo dawała coraz trafniejsze prze-

widywania dotyczące tych wzorców, co było związane z tym, że w procesie uczenia 

wykształcała zależności generalizujące jej „wiedzę” o zjawisku. W pewnym momencie 

sieć uzyskiwała optimum swoich przewidywań wartości ze zbioru testowego, a następnie 

jej przewidywania pogarszały się. Moment ten uznawano za punkt końcowy trenowania, 

ponieważ tendencja ta oznaczała, że sieć wchodzi w etap przetrenowania, dopasowując się 

nadmiernie do wzorców uczących i zatracając umiejętność generalizowania. Można powie-

dzieć, że sieć zaczynała „uczyć się na pamięć” przykładów ze zbioru uczącego. 

Ostateczną weryfikację przeprowadzano, wprowadzając na wejścia sieci dane wejściowe 

ze zbioru walidacyjnego, zawierającego wzorce, których nie zawarto ani w przykładach 

uczących, ani walidacyjnych. Na podstawie trafności prognozowania dotyczącej tego zbio-

ru określano stopień przydatności sieci. Im wyższy był współczynnik korelacji przewi-

dywań sieci z danymi rzeczywistymi (wyznaczano go z przedziału liczb <0;1>), tym lepiej 

oceniano sieć. 
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W ostatniej fazie badań opracowano program SimLPN (ang. Low-Pressure Nitriding Simu-

lator) (rys. 4) umożliwiający sprawne i wygodne korzystanie z modeli opisanych powyżej. 

 

Rys. 4. Widok ogólny symulatora procesów azotowania przy obniżonym ciśnieniu SimLPN. 

Podsumowanie 

Azotowanie przy obniżonym ciśnieniu może być aplikowane w uniwersalnych urządze-

niach próżniowych do obróbki cieplnej, jako uzupełnienie kompleksowego procesu 

ulepszania cieplnego stali narzędziowych. Relatywnie krótkie, kilkugodzinne procesy azo-

towania tych stali powodują powstanie bardzo twardej i cienkiej warstwy, co poprawia 

parametry użytkowe narzędzi.  

Na podstawie badań opisanych w artykule opracowano zespół wielowarstwowych jedno-

kierunkowych sztucznych sieci neuronowych, odwzorowujących zależności zachodzące 

między parametrami wejściowymi procesu azotowania niskociśnieniowego a własnościami 

końcowymi obrabianej stali, ze szczególnym uwzględnieniem twardości i charakterystyki 
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wytworzonej warstwy. Na tej bazie zbudowano model fizyczny wielosegmentowego azo-

towania niskociśnieniowego dla stali narzędziowych. 

Końcowym efektem prac jest aplikacja wspierająca projektowanie, symulację oraz optyma-

lizację tych procesów w rzeczywistości przemysłowej. 

Badania do publikacji sfinansowano w ramach projektu Narodowego Centrum Nauki 

Nr 5216/B/T02/2010/39. 
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