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S t r e s z c z e n i e  

W artykule przedstawiono metodę modelowania twardości wtórnej stali szybkotnących  
na podstawie składu chemicznego oraz parametrów obróbki cieplnej. Do opracowania mo- 
delu zastosowano sztuczne sieci neuronowe i posłużono się wynikami badań eksperymen- 
talnych stali szybkotnących oraz danych zawartych w normie przedmiotowej dotyczącej oraz 
katalogach stali szybkotnących, mających charakter przybliżony. Z wykorzystaniem opra- 
cowanego modelu sieci neuronowych poprowadzono symulacje wpływu wybranych pier- 
wiastków na twardość stali szybkotnących. 
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A b s t r a c t  

The paper presents the method of modeling the secondary hardness of the high-speed on basis 
of chemical composition as well as the parameters of heat treatment. For modeling  
the artificial neural network were applied. The basis of the learning procedure are results  
of experimental investigations of the high-speed steels as well as data contained in relating 
standard and catalogue. The model developed was used for simulation of the influence of the 
particular alloying elements on secondary hardness of the high-speed steels. 
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1. Wstęp 

Narzędzia sztucznej inteligencji, w tym np. sieci neuronowe, oraz zaawansowane 
metody obliczeniowe umożliwiają rozszerzenie obszaru badań w inżynierii materiałowej,  
w tym również nad stalami szybkotnącymi, które stanowią nadal ważną grupę materiałów 
inżynierskich. Ich powszechne zastosowanie w przemyśle sprawia, że prowadzenie ba- 
dań nad nowymi gatunkami o lepszych własnościach użytkowych jest uzasadnione. m.in.  
w celu zredukowania kosztów wytwarzania przez zastąpienie pracochłonnych i kosztow- 
nych procesów metalurgicznych na rzecz analiz i symulacji wykonywanych z zastoso- 
waniem narzędzi komputerowych. W artykule przedstawiono model matematyczny, opra- 
cowany z użyciem sztucznych sieci, umożliwiający obliczanie twardości wtórnej stali 
szybkotnących po obróbce cieplnej na podstawie składu chemicznego i parametrów 
obróbki cieplnej. Z wykorzystaniem opracowanego modelu sieci neuronowych popro- 
wadzono symulacje wpływu wybranych pierwiastków na twardość stali szybkotnących. 

2. Materiał i metodologia 

Celem badań jest opracowanie modelu umożliwiającego obliczanie twardości stali 
szybkotnących wyłącznie na podstawie składu chemicznego stali oraz parametrów obróbki 
cieplnej, tj. temperatury austenityzowania oraz odpuszczania. Do jego opracowania wy- 
korzystano: 
– wyniki prac nad nowymi stalami szybkotnącymi [1–5], 
– dane zawarte w katalogach producenta Erasteel [6], 
– dane zawarte w normie przedmiotowej dotyczącej stali szybkotnących [7]. 

Szczegółowe informacje dotyczące stężeń pierwiastków stopowych dla nowo opra- 
cowanych stali, zaczerpniętych z norm oraz z katalogów producentów stali, podano od- 
powiednio w tabelach 1–3. Zakres temperatury austenityzowania, dla którego opracowa- 
no dane doświadczalne, wynosi 1120°C–1280°C, natomiast zakres temperatury odpusz- 
czania wynosi 480°C–630°C. Wyniki wcześniejszych prac [8] potwierdzają, że możliwe 
jest wykorzystanie danych katalogowych oraz z norm do opracowania założonego modelu, 
przez co zwiększa się jego adekwatność oraz uniwersalność. Przyjęto założenie, że twar- 
dość stali zależy od stężeń podstawowych pierwiastków stopowych występujących w tych 
stalach: węgla, chromu, wolframu, molibdenu, wanadu i kobaltu, oraz temperatury au- 
stenityzowania i odpuszczania. W konsekwencji przyjęto stałą liczbę neuronów wejś- 
ciowych (8) sieci, oraz jeden neuron wyjściowy odpowiadających twardości. Do za- 
projektowania, uczenia i testowania sieci neuronowych użyto programu STATISTICA 
Neural Networks firmy StatSoft. 

Adekwatność opracowanych modeli badano, analizując błąd pomiędzy twardością 
obliczoną a odpowiadającą jej twardością zmierzoną doświadczalnie, a jako kryterium 
przyjęto średni błąd dla testowanego zbioru danych: 
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gdzie: 
N  – liczebność zbioru testowego, 
HRCoi – twardość obliczona (i-ta), 
HRCzi – twardość zmierzona (i-ta), 

Przyjęto, że adekwatny jest model, który pozwoli na uzyskanie wartości błędu obli- 
czeń ok. 1 HRC. 

3. Model twardości stali szybkotnących 

Z wykorzystaniem programu Statistica Neural Network wygenerowano kilkaset sieci 
neuronowych o różnej liczbie neuronów w warstwach ukrytych. Część z nich została na 
wstępnym etapie projektowania wyeliminowana ze względu na zbyt duży błąd lub zbyt 
dużą liczbę neuronów w warstwach ukrytych. Po zakończeniu procesu uczenia lub w jego 
trakcie obserwowano wykres błędu uczenia każdej sieci. Na jego podstawie sprawdzano 
czy sieć nie uległa przeuczeniu, a sieci przeuczone zostały usunięte z dalszej analizy. Jako 
wskaźniki jakości sieci przyjęto średni błąd bezwzględny, iloraz odchyleń standardowych 
oraz współczynnik korelacji. Ostatecznie spośród całego zbioru opracowanych sieci 
przyjęto perceptron wielowarstwowy o strukturze MLP 8-7-1 (tzn. 8 wejść, 7 neuronów w 
warstwie ukrytej, 1 wyjście), o średnim błędzie obliczeń wynoszącym 0,59 HRC. 
Wskaźniki jakości opracowanej sieci zestawiono w tabeli 4. 
 

T a b e l a  1 

Skład chemiczny nowoopracowanych stali szybkotnących wykorzystanych  
do opracowania modeli twardości wtórnej 

Typ stali 
Średnie stężenie masowe pierwiastka [%] 

C Cr W Mo V Co 
9-2-2+Si 0,94 4,5 9,0 1,72 1,8 0,0 
9-2-2+Si+Ti 0,93 4,5 9,0 1,88 1,7 0,0 
9-2-2+Si+Ti (1) 0,93 4,7 8,9 2,0 1,5 0,0 
9-2-2+Si+Nb 0,94 4,5 9,0 1,85 1,67 0,0 
9-2-2+Si+Nb (1) 0,92 4,5 9,1 1,87 1,3 0,0 
9-2-2-5 0,94 4,4 8,8 2,4 1,6 5,2 
11-0-2+Si 0,93 4,5 11,2 0,0 1,8 0,0 
11-0-2+Si+Ti 0,98 4,6 10,8 0,0 1,6 0,0 
11-0-2+Si+Ti (1) 0,93 4,4 10,6 0,0 1,4 0,0 
11-0-2+Si+Nb 0,94 4,5 11,4 0,0 1,6 0,0 
11-0-2+Si+Nb (1) 0,93 4,5 11,5 0,0 1,3 0,0 
11-0-2-5 0,91 4,5 10,9 0,0 1,8 5,2 
11-2-2+Si 1,1 4,4 11,3 1,88 1,8 0,0 
11-2-2+Si+Ti 1,05 4,5 11,2 1,9 1,7 0,0 
11-2-2+Si+Ti (1) 1,04 4,2 11,1 1,8 1,5 0,0 
11-2-2+Si+Nb 1,0 4,4 11,2 1,95 1,7 0,0 
11-2-2+Si+Nb (1) 1,02 4,5 11,3 1,82 1,4 0,0 
11-2-2-5 1,03 4,5 11,3 1,94 1,8 4,9 
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T a b e l a  2 
Skład chemiczny stali szybkotnących ujętych w normie przedmiotowej wykorzystanych do 

opracowania modeli twardości wtórnej 

Gatunek stali 
Średnie stężenie masowe pierwiastka [%] 

C Cr W Mo V Co 
HS18-0-1 0,78 4,15 17,95 0,0 1,1 0,0 
HS0-4-1 0,81 4,15 4,25 1,1 1 0,0 
HS1-8-1 0,82 4,15 8,5 2,85 1,2 0,0 
HS6-5-2 0,84 4,15 4,95 6,3 1,9 0,0 
HS1-4-2 0,9 3,95 4,45 1,8 1,95 0,0 
HS6-5-2C 0,9 4,15 4,95 6,3 1,9 0,0 
HS6-5-2-5 0,91 4,15 4,95 6,3 1,9 4,75 
HS3-3-2 0,99 4,15 2,7 6,3 2,35 0,0 
HS2-9-2 1 4,15 8,7 1,7 1,95 0,0 
HS6-6-2 1,05 4,15 6 6,3 2,45 0,0 
HS2-9-1-8 1,1 4,15 9,5 1,55 1,1 8 
HS6-5-3 1,2 4,15 4,95 6,3 2,95 0,0 
HS10-4-3-10 1,275 4,15 3,55 9,5 3,25 10 
HS6-5-3-8 1,28 4,15 5 6,3 2,95 8,4 
HS6-5-3C 1,285 4,15 4,95 6,3 2,95 0,0 
HS6-5-4 1,325 4,15 4,6 5,6 3,95 0,0 

 
T a b e l a  3  

Skład chemiczny stali szybkotnących ujętych w katalogach producenta Erasteel 
wykorzystanych w ramach projektu do opracowania modeli twardości wtórnej 

Typ stali 
Średnie stężenie masowe pierwiastka [%] 

C Cr W Mo V Co 
1-5-1-8 0,72 4 5 1 1 8 
18-0-1 0,75 4,1 18 0 1,1 0 
2-9-1 0,83 3,8 8,5 1,8 1,2 0 
0-4-1 0,84 4 4,2 0 1,1 0 
1-5-2 0,89 4 4,5 1,2 1,9 0 
6-5-2 0,9 4,2 5 6,4 1,8 0 
2-5-1-2 0,91 3,7 5 1,8 1,2 2,5 
6-5-2-5 0,93 4,2 5 6,4 1,8 4,8 
3-3-2 0,99 4,1 2,7 2,8 2,4 0 
2-9-2 1,02 3,8 8,6 1,8 1,9 0 
5-6-2-8 1,05 4 6 5 1,6 7,8 
6-6-2 1,05 4 6,3 6,3 2,5 0 
2-9-1-8 1,08 3,8 9,4 1,5 1,2 8 
4-8-3 1,2 4,2 8,5 3,5 3 0 
6-5-3 1,2 4,1 5 6,3 3 0 
10-4-3-10 1,27 4 3,6 9,5 3,2 10 
12-1-4 1,28 4,2 0,8 12 3,8 0 
6-5-4 1,3 4,2 4,5 5,6 4 0 
9-4-3-11 1,41 4,2 3,6 8,8 3,4 11 
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T a b e l a  4 

Wskaźniki jako ści opracowanej sieci neuronowej do obliczania twardości stali 

Struktura sieci 
Metoda 

uczenia/liczba epok 
treningowych 

Zbiór 
uczący walidacyjny testowy 

Średni błąd bezwzględny, HRC 

MLP 8-7-1 
BP/50 

CG/462 

0,53 0,57 0,59 
Iloraz odchyleń standardowych 

0,23 0,25 0,27 
Współczynnik korelacji 

0,97 0,97 0,96 
BP – wsteczna propagacja błędów; CG – gradienty sprzężone 

4. Symulacje komputerowe z wykorzystaniem opracowanego modelu 

Opracowany model sieci neuronowych pozwala na przeprowadzanie symulacji 
komputerowych, dotyczących m.in.: 
– wpływu wybranego pierwiastka na własności stali lub przyrost wartości tej własności 

dla ustalonych stężeń pozostałych pierwiastków stopowych oraz stałej temperatury 
austenityzowania i odpuszczania, 

– analizy równoczesnego wpływu dwóch wybranych pierwiastków na własności stali  
dla ustalonych stężeń pozostałych pierwiastków stopowych oraz stałej temperatury 
austenityzowania i temperatury odpuszczania. 
Badania symulacyjne prowadzono w zakresie stężeń pierwiastków stopowych wy- 

stępujących w badanych stalach, podanych w tabeli 5. W artykule przedstawiono wy- 
niki symulacji wpływ dwóch wybranych pierwiastków stopowych na twardość stali  
przy ustalonych stałych stężeniach pozostałych pierwiastków oraz parametrach obróbki 
cieplnej. Przyjęto przy tym ustalone stężenie oraz parametry obróbki cieplnej zestawione  
w tabeli 6. Wyniki symulacji dla różnych kombinacji pierwiastków przedstawiono na 
rysunkach 1–3. 

 
T a b e l a  5 

Graniczne stężenia masowe pierwiastków stopowych określające zakres stosowania modelu 
twardości 

Stężenie pierwiastka [%] C Cr W Mo V Co 
minimalne 0,72 3,7 0 0 1 0 

maksymalne 1,41 4,7 18 9,5 4,5 11 
 

 
T a b e l a  6 

Przyjęte do symulacji wpływu dwóch pierwiastków stałe stężenia pierwiastków stopowych oraz 
temperatury austenityzowania i odpuszczania 

Stężenie masowe pierwiastka [%] Temperatura [°C] 
C Cr W Mo V Co austenityzowania Ta odpuszczania To 

0,95 4,1 6,5 4,5 1,8 0 1220 550 
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Rys. 1. Wpływ molibdenu i kobaltu na twardość stali szybkotnących 

Fig. 1. Effect of Molybdenum and Cobalt on hardness of steel 
 
 

 
Rys. 2. Wpływ wanadu i molibdenu na twardość stali szybkotnących 

Fig. 2. Effect of Vanadium and Molybdenum on hardness of steel 
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Rys. 3. Wpływ wolframu i molibdenu na twardość stali szybkotnących 

Fig. 3. Effect of Tungsten and Molybdenum on hardness of steel  

5. Wnioski 

Szybki postęp w informatyce i upowszechnienie w ostatnich latach jej nowoczes- 
nych technik, sprawia, że są one z powodzeniem stosowane w badaniach z obszaru inży- 
nierii materiałowej. Współczesne zastosowania technik informatycznych w inżynierii 
materiałowej, w tym narzędzi sztucznej inteligencji, świadczą o coraz większym za- 
interesowaniu nimi w środowisku materiałoznawczym. Ich stosowanie umożliwia znacz- 
ne zmniejszenie czasu dokonywanych analiz, bowiem zastosowanie nowych technik 
obliczeniowych umożliwia pominięcie wielu pracochłonnych badań doświadczalnych  
i zastąpienie ich symulacjami komputerowymi. Kolejne lata niewątpliwie przyniosą no- 
we rozwiązania, wskazując kolejne obszary praktycznego wykorzystania tych metod. 

W artykule przedstawiono model umożliwiający obliczanie twardości stali szybko- 
tnących na podstawie składu chemicznego i parametrów obróbki cieplnej. Uzyskane wy- 
niki obliczeń wskazują na zadowalającą zgodność modelu z danymi doświadczalnymi, 
gdyż błąd obliczeń wynosi ok. 0,6 HRC. Przy opracowaniu modelu oparto się na wynikach 
badań eksperymentalnych stali szybkotnących oraz danych zawartych w normie przed- 
miotowej dotyczącej stali szybkotnących, mających charakter przybliżony. 
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