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2. Cel, teza i zakres pracy 

 

DostCpne wyniki badaM dotycz>ce stali szybkotn>cych oraz nowe narzCdzia 

obliczeniowe, w szczególnoWci narzCdzia sztucznej inteligencji, stwarzaj> mocliwoWci 

rozszerzenia obszaru badaM nad tymi materiałami m.in. w celu zredukowania kosztów 

wytwarzania przez zast>pienie pracochłonnych i kosztownych badawczych procesów 

metalurgicznych na rzecz analiz i symulacji wykonywanych z zastosowaniem narzCdzi 

komputerowych. Istotnym czynnikiem jest tutaj takce znaczne zmniejszenie czasu 

dokonywanych analiz, gdyc zastosowanie nowych technik umocliwia pominiCcie wielu 

pracochłonnych badaM doWwiadczalnych i zast>pienie ich symulacjami komputerowymi, 

których poprawne wyniki niejednokrotnie stanowi> podstawowe aródło dalej prowadzonych 

analiz.  

Przeprowadzone studium literatury oraz wyniki wykonanych dotychczas badaM 

własnych, pozwalaj> na sformułowanie nastCpuj>cej tezy pracy: 

Na podstawie wyników dotychczas wykonanych badaM doWwiadczalnych, przy 

zastosowaniu narzCdzi sztucznej inteligencji, mocliwe jest projektowanie nowych stali 

szybkotn>cych wykazuj>cych wymagan> kombinacjC twardoWci i odpornoWci na pCkanie, 

jedynie w wyniku symulacji komputerowej bez koniecznoWci wykonywania badaM 

doWwiadczalnych. 

Natomiast głównym celem przeprowadzonych badaM jest opracowanie metodologii 

projektowania nowych materiałów wykazuj>cych zespół poc>danych własnoWci, w 

oparciu o istniej>ce zasoby wyników badaM doWwiadczalnych z wykorzystaniem 

nowoczesnych narzCdzi sztucznej inteligencji.  

Przy projektowaniu stali szybkotn>cych, które to zadanie ze wzglCdu na zastosowan> 

metodC obliczeniow> jest zadaniem optymalizacyjnym, przyjCto, ce kryterialnymi 

własnoWciami s> twardoWć oraz odpornoWć na pCkanie wyracona wartoWci> współczynnika 

intensywnoWci naprCceM KIc. Ponadto optymalizacji podlegaj> parametry technologicznych 

obróbki cieplnej, tj. temperatura austenityzowania i temperatura odpuszczania. Realizacja 

głównego celu wymagała wykonania nastCpuj>cych zadaM cz>stkowych, polegaj>cych na: 

• opracowaniu modelu twardoWci stali szybkotn>cych, umocliwiaj>cego obliczanie 

twardoWci na podstawie składu chemicznego stali oraz parametrów obróbki cieplnej 

(temperatury austenityzowania oraz odpuszczania). 
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• opracowaniu modelu pozwalaj>cego na okreWlenie odpornoWci na pCkanie stali 

szybkotn>cych, na podstawie składu chemicznego stali oraz parametrów obróbki cieplnej 

(temperatury austenityzowania oraz odpuszczania). 

 Ponadto wykonano badania uzupełniaj>ce struktury i własnoWci mechanicznych 

wybranych gatunków stali szybkotn>cych w celu uzupełnienia juc zgromadzonego zbioru 

odpowiednich danych niezbCdnych do weryfikacji doWwiadczalnej opracowanych modeli 

materiałowych. Badania własnoWci mechanicznych obejmowały pomiary twardoWci stali w 

stanie po hartowaniu i odpuszczaniu, oraz pomiary współczynnika intensywnoWci naprCceM KIc. 

Badania mikroskopowe obejmowały udział objCtoWciowy wCglików oraz ich segregacji 

metodami mikroskopii Wwietlnej i metodami mikroskopii elektronowej skaningowej z 

wykorzystaniem systemu analizy obrazu. 

 Zakres wykonanych prac badawczych przedstawiono na rysunku 7. 
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