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Praca składa się z dwóch części. Część 1 dotyczy zagadnień związanych z opisem  nieustalonego przepływu 

ciepła występującego w trakcie procesów obróbki cieplnej oraz łączenia metali technicznych i stopów metali. W 

podstawowych równaniach nieustalonego przepływu ciepła, sformułowanych w ramach termodynamiki 

ośrodków ciągłych, uwzględniono przejścia fazowe stosując teorię mieszanin. Przedyskutowano dwa podejścia, 

które wynikają z odpowiednich równań bilansu dla energii wewnętrznej albo entalpii. Mieszanina składa się z 

kilku izotropowych faz materiału o różnych udziałach objętościowych, a właściwości termiczne każdej fazy 

opisane są nieliniowym związkiem Fouriera. Wyróżniono przejścia fazowe związane ze zmianą stanu skupienia 

metalu oraz zmianą jego mikrostruktury. Przejścia typu pierwszego uwzględnia się przez odpowiednie 

zdefiniowanie ciepła właściwego wraz z utajonym ciepłem przemiany (albo funkcji entalpii) w równaniach 

bilansu, zaś przejścia typu drugiego o charakterze dyfuzyjnym i bezdyfuzyjnym opisują relacje kinetyczne. W 

pracy dyskutowane są relacje kinetyczne wynikające z różnych stosowanych w literaturze metalurgicznych 

modeli przemian fazowych. Relacje te definiują między innymi kierunki przemian fazowych oraz ich 

kinematykę. Równania kinetyczne tworzą układ równań różniczkowych, których współczynniki zależne są 

między innymi od temperatury i jej prędkości oraz czasu przemiany. Wobec tego procesy rozpatrywane w pracy 

nie są w ogólności ani izotermiczne ani nie odbywają się przy stałej prędkości zmian temperatury. Pominięto 

sprzężenie termiczno-dyfuzyjne, co oznacza,  że nie uwzględniono potencjałów chemicznych, czyli skład 

chemiczny metali jest dany i nie ulega zmianie. Występuje jednak pełne sprzężenie efektów cieplnych i 

przemian fazowych, co prowadzi do złożonej procedury przygotowywania danych termiczno-metalurgicznych. 

Przedstawione podejście fenomenologiczne może być stosowane między innymi w zagadnieniach obróbki 

cieplnej metali technicznych i stopów metali o strukturze polikrystalicznej. Omawiane zagadnienia szeroko 

ilustruje cytowana literatura w zastosowaniu do różnych metali i stopów metali, niemniej jednak w tej pracy 

rozpatrzono tylko stal, a dla pewnych wybranych jej gatunków zaprezentowano sposób przygotowania 

odpowiednich danych termiczno-metalurgicznych. Dane te są stosowane w Części 2 pracy, gdzie zamieszczone 

są przykłady rozwiązań numerycznych zadań brzegowo-początkowych. W Części 2 zastosowano metodę 

elementów skończonych i program SYSWELD. Druga, aplikacyjna część pracy jest punktem wyjścia do analizy 

sprzężonych efektów termiczno-metalurgicznych z polami mechanicznymi w wyrobach stalowych.  
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1. WSTĘP 

 

Uwzględnienie przejść fazowych w metalach, w trakcie nieustalonego przepływu ciepła, 

jest istotnym zagadnieniem między innymi w opisie formowania wyrobów metalowych przez 

odlewanie, ich obróbki cieplnej, w szczególności np. krzepnięcia, hartowania, odpuszczania, 

itp. oraz w opisie procesu spawania, por. np. [1,2,20-24,32,35,37,44,46].  

Własności termiczno-mechaniczne poszczególnych faz metalu w wyrobie są w wielu 

przypadkach istotnie różne i  decydują o jego właściwościach użytkowych, por. [1,2,32,44]. 

Pomimo, iż żelazo i jego stopy z węglem oraz innymi pierwiastkami są jednymi z 

najstarszych znanych i produkowanych metali, to można powiedzieć, że wiedzę o 

przemianach fazowych jakie zachodzą w stalach oraz mikrostrukturach, jakie w ich wyniku 

powstają, zaczęto wykorzystywać dopiero w XIX wieku, gdy produkcja stali osiągnęła skalę 

przemysłową. Próby teoretycznego opisu kinetyki przemian fazowych w metalach podjęto w 

latach czterdziestych ubiegłego wieku, por. [3-5] i pracę przeglądową na ten temat Faleirosa i 

in. z 2000 r. [18]. W inżynierii materiałowej i metalurgii od połowy XX wieku standardową 

procedurą oceny właściwości stopów metali jest analiza tzw. wykresów równowagi faz oraz 

krzywych chłodzenia/nagrzewania wykonanych przy różnych prędkościach zmian 

temperatury [2]. Znajomość tych danych i odpowiednie „sterowanie” składem chemicznym i 

technologią obróbki cieplnej i mechanicznej, pozwala na projektowanie stopu metali o 

pożądanych cechach, patrz np. [11,12,30,37,46]. Celem wielu prac teoretycznych o 

przemianach fazowych jest odtworzenie z tzw. równań kinetycznych (pkt.3 pracy) krzywych 

chłodzenia/ nagrzewania (diagramów IT oraz CCT, por. pkt.4-6 pracy). Z porównania 

jednych z najnowszych prac przeglądowych na ten temat Zhao i Notisa z 1995 r. [53] oraz 

Gronga i Shercliffa z 2002 r. [20] wynika, że konieczne jest uwzględnienie w tego typu 

analizach zjawiska nieustalonego przepływu ciepła, czyli procesów nierównowagowych z 

punktu widzenia klasycznej termodynamiki [14,15]. Pierwsze prace teoretyczne, w których 

podjęto próby sprzężonego opisu nieliniowych zagadnień termo-metalurgicznych, powstały w 

latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku, zaś skutecznych aplikacji numerycznych dokonano 

w ostatnim dziesięcioleciu, por. np. [48-50] i literaturę tam cytowaną oraz Część 2 tego 

artykułu ([28]). 

Celem tej pracy jest sformułowanie sprzężonego zagadnienia brzegowo-początkowego 

nieustalonego przepływu ciepła z uwzględnieniem przejść fazowych i zastosowanie metody 

elementów skończonych (MES) w zagadnieniach chłodzenia/ogrzewania i spawania 

elementów wyrobów stalowych. Praca podzielona jest na dwie części. W pkt.2 Części 1 

wyprowadzamy podstawowe równania nieustalonego przewodnictwa cieplnego z 

uwzględnieniem przejść fazowych w niejednorodnych materiałach izotropowych. 

Rozpatrujemy dwa opisy, które wynikają z odpowiednich równań bilansu energii 

wewnętrznej albo funkcji entalpii.  Stosujemy m.in. teorię mieszanin. Izotropia materiału 

oznacza tu, że każda cząstka materiału oraz każda jego faza ma izotropowe własności ze 

względu na przewodnictwo cieplne. W opisie uwzględniamy tzw. nieliniowe prawo Fouriera. 

Wszystkie równania wyprowadzamy w tzw. notacji absolutnej, por. np. [25,26] i literaturę 

tam cytowaną. W ten sposób otrzymujemy związki prawdziwe w dowolnych układach 

współrzędnych, co znakomicie ułatwia ich aplikację w zagadnieniach szczegółowych. Nawet 

w najprostszych przypadkach sformułowane zagadnienie jest nieliniowe i wymaga 

zastosowania metod numerycznych, patrz Część 2 pracy. Precyzując postać równań 

kinetycznych stosujemy modele przejść fazowych w metalach i ich stopach, których 

podstawy doświadczalne i uzasadnienia teoretyczne opisane są m.in. w pracach [3-

5,18,30,33,41]. Aplikacyjna Część 2 pracy dotyczy zjawisk termo-metalurgicznych 

zachodzących w różnych rodzajach stali i jest punktem wyjścia do analizy sprzężonych 

efektów termiczno-metalurgicznych z polami mechanicznymi w wyrobach stalowych, por. 
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[27,34]. Przedstawione w pkt.2 i 3 teoretyczne sformułowanie zagadnienia jest opisem 

fenomenologicznym i wobec tego w celu wyznaczenia parametrów i funkcji materiałowych, 

występujących w odpowiednich równaniach bilansu oraz relacjach kinetycznych, konieczne 

jest uwzględnienie danych doświadczalnych. Proste przykłady i interpretacje równań 

kinetycznych opisujących zmiany fazowe w trakcie nagrzewania i chłodzenia stali 

zamieszczamy w pkt.4. Sposób przygotowania niezbędnych danych do analizy MES 

podajemy w pkt.5, na przykładzie stali 16MnCr5. Dane te stosujemy w pkt.6 oraz Części 2, 

gdzie zamieszczamy przykłady rozwiązań numerycznych zadania chłodzenia elementów 

stalowych oraz symulacji spawania z zastosowaniem programu SYSWELD [49,50]. W pkt.6 

pracy zamieszczamy dyskusję dotyczącą interpretacji wyników numerycznych tzw. próby 

Jominy’ego, która jest standardową, doświadczalną próbą oceny mikrostruktury i hartowności 

stali podczas jej kontrolowanego chłodzenia, por. [2]. Celem tego testu jest między innymi 

weryfikacja danych materiałowych zamieszczonych w pkt.5.  

Z punktu widzenia klasycznej termodynamiki [14,15], inżynierii materiałowej [1,2], 

metalurgii, technologii produkcji oraz łączenia wyrobów stalowych [7,19,32], dyskutowane w 

tej pracy zagadnienia są jakościowo dobrze poznane. Jeżeli jednak w ich opisie uwzględni się 

procesy nierównowagowe, to nawet w przypadku interpretacji prostych testów 

doświadczalnych, stosowanych w inżynierii materiałowej do oceny pewnych cech wyrobów 

stalowych, prowadzi to do bardzo złożonej analizy. Klasycznym tego przykładem jest ocena 

hartowności stali i próba Jominy’ego, por. monografię [2] z pracami [24,35] i wynikami 

zamieszczonymi w pkt.6. Zaprezentowany w pkt.2 opis teoretyczny wymaga w przypadku 

próby Jominy’ego rozwiązania sprzężonych układów nieliniowych równań różniczkowych 

zwyczajnych i cząstkowych z odpowiednimi warunkami brzegowymi i początkowymi, w 

których uwzględnia się konwekcję i promieniowanie. Test ten zamieszczamy w tej części 

pracy gdyż w najnowszej wersji programu SYSWELD z 2003 roku istnieją dodatkowe 

procedury umożliwiające stosunkowo łatwą jego symulację i weryfikację. Należy podkreślić, 

że interpretacja tego testu, jego opis teoretyczny i analiza numeryczna jest obecnie 

przedmiotem ożywionej dyskusji naukowej, por. prace [9,24,25,35] i pkt.6. Standardem jest 

obecnie uzupełnianie próby Jominy’ego badaniami mikrostruktury i twardości metali oraz 

analizą przejść fazowych, por. np. [8,21,37,43,53]. Opis teoretyczny (bez uwzględnienia pól 

mechanicznych) nie jest kompletny, gdyż w próbie hartowności ocenia się twardość stali HV. 

Różne zjawiska termiczno-metalurgiczne jakie zachodzą podczas obróbki cieplnej i 

spawania stali są  opisane w tej pracy jedną, stosunkowo mało złożoną, ale ciągle rozwijaną 

teorią fenomenologiczną, por. [33,35,36,41,45,49,50]. Szczegółowe jej zastosowania 

wynikają z przyjęcia odpowiednich danych termiczno-metalurgicznych oraz sprecyzowania 

warunków brzegowo-początkowych w nieliniowym zadaniu nieustalonego przepływu ciepła. 

Świadomie uproszczony  jest opis mikrostruktury stali oraz mechanizm przejść fazowych. 

Jednym z kluczowych problemów jest prawidłowy opis przejść fazowych podczas chłodzenia 

wyrobów stalowych poniżej temperatury austenizacji, co jest istotne przy hartowaniu jak i 

spawaniu. W opisie spawania, oprócz topnienia i krzepnięcia stali, muszą być uwzględnione 

także wszystkie przejścia fazowe stali jakie zachodzą przy różnych prędkościach nagrzewania 

i chłodzenia. W tzw. strefie wpływu ciepła występują bowiem nierównomierne zmiany pola 

temperatury i pola prędkości temperatury. Jednym z podstawowych czynników decydujących 

o jakości połączenia spawanego jest przestrzenny rozkład faz stali w strefie wpływu ciepła, po 

całkowitym ochłodzeniu łączonych elementów. Przy powierzchniowym hartowaniu wyrobów 

stalowych dąży się m.in. do prawidłowego rozkładu martenzytu i bainitu w warstwie 

wierzchniej wyrobu. Znaczne trudności pojawiają się przy hartowaniu dużych przedmiotów, 

gdyż zbyt szybkie hartowanie może prowadzić do pękania martenzytu. Podobna sytuacja 

może wystąpić podczas chłodzenia spoiny, por. np. [13,32]. Należy podkreślić, że racjonalna 

ocena wytężenia oraz nośności połączenia spawanego wyrobów stalowych musi być m.in. 
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poprzedzona poprawną analizą wyników zadania nieustalonego przepływu ciepła, por. np. 

[6,41,45]  oraz wnioski końcowe zamieszczone w Części 2 tej pracy. 

  

 

2. PODSTAWOWE RÓWNANIA NIEUSTALONEGO PRZEPŁYWU CIEPŁA W 

NIEJEDNORODNYCH MATERIAŁACH IZOTROPOWYCH Z 

UWZGLĘDNIENIEM PRZEJŚĆ FAZOWYCH 

 

Liniowe zagadnienie nieustalonego przepływu ciepła, które sprowadza się do analizy 

parabolicznych równań różniczkowych, jest klasycznym zagadnieniem fizyki ośrodków 

ciągłych oraz teorii równań różniczkowych cząstkowych, por. [25,26,15,39,51,52] i obszerną 

literaturę źródłową tam cytowaną. Początki teorii sięgają pierwszej połowy XIX wieku. 

Truesdell, w podręczniku [51] dotyczącym historii klasycznej termodynamiki, zamieszcza 

interesującą dyskusję liniowej teorii przepływu ciepła, która została sformułowana przez 

Fouriera w 1822 roku. Rozumowanie Fouriera (pomimo, że doprowadziło do poprawnego 

sformułowania równania przewodnictwa dla ciał izotropowych) oparte było na błędnej 

interpretacji prawa Newtona (dotyczącego nagrzewania/ostygania dowolnych ciał) oraz braku 

rozróżnienia między równaniami bilansu przepływu ciepła i równaniami konstytutywnymi. 

Liniową relację konstytutywną, wiążącą strumień ciepła z gradientem temperatury nazywa się 

obecnie prawem Fouriera. Zastosowania teorii liniowej ograniczone są do zagadnień, w 

których dopuszczalne jest m.in. założenie o stałej wartości współczynników przewodzenia 

ciepła. Należy jednak zaznaczyć, że wartości liczbowe współczynników przewodzenia ciepła 

metali technicznych i stopów metali zmieniają się w szerokim zakresie i są zależne od 

temperatury. Dodatkowo w wyniku zmian temperatury zachodzą w metalach przejścia 

fazowe. Konieczne jest wobec tego, w zagadnieniach dyskutowanych w tej pracy, 

uwzględnienie wymienionych powyżej własności w odpowiednich równaniach nieustalonego 

przepływu ciepła. 

 

2.1. Zależności wynikające z równań bilansu energii wewnętrznej i teorii mieszanin 

Zgodnie z ogólnymi zasadami teorii ośrodków ciągłych [26,39,47,52] równanie bilansu 

przepływu ciepła ma następującą postać: 

 






q
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d
nq ,                                              (2.1) 

 

gdzie  x ~  jest gęstością ciała, U oznacza energię wewnętrzną ciała, zaś Q  jest ciepłem 

wytwarzanym wewnątrz obszaru w jednostce czasu (źródłem ciepła o wydajności Q ). 

Energia wewnętrzna jest funkcją temperatury absolutnej T . Zakładamy, że równanie bilansu 

(2.1) jest prawdziwe dla dowolnej części ciała, a poszukiwane jest pole temperatury 

 t,TT x . Wektor x określa położenie cząstki ciała zajmującego obszar  , t zaś oznacza 

czas. Obszar   zajmowany przez ciało nie zmienia się w czasie. Brzeg ciała oznaczamy jako 

 . Na części brzegu q  zadany jest strumień ciepła q . W równaniu bilansu (2.1) 

podstawiliśmy strumień ciepła ze znakiem ujemnym. Oznacza to, że dodatni przyrost 

temperatury w obszarze ciała powstaje wtedy gdy strumień ciepła q wpływa do obszaru ciała 

poprzez jego powierzchnię ograniczającą i skierowany jest przeciwnie do wersora n, który 

jest wektorem normalnym do powierzchni. Kropką w (2.1) oznaczamy iloczyn skalarny 

wektorów. Stosując twierdzenie Greena-Ostrogradzkiego, równanie (2.1) zapisujemy w 

postaci 



 5 

  0dVdiv
d

d










QU
t

q .                                           (2.2) 

 

W (2.2) symbol „div” oznacza dywergencję, która jest liniową operacją różniczkową 

(wynikiem tej operacji jest skalar). Zakładamy, że równanie (2.2) jest prawdziwe dla 

dowolnej części ciała, z czego wynika, że wyrażenie podcałkowe w (2.2) jest tożsamościowo 

równe zeru. Wobec tego równanie lokalne ma następującą postać: 

 

QU  qdiv ,                                                        (2.3) 

 

gdzie kropką nad symbolem oznaczono pochodną po czasie. Należy pamiętać, że  

 

 TTT
T

 c
U

U 



 ,                                                        (2.4) 

 

gdzie c  oznacza ciepło właściwe. Ponieważ obszar zajmowany  przez ciało nie ulega zmianie 

i nie rozpatrujemy deformacji ciała, to w (2.4) nie rozróżnia się ciepła właściwego w stałej 

objętości od ciepła właściwego przy stałym ciśnieniu. Ciepło właściwe zależy nie tylko od 

rodzaju substancji i temperatury, ale także od jej fazy. W przedstawionym podejściu, wyraźna 

zmiana wartości ciepła właściwego w małym zakresie temperatur może być interpretowana 

jako zmiana fazy materiału. Formalnie, w zależności od klasy różniczkowalności, 

całkowalności, czyli regularności funkcji energii wewnętrznej można wprowadzić 

klasyfikację zmian fazowych. Ze względu na cel pracy wprowadzenie tej klasyfikacji nie jest 

istotne. 

Z drugiego prawa termodynamiki, w konsekwencji nierówności Clausiusa-Duhema, por. 

np. [29,47], otrzymamy następujący warunek, w którym temperatura jest w skali Kelvina: 

 

 0gradT
T

1
 q .                                                           (2.5) 

 

W (2.5) symbol „grad” oznacza gradient, który jest liniową operacją różniczkową (jej 

wynikiem jest wektor). Często w literaturze (por. prace cytowane w [29]) nierówność (2.5) 

wprowadza się jako dodatkowy postulat (bez odwoływania się drugiego prawa 

termodynamiki) i nazywa się nierównością Kelvina. Z równania (2.3) wynika, że konieczne 

jest zapostulowanie relacji konstytutywnej, zgodnej z wymaganiem (2.5), pomiędzy 

strumieniem ciepła a gradientem temperatury i ewentualnie temperaturą. Możliwa jest także 

inna interpretacja konieczności wprowadzenia relacji konstytutywnej, która wynika z zasady 

Onsagera, gdzie wielkość gradT
T

1
  interpretuje się jako „siłę” wywołującą przepływ ciepła, 

por. [39] i literaturę tam cytowaną. Najprostszą relacją konstytutywną spełniającą wymaganie 

(2.5) jest tzw. izotropowe prawo Fouriera o postaci: 

 

 gradTTq ,                                                          (2.6) 

 

gdzie  T  jest dodatnim współczynnikiem przewodzenia ciepła, funkcyjnie zależnym od 

temperatury. W prawie Fouriera współczynnik przewodzenia ciepła musi być dodatni, co 

wynika wprost z drugiego prawa termodynamiki. Wystarczy w tym celu podstawić (2.6) w 

(2.5). Dyskusję uogólnionych „praw Fouriera” zawiera praca [25] pierwszego autora artykułu, 
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gdzie rozpatruje się relacje konstytutywne materiałów izotropowych i anizotropowych, które 

są związkami nieliniowymi nie tylko od temperatury ale także od niezmienników wektora 

gradientu temperatury i tensorów parametrycznych. Tensory parametryczne opisują strukturę 

materiału, czyli także ich anizotropię. Ze względu na aplikacyjny cel tego artykułu nie 

będziemy dyskutowali przedstawionych w [25] relacji konstytutywnych. Oczywiście w 

przypadku materiałów anizotropowych w prawie Fouriera (2.6) występuje dodatnio określony 

tensor drugiego rzędu (funkcyjnie zależny od temperatury) zamiast współczynnika  T , por. 

[26,39]. 

W aplikacjach, dotyczących przepływu ciepła, zamiast temperatury absolutnej stosuje się 

inne skale temperatur. Jest to związane z faktem, że a priori przyjmuje się pewien stan ciała, z 

temperaturą porównawczą i zerową wartością energii wewnętrznej ciała, jako stan naturalny. 

Dodatkowo należy podkreślić, że związek Fouriera o postaci (2.6), jako uproszczona relacja 

konstytutywna,  nie obowiązuje w ogólności w całym zakresie możliwych zmian temperatur. 

Wobec tego będziemy stosowali skalę temperatur Celsjusza, tzn.   t,x  oraz  

 



d

dU
c . Z (2.3) i (2.4) oraz (2.6) wynika następujące lokalne równanie nieustalonego 

przepływu ciepła: 

   0graddiv  Qc .                                             (2.7) 

 

W celu opisu faktu, że materiał składa się z różnych faz i mogą wystąpić tzw. przejścia 

(transformacje) fazowe stosujemy teorię mieszanin. W ogólności mamy N  faz materiału o 

udziałach objętościowych kp , tzn. zakładamy, że 
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k

kkk cppc
1
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kkk pp
1
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N

k

kkk pp
1
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N

k

kp .   (2.8) 

 

Zakładamy dodatkowo, że 

 

  0kc ,        0k ,       0k ,    1,0kp .                          (2.9) 

 

Ponieważ rozpatrujemy teorię fenomenologiczną, nie odwołującą się do cząsteczkowej i 

atomowej struktury ciała, musimy zapostulować dodatkowe równania opisujące przejścia 

fazowe w materiale. Przejścia fazowe mogą między innymi zależeć od temperatury, jej 

prędkości oraz parametrów zależnych od mikrostruktury ciała, por. pkt.3-5 artykułu oraz np. 

[1-5,11,12,18,20,21,30-36,42-45,53]. Są to w ogólności relacje nk pp  , definiujące proces 

przejścia fazy kp  w inną fazę (lub fazy) np . W wymienionej literaturze wyróżnia się cztery 

możliwości określenia brakujących relacji nk pp  : a) postuluje się funkcje typu 

 apgp nkk ,,,~   , gdzie a  jest dodatnim parametrem skalarnym (może to być także zbiór 

dodatnich parametrów skalarnych), b) dla każdego szukanego pola kp  formułowane są tzw. 

równania kinetyczne o następującej ogólnej postaci: 

 

  Nknapfp
t

p
nkk

k ,,,,1,,,,
~

d

d
  ,                                     (2.10) 

 

c) postulowane są relacje całkowe, d) część relacji określa się funkcyjnie albo całkowo, a 

pozostałą część definiuje się równaniami różniczkowymi pierwszego rzędu. Z reguły 
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wyróżnia się dwa zasadniczo różne typy równań w układzie (2.10), które odpowiadają 

przemianom dyfuzyjnym i bezdyfuzyjnym, por. pkt.3. W równaniach (2.10) występują 

parametry skalarne, które interpretowane jako funkcje skalarne pozwalają na uwzględnienie 

dodatkowych informacji o przemianie fazowej. Na przykład w programie SYSWELD [49,50] 

możliwe jest dołączenie do układu (2.10) równania typu  a , co pozwala opisać wzrost 

ziarna podczas przemiany bainitycznej.  

Konsekwentnie stosując teorię mieszanin w równaniach (2.7)-(2.8) należy zapostulować 

równania kinetyczne (2.10) aby zdefiniować relację nk pp  , ponieważ w przypadku 

nieustalonego przepływu ciepła mamy w ogólności  t,x  oraz  t,x  . Z zależności 

(2.9)4 wynika wprost, że równania (2.10) nie mogą być zupełnie dowolne, ponieważ: 

 

0
1




N

k

kp  .                                                          (2.11) 

 

Dodatkowo należy pamiętać o poczynionych założeniach, które prowadzą do równania 

różniczkowego cząstkowego (2.7). Konsekwentną teorię otrzymamy wtedy gdy, mamy 

oprócz relacji od (2.7) do (2.11), także dodatkowo warunek na sumaryczną gęstość 

mieszaniny, tzn. 

0  .                                                            (2.12) 

 

Oczywiście (2.12) jest zgodne z założeniem, że  x ~ . Należy zaznaczyć, że w przypadku 

cieczy i gazów konieczne jest inne sformułowanie, niż przedstawione powyżej, co 

pokazujemy w dalszej części tego punktu pracy. 

Z badań doświadczalnych nie można wyznaczyć bezpośrednio postaci układu równań 

różniczkowych (2.10), czyli funkcji kf
~

. Weryfikacji doświadczalnej podlegają rozwiązania 

tych równań, co pokażemy w dalszej części pracy. W aplikacjach stosuje się szczególne 

przypadki równań typu (2.10), których dyskusję przedstawiamy w pkt.3. 

W celu poprawnego postawienia zagadnienia nieustalonego przepływu ciepła musimy 

zadać warunki brzegowe i początkowe oraz uwzględnić tzw. warunki zgodności, por. [26,39]. 

W tym artykule (w jego drugiej części) stosujemy między innymi warunki brzegowe z zadaną 

temperaturą na powierzchni   ograniczającej ciało,  

 

 tp ,x ,      gdy x                                          (2.13) 

 

oraz warunki brzegowe z gradientem temperatury na powierzchni q , 

 

),,(.grad tq  xn  ,    gdy qx ,                                   (2.14) 

 

gdzie q  jest zadaną składową strumienia ciepła prostopadłą do brzegu q . Przypominamy, 

że 

  q .                                                   (2.15) 

 

Kreska nad symbolem w (2.15) oznacza domknięcie zbioru. Stosujemy także konwekcyjny 

warunek brzegowy z prawem Newtona, wstawiając po prawej stronie równania (2.14) 

następującą zależność: 
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     ),  0(tq ,                                               (2.16) 

 

gdzie  t,x  dla qx , zaś   oznacza współczynnik przejmowania ciepła. Wielkość 

0  interpretujemy jako wartość temperatury ośrodka otaczającego rozpatrywane ciało. Należy 

zaznaczyć, że szczególnym przypadkiem warunku brzegowego o postaci (2.14) jest warunek, 

w którym uwzględnia się prawo Stefana-Boltzmana o promieniowaniu ciała doskonale 

czarnego, por. np. [26,39] i literaturę tam cytowaną. 

 

2.2. Sformułowanie z zastosowaniem funkcji entalpii 

W równaniach nieustalonego przepływu ciepła, wynikających z bilansu energii 

wewnętrznej, nie uwzględniliśmy ciepła utajonego przemian fazowych, co jest racjonalnym 

uproszczeniem, np. w zagadnieniach hartowania i odpuszczania stali. 

Ze względu na poczynione założenia, zamiast równania (2.7) stosuje się w przypadku ciał 

zmieniających stan skupienia sformułowanie z zastosowaniem funkcji entalpii H, por. 

[49,50]: 

 

   0 QH graddiv ,                                          (2.17) 

 

gdzie zakładamy 

   



N

k

kkk HppH
1

,                                                  (2.18) 

 

oraz (2.8)2 – (2.8)4. Obecnie w (2.17) występuje pochodna materialna. Proces zmiany fazy 

materiału, z przedstawionego powyżej fenomenologicznego punktu widzenia, jest związany z 

regularnością funkcji entalpii oraz dodatkowymi interpretacjami wewnętrznych źródeł ciepła. 

W podejściu  z ciepłem właściwym utrudniona jest interpretacja funkcji  c , por. rys.2.1. 

Bez dodatkowych założeń albo dodatkowych informacji w sformułowaniu równań bilansu nie 

można rozróżnić energii wewnętrznej od ciepła wywołującego przemianę fazową.  

 

 
 

Rys. 2.1. Idealizacja wykresów ciepła właściwego (przy stałym ciśnieniu) i entalpii w funkcji 

temperatury ( s -temperatura solidusa, l - temperatura likwidusa). 

 

Skuteczne aplikacje równań (2.17) w zagadnieniach metalurgicznych dotyczą głównie 

problemów szczegółowych, gdzie rozpatruje się np. pewne wyróżnione zjawiska jak np. 

hartowanie albo krzepnięcie metali, itp. Przykłady zadań z tym związanych (oraz odnośniki 
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do literatury) zamieścimy w drugiej części artykułu. Wobec tego wygodne jest zapisanie 

równań (2.10) w nieco innej postaci, w której wyróżniamy „kierunek” i rodzaj przemiany, 

tzn. niech 

 

 



ij

jiiji appAp ,,,,  ,        Nji ,,1,    ,                                 (2.19) 

 

gdzie ijA  reprezentuje ilość i-tej fazy, która zamieniła się na fazę j-tą w jednostce czasu. 

Wprowadzamy funkcje  ijL , które mają interpretację ciepła utajonego w trakcie przejścia 

fazowego ji  , por. rys.2.2. Ciepło utajone jest obliczane na podstawie znajomości funkcji 

entalpii fazy i-tej oraz j-tej, 

 

      ijij HHL  .                                               (2.20) 

 

 
 

Rys.2.2. Idealizacja wykresów współczynnika przewodzenia ciepła i entalpii w funkcji 

temperatury w trakcie przejścia fazowego ji  . 

 

Zauważmy, że równanie bilansu (2.7) albo (2.17), po uwzględnieniu (2.19) i (2.20) oraz 

nieściśliwości cieczy (2.12), możemy zapisać w następującej postaci: 

 

   0graddiv  


QALc
ij

ijij
 ,                                      (2.21) 

 

gdzie obowiązują zależności (2.8) i (2.9) oraz 

 

 
 





d

d i
i

H
c  ,                                                      (2.22) 

 

jest ciepłem właściwym i-tej fazy przy stałym ciśnieniu.  

Ponieważ funkcja entalpii może nie być funkcją różniczkowalną w całym zakresie 

rozpatrywanych temperatur, napisane powyżej równania lokalne obowiązują w wyróżnionych 

przedziałach temperatur. W zależności od regularności funkcji entalpii można wyróżnić np. 

przejścia fazowe I i II rodzaju. Klasyfikacja tego typu jest istotna do interpretacji badań 

doświadczalnych. Ponieważ w analizie numerycznej będziemy posługiwali się tzw. 

sformułowaniem słabym równań lokalnych, to wymagamy m.in. aby wszystkie funkcje 

występujące w powyższym zagadnieniu termo-metalurgicznym były całkowalne.  Na 
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przykład w programie SYSWELD [49,50] stosuje się aproksymację funkcji entalpii w postaci 

„sklejonych przedziałami” funkcji kwadratowych względem temperatury. 

Możliwa jest także interpretacja ciepła utajonego występującego w równaniu (2.21) jako 

siły wywołującej przemianę fazową. Wyraźnie należy podkreślić, że nie rozpatrujemy w tym 

artykule zagadnień związanych z deformacją ciała (albo ruchem cieczy), ani zagadnień 

dyfuzji z prawem Ficka. W literaturze dotyczącej termodynamiki procesów 

nierównowagowych [47,39,52] zagadnienia związane z nieustalonym przepływem ciepła i 

klasyczną termodynamiką (łącznie z zasadą Onsagera, por. [15,40]) są, po krytyce Truesdella 

[51], przedmiotem wielu prac o charakterze badań podstawowych. Uogólnienia dotyczą 

zarówno podstawowych pojęć termodynamiki oraz propozycji takich związków 

konstytutywnych aby otrzymać równania falowe przewodnictwa ciepła. Czytelnika 

zainteresowanego tymi zagadnieniami odsyłamy do podręczników [39,47,52] oraz obszernej 

literatury źródłowej tam cytowanej. 

 

 

3. DYSKUSJA STOSOWANYCH RÓWNAŃ KINETYCZNYCH 

 

Z przedstawionych w pkt.2 zależności wynika, że jednym z głównych czynników 

decydujących o adekwatności termo-metalurgicznego modelu nieustalonego przepływu ciepła 

jest trafność doboru równań (2.10) albo (2.19). Zanim przystąpimy do dyskusji stosowanych 

w literaturze modeli, należy przeanalizować sytuację gdy nie rozpatrujemy zagadnienia 

przepływu ciepła i „znamy” rozwiązanie układu równań kinetycznych (2.10) z daną funkcją 

 t . Zauważmy, że wtedy, przy odpowiednim doborze parametrów w (2.10) i warunków 

początkowych, rozwiązaniami układu równań różniczkowych (2.10) z podanymi w pkt.2 

ograniczeniami, są funkcje o ogólnej postaci: 

 

  Nkntapgp nkk ,,,,1,,,,  ,                                    (3.1) 

 

które muszą spełniać warunek (2.8)4. W literaturze poświęconej kinematyce przejść fazowych 

z reguły rozpatruje się postać funkcji (3.1) w oderwaniu od zagadnień przepływu ciepła albo 

dyfuzji. W tym kontekście, równania (3.1) często nazywa się równaniami empirycznymi albo 

nawet „prawami”, por. np. [32,41,45,49,50,53]. Uzasadnienie postaci funkcji (3.1) wynika 

także z modeli, w których stosuje się elementy fizyki statystycznej, klasycznej termodynamiki 

z potencjałem chemicznym albo funkcją Gibbsa i regułą faz Gibbsa, por. np. [2,14,15] oraz 

podstawowych wyników teorii krystalizacji metali i stopów [7,19]. Klasyczne w tej 

dziedzinie są prace Avramiego [3-5] i innych, por. prace przeglądowe [18,21,53] i literaturę 

tam cytowaną. W tym artykule będziemy stosowali pewne szczególne funkcje typu (3.1). Na 

przykład, w przypadku stali wyróżnia się funkcje (3.1) o dwóch zasadniczo różnych 

postaciach: 

   
 

 









































n

t
ptp exp1, ,                                        (3.2) 

 

    )(exp1  mmkpp ,               m .                         (3.3) 

 

W (3.2) i (3.3) wprowadziliśmy uproszczone oznaczenia, gdzie p  oznacza udział 

objętościowy wybranej fazy materiału. Funkcja (3.2) stosowana jest w przypadku przemian 

austenitycznych, ferrytyczno-perlitycznych i bainitycznych, które odpowiadają różnym typom 

tzw. przemian dyfuzyjnych realizowanych w warunkach izotermicznych. Natomiast funkcja 
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(3.3) stosowana jest do opisu przemiany martenzytycznej. Funkcję (3.2) nazywa się prawem 

Johnsona-Mehla-Avrami’ego, gdzie p  reprezentuje udział objętościowy danej fazy 

otrzymanej w temperaturze   po nieskończonym upływie czasu,   jest tzw. czasem 

opóźnienia, a wykładnik n  steruje prędkością przemiany. Z kolei funkcję (3.3), która jest 

niezależna od czasu nazywa się prawem Koistinena-Marburgera. W (3.3) m  interpretuje się 

jako temperaturę początku przemiany austenitu w martenzyt w trakcie chłodzenia, p  jest 

granicznym udziałem objętościowym martenzytu, mk  jest parametrem. 

Często w literaturze poświęconej metalurgii, ze względu na prostotę sformułowania, 

postuluje się układ równań różniczkowych dla pewnej liczby faz materiału w połączeniu z 

równaniami algebraicznymi dla faz pozostałych. Nawet jeśli znamy rozwiązania pewnych 

szczególnych równań z układów (2.10) przy zadanych warunkach początkowych, to należy 

pamiętać, że celem jest rozwiązanie bardziej złożonego zagadnienia brzegowo-początkowego, 

w którym występuje sprzężenie własności metalurgicznych i przepływu ciepła. Równania 

kinetyczne (2.10) (albo (2.19)) są sformułowane dla każdej cząstki ciała, czyli zagadnienie 

przepływu ciepła jest sformułowane dla materiału niejednorodnego, którego własności 

„sumaryczne” w każdym punkcie obszaru   nie są a priori znane. W konsekwencji, 

jednoznaczne zdefiniowanie modelu wymaga zaproponowanie postaci funkcji kf
~

 (albo ijA ) i 

warunków początkowych dla układu równań (2.10) (albo (2.19)).  

Przykładem uproszczonych równań (2.10) mogą być zależności stosowane do opisu 

przejść fazowych w programie SYSWELD [49,50]: 

 

 
 










,

,

km

kk
k

pp
p  ,                                                     (3.4) 

 

gdzie funkcja kp  opisuje udział objętościowy danej fazy w stanie ustalonym, funkcja km  

zaś jest odpowiednikiem czasu opóźnienia. Oznacza to, że musimy znać kierunek procesu 

transformacji danej fazy m  w fazę k . W tzw. modelu metalurgicznym Leblonda i innych 

[33,49], stosuje się szczególną postać równań (3.4), tzn. 

 

    
 








km

k

eq

k
kmk

pp
fp  ,                                                 (3.5) 

 

gdzie eq

kp  jest  udziałem danej fazy w stanie równowagi. Wyróżnia się także modele, które są 

uogólnieniem równań (3.5), tzn. w prawej stronie (3.5) wprowadza się „modyfikację” ze 

złożeniem funkcji potęgowej i funkcji logarytmicznej zależnej od  stosunku eq

kp  do  różnicy 

k

eq

k pp  . Są także modele, w których nie uwzględnia się czasu opóźnienia. Możemy więc 

proponować dowolną postać funkcji (3.5), pamiętając tylko, że celem tych modyfikacji jest 

odtworzenie odpowiednich diagramów przejść fazowych. Dyskusja równań kinetycznych (w 

oderwaniu od zagadnienia nieustalonego przepływu ciepła) jest przedmiotem wielu prac, por. 

jedną z najnowszych prac w tej dziedzinie z 2002 roku [21], gdzie rozważania na ten temat 

zajmują ponad 100 stron.  

Z punktu widzenia metod numerycznych „złożoność” regularnych funkcji występujących 

w równaniach kinetycznych nie jest istotna. Zgodność dyskutowanych tu modeli z wynikami 

badań doświadczalnych można uzyskać stosując rozwiązania stosunkowo prostych układów 

równań, które są zdefiniowane przedziałami. Wymaga się wtedy tylko ciągłości funkcji 

względem   i  . Na przykład w programie SYSWELD [49,50] proponuje się szczególną 
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postać równań (2.19) w sytuacji gdy w materiale może zajść jednocześnie kilka przemian 

fazowych. Oznacza to, że równanie kinetyczne (2.19) dla danej fazy zależy także od udziału 

objętościowego innych faz,  





ij

iji Ap ,                                                          (3.6) 

 

gdzie zakłada się, że wyrażenie na ijA  nie zależy od udziałów fazowych innych niż oznaczone 

indeksem i  i  j, tzn.:  

)'()( jjiijiij pKpKA   .                                             (3.7) 

 

W relacji (3.7) funkcje jiK   i jiK '  charakteryzują reakcję ji   i mogą być zależne od 

temperatury i prędkości zmiany temperatury. Wprowadźmy dodatkowo 

 

    FKK ji  ,       ''' FKK ji    .                                  (3.8) 

 

Należy założyć, że funkcje występujące w (3.8) są funkcjami ciągłymi. W najprostszej 

sytuacji mogą to być funkcje „odcinkowo” liniowe, por. pkt.4.  

 

 

4. PROSTE PRZYKŁADY IDENTYFIKACJI DANYCH METALURGICZNYCH  

I RÓWNAŃ KINETYCZNYCH 

 

Model nieustalonego przepływu ciepła z uwzględnieniem przejść fazowych opisany w 

pkt.2 i 3 wymaga zdefiniowania właściwości termicznych i metalurgicznych rozpatrywanego 

metalu. Należy podkreślić, że jest to zagadnienie złożone i wymaga uważnej analizy danych 

doświadczalnych. O ile doświadczalne ustalenie takich własności jak ciepło właściwe, 

współczynnik przewodzenia czy gęstość materiału nie przysparza większych trudności, to 

wyznaczenie parametrów proponowanych równań kinetycznych na udział objętościowy danej 

fazy, nie tylko w funkcji temperatury ale także prędkości temperatury, jest kłopotliwe. 

Dodatkowo parametry i funkcje materiałowe modelu w sposób istotny są zależne od rodzaju 

rozpatrywanych metali i ich stopów, często nawet śladowe ilości dodatkowego składnika 

stopowego zmieniają drastycznie jego własności, [2,11,12,16,21,30,37,43,46,53], por. także 

pkt.5. Celem tego punktu jest: pokazanie interpretacji funkcji występujących w najprostszej 

wersji modelu opisanego układem równań różniczkowych (3.5) – (3.8), wyników jakie można 

uzyskać z tego modelu i sposobu przygotowania danych do programu SYSWELD [49]. 

Rozpatrujemy dwa typy procesów tzn. nagrzewanie i chłodzenie. 

 

4.1. Przykład 1. Nagrzewanie 

Załóżmy, że stal może składać się z trzech następujących faz tzn.: 1-ferrytu, 2-bainitu i 3-

austenitu. Podczas ogrzewania możliwe są następujące przemiany fazowe, nazywane  

austenityzacją, tzn.: 

a) przemiana ferrytu w austenit (1→3), 

b) przemiana bainitu w austenit (2→3). 

Z kolei podczas chłodzenia możliwe są przemiany: 

c) austenitu w ferryt (3→1), 

d) austenitu w bainit (3→2).  

nazywane przemianą ferrytyczną (c)  i bainityczną (d). 

W procesie austenityzacji nie rozróżniamy fazy 1 od 2, czyli z (3.6) i (3.7) otrzymamy, 
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)'()( 332,132,13 pKpKp   ,                                              (4.1) 

 

gdzie 21 ppp   oraz pamiętamy, że 

 

13  pp ,     03  pp   .                                          (4.2) 

 

Uwzględniając (4.2)1 w (4.1) otrzymamy 

 

332,132,132,13 )'( pKKKp    ,                                       (4.3) 

gdzie 

   
FKK 32,1 ,      

''' 32,1 FKK   .                              (4.4) 

 

Stosujemy do (4.4) następujące podstawienie 

 

 
 
 



eqp

K  ,
   

 
 

 



eqp

K
1

'  ,            1'   FF  .               (4.5) 

 

Otrzymamy w ten sposób model równań kinetycznych zgodnych z (3.6)-(3.7) oraz (3.5), 

gdzie   132,1 
f . Równanie  (4.3) ma wtedy następującą postać: 

 

 
    33

θ

1

θ

θ
p

p
p

eq





 .                                                  (4.6) 

 

Niech przemiana austenityczna w przypadku a i b będzie opisana funkcjami )(eqp  i )( , 

podanymi na rys. 4.1. W przyjętych funkcjach  θeqp  i  θ  możemy wyróżnić pewne 

charakterystyczne punkty, tj. 1acθ , 3acθ , kθ  i k , które określają przedziały w jakich należy 

poszukiwać rozwiązania równania (4.6). Temperatury 1acθ  i 3acθ  są charakterystycznymi 

wielkościami dla każdej stali i oznaczają odpowiednio temperaturę początku przemiany 

eutektoidalnej przy nagrzewaniu oraz temperaturę równowagi udziałów objętościowych 

między ferrytem a austenitem przy nagrzewaniu.  Należy zaznaczyć, że w procesie 

nieustalonego przepływu ciepła mamy dla każdej cząstki ciała  t . 

 

 
 

Rys. 4.1. Funkcje definiujące równanie przemiany austenitycznej wg (4.7). 



 14 

 

W przypadku procesów izotermicznych rozwiązanie analityczne równania kinetycznego 

opisującego zmianę w czasie udziału objętościowego austenitu (4.6) z warunkiem 

początkowym   03 ptp , ma następującą postać: 

 

   
  



























θ
exp1θ3

tt
ptp

peq .                                          (4.7) 

 

Charakterystyczne punkty w przyjętych funkcjach  θeqp  i  θ  wg rys. 4.1, określają 

przedziały, w których możemy podać szczegółową postać funkcji (4.7). Jeżeli: 

i)  1ac,0  , to   0θpeq   oraz   1θ   i w konsekwencji   0tp3  , 

ii)  3ac1ac , , to w (4.7) podstawiamy  
1ac3ac

1aceq θp



    i    

 

k1ac

k1ackk1
θ




 , 

iii)  k3ac , , to   1θpeq     i     
 

k1ac

k1ackk1
θ




 , 

iv)   ,k , to   1θpeq     i     kθ  . 

 Wykresy powyższych funkcji dla następujących danych: Cθ o7001 ac , Cθ o8003 ac , 

Cθ o850k  i s1.0k  zamieszczono na rys. 4.2.

  

 
 

Rys. 4.2. Wykresy udziału objętościowego fazy austenitu w funkcji czasu w trakcie procesów 

izotermicznych: 1) Cθ o710 , 2) Cθ o740 , 3) Cθ o800 , 4) Cθ o810 , 5) Cθ o830 , 6) 

Cθ o850 . 

 

Ze względu na postać funkcji  θeqp  i  θ  bez trudu można znaleźć rozwiązania analityczne 

równania (4.6) w funkcji temperatury i w wymienionych powyżej charakterystycznych 

przedziałach, przy założeniu, że dana jest stała wartości prędkości temperatury, ponieważ 

θ
dθ

d  3
3

p
p  . Rozwiązań tych równań nie podajemy, gdyż są one szczegółowo 

przedyskutowane w podręczniku programu SYSWELD [50]. Standardowo w programie 

SYSWELD dostępne są procedury weryfikujące rozwiązania równań kinetycznych oraz 

moduł graficzny służący do wykreślenia ich rozwiązań w postaci odpowiednich diagramów, 

co pokazujemy w Przykładzie 2, dotyczącym chłodzenia oraz w pkt.5. Wymienione 

procedury są pomocne do wstępnej  weryfikacji danych metalurgicznych. Dane do programu 

SYSWELD przygotowujemy tak jak w tablicy. 4.1, gdzie przyjęto: Cθ o7001 ac , 
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Cθ o8003 ac , Cθ o850k  i s1.0k . Oczywiście funkcje (4.4) są identyczne dla fazy 1 i 

2. Przykład ten uzasadnia stosowanie modeli termo-metalurgicznych nieustalonego 

przepływu ciepła, w których zamiast równań różniczkowych stosuje się równania 

algebraiczne, por. pkt.2. 

 

Tablica 4.1. Struktura danych w przypadku przemiany austenitycznej (identyczna dla fazy 1 i 

2). 

 

  Co  <700 700 750 800 850 900 950  1000 

 K  0 0 0.39 0.95 1.82 2.5 4 10 

 'K  0 1 0.78 0.48 0 0 0 0 

 

4.2. Przykład 2. Chłodzenie 
W przypadku chłodzenia, z reguły sytuacja jest bardziej złożona. Przemiany c i d są 

opisane funkcjami )(eqp  i )( , których postać podana jest na rys. 4.3 i 4.4. W 

przemianach tych ważne jest oprócz tego, nawet w najprostszym modelu, uwzględnienie 

wpływu zmian prędkości temperatury, por. rys. 4.4. W programie SYSWELD wszystkie 

wymienione powyżej funkcje można aproksymować odcinkowo-liniowo. Stwarza to 

możliwość jednakowej algorytmizacji obliczeń numerycznych równań kinetycznych oraz w 

przypadku najprostszych równań w tym układzie zastosowania ich rozwiązań analitycznych, 

por. przykład z nagrzewaniem, pkt.2 oraz podręcznik programu SYSWELD [49]. W 

przykładzie tym nie rozwiązujemy analitycznie tych równań, tylko stosujemy preprocesor 

programu SYSWELD. Wykorzystujemy także dodatkowe procedury tego programu 

umożliwiające prezentację rozwiązań równań kinetycznych w postaci diagramów CCT i IT. 

Należy zaznaczyć, że celem wielu prac dotyczących przemian fazowych jest tylko 

odtworzenie tych diagramów na podstawie kinetycznych modeli metalurgicznych, por. np. 

[21, 53].  

 

  
 

Rys. 4.3. Funkcje definiujące równanie kinetyczne przemiany ferrytycznej. 
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Rys. 4.4. Funkcje definiujące równanie 

kinetyczne przemiany bainitycznej. 

 

Przemiany c) i d) mają różne równania kinetyczne, co wynika z elementarnych 

obserwacji metalurgicznych. Mamy teraz następujące relacje: 

 

)'()( 1133131 pKpKp   ,  )'()( 2233232 pKpKp    ,                      (4.8) 

gdzie 

  113 KK ,     '' 113 KK ,      
FKK 223 ,     

''' 223 FKK .      (4.9) 

 

Przyjmujemy w (3.8) dla przemiany bainitycznej, że        fFF '  , zgodnie z rys.4.4. 

Do (4.9) podstawiamy 

 

 
 
 




i

eq

i
i

p
K     ,

 
 

 
 




i

eq

i
i

p
K

1
'    ,        2,1i  ,                       (4.10) 

 

otrzymując równanie kinetyczne zgodne z (3.5). Dane do programu SYSWELD 

przygotowujemy tak jak w tablicy 4.2 i 4.3. 

 

Tablica 4.2. Struktura danych w przypadku przemiany ferrytycznej. 

 

  Co   575 600 650 700 750 800 >800 

 K  0.0001 0.01 0.0075 0.005 0.0025 0 0 

 'K  0 0 0.0025 0.005 0.0075 0.01 0 

 

Tablica 4.3. Struktura danych w przypadku przemiany bainitycznej. 

 

  Co   425 450 480 510 530 550 >550 

 K  0.2 0.18 0.16 0.1 0.05 0 0 

 'K  0 0.02 0.04 0.1 0.15 0.2 0 

 

W celu scałkowania układów równań kinetycznych (4.8) do (4.10) zastosowano procedurę 

programu SYSWELD [49]. W wyniku otrzymano standardowe diagramy CCT (przejścia 

fazowe w trakcie chłodzenia przy różnych, stałych prędkościach zmian temperatury) i IT 

(przejścia fazowe w różnych ustalonych temperaturach) oraz wykresy udziałów 

objętościowych poszczególnych faz w funkcji czasu dla ustalonych prędkości zmian 

temperatury podczas chłodzenia: a) ferrytu, b) bainitu i c) austenitu. Diagramy i wykresy 

służą do weryfikacji doświadczalnej zaproponowanych modeli oraz często są 

wykorzystywane w planowaniu technologii obróbki cieplnej metali, np. hartowania i 

odpuszczania. Przykładowo na rys. 4.5 zamieszczono diagram CCT. Jeżeli obserwuje się 

niezgodność „teoretycznych” diagramów z danymi z doświadczeń to możliwe są dwie drogi 
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ich modyfikacji z zastosowaniem procedur programu SYSWELD. Możemy więc 

„iteracyjnie” modyfikować aproksymacje odcinkowo-liniowe zadanych funkcji (wg rys. 4.3 i 

4.4) albo zastosować dostępne nieliniowe modele kinetyczne, por. pkt.5 gdzie omawiane 

zagadnienie ilustrujemy na przykładzie stali 16MnCr5.  

 

 
 

Rys. 4.5. Diagram CCT dla przemian ferrytycznej i bainitycznej w trakcie chłodzenia. 

 

 

5. PODSTAWOWE DANE TERMICZNO-METALURGICZNE STALI 16MnCr5  

 

W Części 2 podajemy przykłady rozwiązań numerycznych zagadnień nieustalonego 

przepływu ciepła dla stali o składzie chemicznym podanym w tablicy 5.1 (por. także 

oznaczenia podane w tablicy 5.2). Zamieszczamy w tym punkcie tylko najważniejsze etapy 

ustalenia danych dla wymienionej stali, dodatkowe szczegółowe informacje o sposobie ich 

zastosowania w analizie MES zawarte są w pkt.4 oraz w podręcznikach pakietu programów 

SYSTUS [48] i SYSWELD [49,50]. 

 

Tablica 5.1. Skład chemiczny stali 16MnCr5 (w %, wagowo). 

 

C Mn Si P S Cr Ni Cu Cr+Ni+Cu Nb Alall 

max. max. max. max. max. max. max. max. max. - min. 

0,16 1,6 0,55 0,035 0,035 0,3 0.3 0.3 0.7 0.02 do 

0.08 

0.015 

 

 

Tablica 5.2. Stosowane oznaczenia stali o składzie chemicznym zbliżonym  

do podanego w tablicy 5.1. 

 

Czechy 11 503 

ASTM SA 516 Grade 65 - 70 

Wielka Brytania B.S. 1501-224 Gr. 30 A - 32 A 

Niemcy DIN 17155 H. IV lub 17 Mn 4 
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5.1. Przygotowanie danych 

Zauważmy, że zgodnie z równaniami (2.7) i (2.8) (albo 2.21) musimy dysponować 

danymi doświadczalnymi dotyczącymi poszczególnych faz rozpatrywanej stali 16MnCr5. 

Konieczna jest znajomość ciepła właściwego, ciepła utajonego (albo funkcji entalpii 

poszczególnych faz stali), gęstości i współczynnika przewodzenia ciepła. Dla każdej fazy 

materiału są to funkcje zależne od temperatury. W stali tej wyróżnia się cztery 

charakterystyczne fazy: faza 1 (mieszanina ferrytu i perlitu), faza 2 (bainit), faza 3 

(martenzyt) i faza 4 (austenit).  

 

a) b) 

  
 

Rys. 5.1. Ciepło właściwe  K)J/(kg  (a) oraz gęstość  3kg/m  (b) poszczególnych faz stali 

16MnCr5 w funkcji temperatury. 

 

 

Zauważmy, że funkcje ciepła właściwego i gęstości są funkcjami monotonicznymi i dla 

faz 1, 2 i 3 są jednakowe. Wyróżniona jest tylko faza austenitu. Z wykresów podanych na rys. 

5.1a wynika, że dla temperatury około C400o  może zachodzić przemiana fazowa w stali. Z 

diagramu CCT podanego na rys. 5.3 wynika, że jest to przemiana martenzytyczna. 

Temperatura przemiany martenzytycznej jest charakterystyczną wielkością dla danej stali. Z 

diagramu CCT wynika także, że przemiana ta zachodzi przy stosunkowo dużych  

prędkościach chłodzenia, co jest zgodne z elementarnymi doświadczeniami związanymi z 

hartowaniem stali, por. pkt.6. Faza martenzytu jest metastabilną fazą stali. Dodatkowe 

informacje o przemianach fazowych wynikają z wykresów podanych na rys. 5.2. Zmienność 

współczynnika przewodzenia ciepła, patrz rys. 5.2a, informuje o możliwych dwóch kolejnych 

przemianach, co wynika także z interpretacji wykresu funkcji entalpii (rys. 5.2b). Pierwsza z 

nich ma charakter dyfuzyjnej przemiany metalurgicznej, druga zaś jest przemianą ciała 

stałego w ciecz. Temperatura topnienia (krzepnięcia) jest także charakterystyczną cechą danej 

stali, łatwo wyznaczalną w doświadczeniu. Z kolei interpretacja przemianach fazowych np. 

ferrytu i perlitu w bainit wymaga dodatkowych badań mikrostruktury stali, w połączeniu z 

odpowiednią interpretacją testów nagrzewania/chłodzenia próbek materiału, które w 

większości przypadków są procesami nierównowagowymi, por. [14,24,25,38]. Jest to 

podstawowa trudność w zaplanowaniu, przeprowadzeniu i interpretacji badań 

doświadczalnych, gdyż nawet w prostych próbach służących np. do wyznaczenia diagramu 

CCT mamy zagadnienia brzegowo-początkowe nieustalonego przepływu ciepła, por. pkt.6.  
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a) b) 

  
 

Rys.5.2. Współczynnik przewodzenia ciepła  )KW/(m  (a) oraz entalpia  34 J/m10   (b) dla 

poszczególnych faz stali 16MnCr5 w funkcji temperatury. 

 

Podobnie jak w pkt.4 należy przygotować dane metalurgiczne, tj. funkcje w relacjach 

definiujących przejściach fazowe. Wybieramy drogę, w której a priori znamy diagram CCT 

wykreślony na podstawie badań doświadczalnych. W przypadku rozpatrywanej stali diagram 

ten podany jest na rys. 5.3.  

 

 
 

Rys. 5.3. Diagram CCT dla stali 16MnCr5 (dane doświadczalne). 

 

Wstępne przygotowanie danych polega na idealizacji diagramu CCT, tzn. wyborze 

charakterystycznych punktów na tym diagramie, które odpowiadają określonym prędkościom 

chłodzenia. Wybiera się punkty na liniach określających początek i koniec danej przemiany.  

Punktom tym odpowiadają udziały objętościowe danej fazy stali przy założeniu stanu 

równowagowego. Celem jest wyznaczenie funkcji, które opisaliśmy w pkt.4. Postępowanie 

musi być iteracyjne, gdyż weryfikacja danych polega na porównaniu teoretycznego diagramu 

CCT, który wynika z rozwiązania numerycznego równań kinetycznych, z diagramem 

doświadczalnym. Zamieszczamy w pracy tylko końcowe wyniki analizy, w której 
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rozpatrywane są dwa modele opisujące kinetykę przejść fazowych, tzn. „liniowy” i 

„nieliniowy” model Leblonda, por. pkt.3.  

Dane do „liniowego” modelu Leblonda przygotowano przy założeniu, że podczas 

ogrzewania (tzw. austenityzacji) możliwe są następujące przemiany: 

a)    mieszaniny ferrytu i perlitu  w austenit (1→4), 

b)  bainitu w austenit (2→4), 

c)  martenzytu w austenit (3→4). 

Funkcje definiujące ten model podane są w tab. 5.3. Występujące tam funkcje  K  i  'K  

zdefiniowano w pkt.4. 

 

Tablica 5.3. Funkcje definiujące równania kinetyczne w procesie austenityzacji. 

 

 Co  736 836 1500 

 K  0 100 1000 

 

 Co  730 736 836 

 'K  0 1 0 

 

 

Uwaga: Określenie funkcji materiałowych przy ogrzewaniu wymaga znajomości np. tzw. 

diagramu TTA (time-temperature-austenitisation). Ponieważ nie dysponowano tym 

diagramem to dane dotyczące przemian fazowych przy ogrzewaniu przyjęto podobnie jak w 

pkt.4 i zgodnie z zaleceniami podanymi w [49]. 

 

Z kolei podczas chłodzenia możliwe są przemiany ferrytyczno-perlityczna, bainityczna i 

martenzytyczna tj. przemiana: 

d) austenitu w mieszaninę ferrytu i perlitu (4→1), 

e) austenitu w bainit (4→2), 

f) austenitu w martenzyt (4→3). 

Funkcje  definiujące te przemiany podane są w tab. 5.4 i 5.5. 

 

 

Tablica 5.4. Funkcje definiujące równania kinetyczne przy przejściu fazowym z austenitu 

w mieszaninę ferrytu i perlitu. 

 

 Co  609 610 685 

 K  0 0.0036 0 

 

 Co  610 685 686 

 'K  0 0.0036 0 

 

 C/so   -13.3  -4.3 

     '' ff  1 0.65 
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Tablica 5.5. Funkcje definiujące równania kinetyczne przy przejściu fazowym z austenitu 

w bainit. 

 

 Co  399 400 610 

 K  0 0.04 0 

 

 Co  400 610 611 

 'K  0 0.04 0 

 

 C/so   -37.1 -9.5 -3.5  -2.2 

     '' ff  1 2.5 1.2 0.9 

 

 

Jak już wspomniano odmienny charakter ma przemiana martenzytyczna. Opisuje ją równanie 

kinetyczne analogiczne jak (3.3) z parametrami C400om  i 02.0mk . W przypadku 

danych do modelu „nieliniowego”  konieczne jest także postępowanie iteracyjne, w którym 

jednocześnie zmieniamy funkcje podane w tab. 5.3-5.5 oraz funkcję  n  w przemianach 

dyfuzyjnych, por. (3.2). Procedura ta nie jest zalgorytmizowana w programie SYSWELD, 

gdyż  prowadzi ona do zagadnienia optymalizacji nieliniowej. Oznacza to, że możliwe są 

„równoważne” zbiory parametrów funkcji w równaniach kinetycznych, które prowadzą do 

podobnej aproksymacji diagramu CCT.  

 

5.2. Wstępna weryfikacja danych 

Na poniższych rysunkach zaprezentowano diagramy CCT odtworzone według modeli 

Leblonda w dwóch przypadkach: a) dla   1n  (model „liniowy”), b) dla  n  (model 

„nieliniowy”). 

 

 
 

Rys.5.4. Diagram CCT uzyskany z modelu Leblonda o parametrach zamieszczonych w 

tab.5.3-5.5  -  przy założeniu, że 1n . 
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Rys.5.5. Diagram CCT uzyskany z „nieliniowego” modelu Leblonda. 

 

Porównując rys.5.4 z rys.5.5 widzimy jakościowe różnice w „odtwarzanych” diagramach 

CCT. Dotyczą one głównie przemiany martenzytycznej i bainitycznej. Z rys.5.4 i 5.5 wynika 

m.in., że w przedziale czasu do ok. 310 s, niezależnie od szybkości chłodzenia zawsze po 

ustaleniu się równowagi (czyli po całkowitym ochłodzeniu) otrzymamy martenzyt podobnie 

jak na diagramie doświadczalnym, por. rys.5.3. Tylko przy  stosunkowo małych prędkościach 

chłodzenia  w przedziale czasu powyżej 310 s udział martenzytu jest pomijalnie mały. 

Porównując diagramy zamieszczone na rys.5.4 i 5.5 można zauważyć, że model nieliniowy 

przewiduje jakościowo poprawnie przemianę martenzytyczną w przedziale czasu powyżej 
310 s. Należy podkreślić, że na diagramach CCT zamieszczone są wyniki numeryczne 

rozwiązań równań różniczkowych dla a priori ustalonego zbioru prędkości temperatury, co 

ma wpływ na wizualizację tego diagramu, por. rys.5.5 z rys.5.6. Oczywiście nie ma to 

wpływu na rozwiązanie zadań brzegowo-początkowych, gdyż sam diagram nie stanowi 

danych wejściowych do programu, tylko funkcje definiujące równania kinetyczne. Podobne 

wnioski jakościowe z porównania wymienionych diagramów można sformułować w 

przypadku przemiany bainitycznej. Zastosowanie „nieliniowego” modelu Leblonda prowadzi 

do lepszej zgodności przewidywań teoretycznych z badaniami doświadczalnymi niż model 

liniowy. Przykład ten ilustruje sposób wstępnej weryfikacji modelu teoretycznego z 

wynikami badań doświadczalnych, który powinien poprzedzać etap obliczeń numerycznych 

zadań brzegowo-początkowych. 

Dodatkowo na rys. 5.7 zamieszczono rozwiązania układu równań kinetycznych dla 

poszczególnych faz materiału przy różnych prędkościach chłodzenia. Wykresy te mogą być 

pomocne do poprawnej interpretacji wyników numerycznych złożonych zadań brzegowo-

początkowych nieustalonego przepływu ciepła. Ze względu na zastosowaną teorię mieszanin 

w zadaniu nieustalonego przepływu ciepła w sformułowaniu MES, w każdym punkcie Gaussa 

poszczególnych elementów skończonych, mamy jakościowo podobny charakter rozwiązań 

równań kinetycznych, które zależne są od historii zmian pola temperatury i jego prędkości.  
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Rys.5.6. Druga wersja diagramu CCT według „nieliniowego” modelu Leblonda. 

 

 

a) b) 

 
 

c) d) 

  
 

Rys. 5.7. Wykresy udziałów objętościowych poszczególnych faz w funkcji czasu dla 

ustalonych, różnych prędkości zmian temperatury podczas chłodzenia: a) ferrytu i perlitu, b) 

bainitu, c) martenzytu i d) austenitu. 
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Analizując diagramy CCT dla stali 16MnCr5, zamieszczone np. w [49], o różnych udziałach 

procentowych węgla, odpowiednio 0.16%, 0.33%, 0.53% i 1.00%, można sformułować cztery 

podstawowe wnioski: 

i) ze wzrostem udziału węgla obniża się temperatura przemiany martenzytycznej, z 

C400o dla stali o udziale objętościowym węgla 0.16% do około C180o  dla stali o 

zawartości węgla 1.00%, 

ii) charakter przemian fazowych jest bardzo zbliżony, co sugeruje, że można zastosować 

ten sam model opisujący  kinetykę przejść fazowych, 

iii) przemiana bainityczna wraz ze wzrostem zawartości węgla zachodzi w węższym 

zakresie szybkości chłodzenia,  

iv) wzrost zawartości węgla w stali powoduje, że twardość HV otrzymanej w tych 

samych warunkach stali (tj. dla takiej samej szybkości chłodzenia), rośnie nawet z 

423HV (0.16%) do 875HV (1.00%) przy największych szybkościach chłodzenia. 

 

 

6. TEST JOMINY’EGO 

 

Zanim przystąpimy do jakościowej analizy próby Jominy’ego odwołamy się do 

doświadczeń związanych z hartowaniem stali. Przy chłodzeniu wyrobów stalowych z 

odpowiednią szybkością stosunkowo łatwo uzyskać strukturę martenzytyczną na powierzchni 

wyrobu [2]. Znaczne trudności pojawiają się jednak przy hartowaniu dużych przedmiotów. 

Oznacza to, że „sztuka” hartowania stali powinna być odkryta w technologii produkcji 

wyrobów stalowych „dwukrotnie”, tzn. mamy tu na myśli okres, w którym ze stali 

wytwarzano tylko małe wyroby (ze względu na „cenę” tego materiału) i czasy współczesne z 

produkcją stali w skali przemysłowej. Wykopaliska archeologiczne wskazują, że pierwsze 

przedmioty i części broni z żelaza wytwarzane były sporadycznie już 5000 lat temu, czyli w 

tzw. epoce brązu, por. [42]. Hetyci już ok. 1000 lat p.n.e. opanowali na tyle umiejętność 

produkcji broni z żelaza, że przewyższała ona walorami użytkowymi broń wytwarzaną z 

brązu, co oznacza znajomość sztuki jej hartowania. Żelazo pozyskiwano z rud oraz zdarzały 

się przypadki wykorzystywania meteorytów, w których składzie było żelazo z domieszkami 

np. niklu [2,42]. W starożytności znane były prężne ośrodki produkujące „żelazną” broń, 

zarówno w Europie, Azji jak i w Afryce [42]. Otrzymywano w ten sposób tzw. żelazo 

zgrzewane. W trakcie wytapiania rudy wytwarzane były bardzo małe ilości żelaza, dlatego 

powszechne było łączenie kawałków żelaza w wyniku obróbki cieplnej i kucia. Opis tych 

procesów znajdziemy m.in. w monografii Lancastera poświęconej metalurgii i spawaniu [32]. 

Osiągnięcia starożytnych rzemieślników w tej dziedzinie do dzisiaj budzą zdziwienie i 

podziw metalurgów. Na przykład, w jednej z najnowszych prac o historii metalurgii Pense 

[42] wykazuje, badając m.in. mikrostrukturę i twardość poszczególnych części wyrobów 

żelaznych produkowanych w starożytności, że „świadomie” (ok. 500 lat p.n.e) stosowano 

umacnianie stali przez hartowanie i odpuszczanie, zwłaszcza przy produkcji mieczy, 

sztyletów i noży. Świadczy o tym m.in. obecność w ostrzach martenzytu (o twardości ok. 640 

HV) oraz prawidłowym układzie „warstw” stali o strukturze perlitycznej (o twardości ok. 350 

HV) i ferrytycznej (o twardości ok. 250 HV). Kontrolowanie procesu hartowania i 

odpuszczania stali, przy masowej produkcji wyrobów stalowych, osiągnięto dopiero po II 

wojnie światowej. Pomimo tak długiej historii zagadnienie to jest ciągle aktualne, por. [2, 

22,23,53].  
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6.1. Opis próby Jominy’ego hartowności stali 

Wyniki otrzymane w próbie Jominy’ego stosowane są 

do oceny hartowności stali. W teście tym, próbkę w 

postaci walca o znormalizowanych wymiarach, patrz 

rys.6.1, nagrzewa się do temperatury austenityzacji, 

przetrzymuje w tej temperaturze, a następnie na jeden z 

końców pręta natryskuje się strumień wody. Wobec 

tego, wzdłuż osi pręta szybkość chłodzenia jest różna. 

Po całkowitym ochłodzeniu mierzy się twardość HV 

wzdłuż osi pręta. Im większa jest hartowność stali tym 

większa jest jej twardość. Oczywiście w tym 

doświadczeniu mamy do czynienia z nieustalonym 

przepływem ciepła przez próbkę i przemianami 

fazowymi w stali. Konieczne jest wobec tego 

uzupełnianie tego testu badaniami mikrostruktury 

metali oraz analizą przejść fazowych, por. np. [5,8]. 

 
 Rys.6.1. Schemat testu Jominy’ego. 

 

Z porównania najnowszych prac dotyczących interpretacji tego typu badania wynika, że 

konieczne jest uwzględnienie w interpretacji tej próby procesów nierównowagowych 

termodynamiki. W artykułach [9,24,35] zauważono, że  podstawową trudnością rozwiązania 

zadania nieustalonego przepływu ciepła w próbie Jominy’ego jest ustalenie adekwatnych 

warunków brzegowych i początkowych oraz uwzględnienie w obliczeniach przejść fazowych 

stali. O ile symulacja MES pierwszej części eksperymentu jest zadawalająca, na co wskazują 

wyniki pracy [35] z 2002 roku, to  symulacja MES zadania kontaktowego jakim jest próba 

twardości HV jest problemem otwartym.  

 

6.2. Symulacja MES testu Jominy’ego 
Test Jominy’ego modelujemy jako zadanie osiowo-symetryczne, co wynika z kształtu próbki 

oraz warunków brzegowo-początkowych zadania, por. rys.6.1. Siatka MES zawiera 2140 

elementów osiowo-symetrycznych z liniowymi funkcjami kształtu o 2121 węzłach. 

Stosujemy algorytm implicit i BFGS, por. [28,49,50]. Na brzegu dolnym próbki zakładamy 

konwekcyjne warunki brzegowe (2.16) modelujące chłodzenie próbki strumieniem wody. 

Współczynnik przejmowania ciepła przez wodę w funkcji temperatury podany jest w tablicy 

6.1. Należy zauważyć, że współczynnik ten nie jest funkcją monotoniczną temperatury i 

przyjmuje ekstremalną wartość w temperaturze ok. 130 °C. Na pozostałych brzegach próbki 

zakładamy warunek uwzględniający konwekcję (przejmowanie ciepła przez powietrze) i 

promieniowanie. W warunku brzegowym promieniowania stosujemy prawo Stefana-

Boltzmana o promieniowaniu ciała doskonale czarnego, 

)44
TTq  0e( ,                                                      (6.1) 

gdzie: 0T  jest temperaturą otaczającego ośrodka, T  jest temperaturą na brzegu (literą 

rdzeniową T  oznaczamy temperaturę w kelwinach), zaś e  jest współczynnikiem 

promieniowania. Współczynnik promieniowania e  wyraża się wzorem  ke , gdzie k  jest 

stałą Boltzmana ( 810669.5 x  42Km/W ), zaś   to emisyjność powierzchni. Przyjęto: dla 

powietrza K)W/(m20 2  w (2.16) oraz emisyjność powierzchni stali 9.0  w (6.1). W 

warunkach początkowych założono w próbce temperaturę 900 °C oraz 100% udział austenitu. 

 

 

 



 26 

Tablica 6.1. Współczynnik   w przypadku chłodzenia powierzchni stalowej wodą w funkcji 

temperatury [ K)W/(m2 ] 310  

 

 [°C] 20-105 110 120 130 140 200 300 400 500 600 700 800 900 

 4 7 8 8.2 8 7 5 4 3 2.3 1.7 1.2 1 

 

Obecnie, w najnowszej wersji programu SYSWELD [50] przygotowane są odpowiednie 

zbiory danych ułatwiających symulację numeryczną tego testu. Oprócz standardowych 

procedur tego programu, które umożliwiają rozwiązanie zadania nieustalonego przepływu 

ciepła z uwzględnieniem przejść fazowych, dostępne są moduły pozwalające na wyliczenie 

twardości HV. Zastosowanie wzorów empirycznych dotyczy stali niskowęglowych i stali 

niskostopowych, ponieważ ograniczona jest dopuszczalna zawartość węgla, tzn. 

 5.0,1.0%C . Maksymalne wartości udziałów procentowych pozostałych dodatków 

chemicznych są podane w tablicy 6.2. Stosowane w programie SYSWELD wzory empiryczne 

do obliczenia HV dla poszczególnych faz stali zestawione są w Dodatku A.3 [50]. Zależą one 

nie tylko od składu chemicznego stali i udziału objętościowego poszczególnych faz stali ale 

także od prędkości zmian temperatury i rodzaju procesu obróbki cieplnej. Wyróżnia się 

hartowanie i odpuszczanie. Wzorów tych nie cytujemy. Należy tylko zaznaczyć, że 

dokładność tych zależności, w porównaniu do wyników badań doświadczalnych jest ok. 10-

20 HV. 

   

Tablica 6.2. Maksymalne wartości udziałów (w %, wagowo) dodatków chemicznych do stali, 

ograniczające stosowanie zależności empirycznych na twardość HV. 

 

Si Mn Ni Cr Mo V Cu Al 

1.0 2.0 4.0 3.0 1.0 0.2 0.17 0.01 do 0.05 

 

W pracy podajemy przykładowe wyniki symulacji testu Jominy’ego dla stali o składzie 

chemicznym podanym w tablicy 5.1. W celu obliczenia twardości HV konieczne jest 

rozwiązanie zadania nieustalonego przepływu ciepła wg teorii podanej w pkt.2 artykułu. 

Oprócz definicji warunków brzegowych i początkowych potrzebne są dane o własnościach 

termicznych poszczególnych faz stali, czyli podajemy ciepło właściwe (albo funkcję entalpii), 

gęstość, współczynnik przewodzenia ciepła w funkcji temperatury. Konieczna jest także 

identyfikacja równań kinetycznych sterujących przemianami fazowymi podczas chłodzenia 

oraz ciepła utajonego przemiany, por. pkt.5. 

Na rys. 6.2 zamieszczamy wyniki końcowe obliczeń. Na wykresie warstwicowym 

zaprezentowano udział fazy martenzytu w przekroju osiowym walca. Podobne wykresy 

można wykonać także dla innych faz, obecność martenzytu ma jednak decydujące znaczenie 

w ocenie twardości. Wykres zmian twardości HV wzdłuż osi próbki, na jej powierzchni 

bocznej podano na prawym górnym rysunku 6.2. Widoczna jest stosunkowo wysoka twardość 

stali w obszarach intensywnego chłodzenia wodą. Prawidłowy jest także rozkład twardości i 

martenzytu oraz innych faz stali wzdłuż osi próbki. Wykres podany w dolnym, prawym rogu 

rys. 6.2 potwierdza jakościowe uwagi sformułowane już na wstępie tego pkt., tzn. w próbie 

Jominy’ego nie możemy uzyskać stałej prędkości zmian temperatury w przekrojach 

poprzecznych próbki.   
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Rys. 6.2. Zestawienie wybranych wyników symulacji MES testu Jominy’ego (opis w tekście). 

 

Pomiar twardości HV jest zagadnieniem kontaktowym mechaniki kontinuum, gdzie 

występują sprężyste i plastyczne deformacje badanej stali. W pracy [17] wykazano, na 

przykładzie stopu aluminium, że jakościowo i ilościowo poprawne wyniki symulacji MES 

testu twardości HB otrzymuje się w sytuacji, gdy uwzględni się teorię sprężysto-plastyczności 

dużych deformacji oraz zadanie kontaktowe z prawem tarcia. W [17] zastosowano teorię 

plastyczności uwzględniającą skończone, lokalne obroty cząstek ciała. Z punktu widzenia 

metod numerycznych symulacja testu HB jest łatwiejsza niż testu HV, por. [31,38] i literaturę 

tam cytowaną. Dodatkowo należy podkreślić, że testy twardości są badaniami 

porównawczymi, a nie badaniami, z których bezpośrednio można ustalić parametry 

materiałowe relacji konstytutywnych. Sformułowania teoretyczne dotyczące zagadnień 

sprzężonych pól mechanicznych i termo-metalurgicznych, podane np. w pracach [34, 41, 45] 

nie są wystarczające aby skutecznie podjąć próbę symulacji MES testu twardości. Po 

pierwsze praca [34] dotyczy tzw. teorii małych odkształceń, zaś teorie dużych deformacji 

zaproponowane w [41,45] nie spełniają wymagań obiektywności mechaniki ośrodków 

ciągłych, por. np. [29]. Uzupełnienie tych podejść o zadanie kontaktowe nie zmienia sytuacji 

z punktu widzenia teoretycznego. Zamieściliśmy te uwagi w tej części pracy, gdyż w 

literaturze dotyczącej metalurgii i przemian fazowych oraz nieustalonego przepływu ciepła, z 

analizy otrzymanych wyników, wyciąga się wnioski ilościowe o cechach mechanicznych 

stali, takich jak twardość, granica plastyczności, itp., por. np. [21,24] i literaturę tam 

cytowaną. Proponowane w tego typu pracach podejście oparte jest na wzorach empirycznych. 

Trafność tego typu rozważań zależy od wystarczająco dużej liczby badanych próbek i 

wyników pomiarów oraz obróbki statystycznej wyników. Uwagi o sprzężonym zagadnieniu 

termiczno-metalurgiczno-mechanicznym podamy w Części 2. 
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7. UWAGI KOŃCOWE DO CZĘŚCI PIERWSZEJ 

 

Należy podkreślić, że zagadnienie nieustalonego przepływu ciepła z uwzględnieniem 

przejść fazowych, sformułowane równaniami różniczkowymi cząstkowymi i zwyczajnymi 

podanymi w pkt.2 i 3, jest nieliniowe i nie ma obecnie analitycznych  metod jego 

rozwiązania. W Części 2 zamieścimy tzw. sformułowanie słabe, które jest punktem wyjścia 

do opracowania algorytmu MES. System MES SYSTUS-SYSWELD [48-50] jest obecnie 

jednym z nielicznych programów, którym skutecznie można rozwiązywać zjawiska opisane w 

tej części artykułu. W Części 2 podamy m.in. przykłady zastosowań tego systemu. We 

wszystkich obliczeniach będziemy stosowali dane termiczno-metalurgiczne podane w pkt.5. 

Zaprezentowana w pracy teoria nieustalonego przepływu ciepła z uwzględnieniem przejść 

fazowych w metalach technicznych i stopach metali jest z punktu widzenia fizyki teorią 

fenomenologiczną. Fazy rozpatrywanego materiału nie są rozdzielone powierzchnią 

graniczną, ale wynikają z zastosowania teorii mieszanin. Podstawową informacją o 

mikrostrukturze materiału jest udział objętościowy danej fazy. Stosowany opis fazy materiału 

jest opisem kontynualnym, co jest oczywiście uproszczeniem. W modelu teoretycznym 

konieczna jest wobec tego informacja o rodzaju przemiany fazowej i jej dynamice. W 

artykule przedyskutowaliśmy dwa podejścia. Pierwsze sformułowanie, które wynika z 

odpowiednich równań bilansu energii wewnętrznej może być stosowane w przypadkach gdy 

nie występuje przemiana fazy stałej w ciekłą. Rozróżniane są dwojakiego rodzaju 

mechanizmy przemian strukturalnych: dyfuzyjne i bezdyfuzyjne. W przypadku stali oznacza 

to zastosowania w procesach obróbki cieplnej, takich jak np. hartowanie i odpuszczanie. 

Podstawą określenia relacji definiujących wymienione przejścia fazowe są równania 

kinetyczne, których parametry wyznacza się ze standardowych diagramów IT oraz CCT. W 

drugim podejściu, wynikającym z zastosowania funkcji entalpii, dodatkowo w stosunku do 

pierwszego sformułowania, uwzględnia się ciepło utajone przemian fazowych. Możliwy jest 

wobec tego, jakościowo poprawny, opis przemiany fazy stałej w ciekłą i odwrotnie. Oznacza 

to zastosowania tej teorii np. w opisie procesu spawania. Umożliwia to określenie m.in. strefy 

wpływu ciepła oraz identyfikację w tym obszarze faz materiału po ochłodzeniu łączonych 

elementów.  

 

Podziękowania: Praca finansowana była w ramach Grantu KBN Nr 8 T07E016 20. 
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THERMO-METALLURGICAL PHENOMENA 

IN FE SIMULATION OF HEAT TREATMENT FOR STEEL 
Part 1: Unsteady heat transfer and phase change phenomena 

 

Summary 

This work consists of two parts. The first part concerns problems connected with description 

of unsteady heat flow occurring in heat treatment or welding processes of technical metals 

and metal alloys. Phase change phenomena is included in basic equations of unsteady heat 

flow, and formulated within the thermodynamics of irreversible processes framework using 

the concept of mixture theory. Two approaches resulting from balance equations of internal 

energy or enthalpy were discussed. The thermal properties of isotropic constituents mixture 

obey nonlinear Fourier law. Two types of phase changes are considered (e.g. solid- liquid or 

liquid- solid and microstructural). The first type of phase changes are included into analysis 

by appropriate definition of specific heat with latent heat (or enthalpy function) in balance 

equations while the second type called diffusional or diffusionalles phase transformations are 

described by kinetic equations. Kinetic equations from metallurgical models widely presented 

in literature are discussed in detail. Kinetic equations, roughly speaking, define the direction 

of the transformations, their kinetics and are given as a system of differential equations, which 

coefficients depend on temperature, temperature velocity and transformation time. Processes 

considered in this work in general are nor isothermal neither ongoing with constant 

temperature rate. Coupling of thermal and diffusional effects is neglected, assuming that 

chemical composition of steel is known at the beginning and unchanged during whole 

process. On the contrary, coupling of heat flow and phase change phenomena is strong and 

results in complicated procedure of  preparing thermo- metallurgical data. Presented 

phenomenological approach is appropriate for heat treatment issues for technical metal alloys 

and polycrystalline metals, and only steel is considered in detail in this paper. Detailed way of 
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preparing thermo-metallurgical data for finite element simulation is shown herein, and 

utilized in the second part of work. The second part of work is addressed to a problem of 

analysis of coupled thermo-metallurgical effects with mechanical fields in steel elements.  


