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Przedmiotem badań niniejszej pracy są przemiany fazowe (ferrytu w austenit podczas 

wygrzewania, austenitu w ferryt, bainit i martenzyt podczas chłodzenia) zachodzące w trakcie 

wytwarzania blach cienkich ze stali wielofazowych i komputerowe modelowanie tych zjawisk 

w mezoskali. Tematyka rozprawy wpisuje się w światowy nurt badań z zakresu 

komputerowego modelowania zjawisk mikrostrukturalnych na poziomie mezoskali 

za pomocą siatkowych metod numerycznych. 

W ramach niniejszej rozprawy opracowano dwuwymiarowy fizyczny model przemian 

fazowych w mezoskali, którego budowę oparto na koncepcji hybrydowych automatów 

komórkowych, czyli połączeniu metody automatów komórkowych z metodą różnic 

skończonych, a także cyfrowej reprezentacji materiału. W odróżnieniu od klasycznych 

podejść statystycznych, które bazują na założeniu, że materiał jest jednorodny, 

zaproponowany model przemian fazowych w mezoskali umożliwia symulację rozwoju 

mikrostruktury w warunkach niejednorodności materiału pod względem krystalografii, 

dyssypacji energii swobodnej Gibbsa, składu chemicznego oraz morfologii z wieloma 

ziarnami przynależącymi do różnych faz o różnej wielkości, które lokalnie oddziałują między 

sobą, a z globalnego punktu widzenia determinują postęp przemian fazowych. 

Opracowany model zawiera szereg algorytmów umożliwiających m.in. rozróżnienie 

mechanizmów dyfuzji w tym dróg łatwej dyfuzji, a także uwzględnienie wpływu segregacji 

atomów węgla oraz zjawisk powierzchniowych w granicy międzyfazowej na kinetykę 

przemian fazowych. Dzięki przyjętym rozwiązaniom, a także własnościom samych 

automatów komórkowych zbudowanych w co najmniej dwóch wymiarach przestrzennych, 

możliwa jest bezpośrednia obserwacja rozwoju mikrostruktury w stanie stałym. Symulacje 

numeryczne umożliwiają naoczne śledzenie zarodkowania ziarn powstającej fazy oraz 

ich wzrostu. Przy czym wzrost powstałej fazy następuje w wyniku poruszających się granic 



międzyfazowych w mezoskali najczęściej pod wpływem nierównowagowych warunków 

brzegowych w powierzchni rozdziału faz. Ponadto możliwy jest podgląd segregacji węgla 

na froncie przemian fazowych i w głębi ziarn, który prezentowany jest na tzw. mapach 

rozkładu pierwiastków w mikrostrukturze. Na tej podstawie możliwe jest wykonanie 

symulacji komputerowych z wnikliwą analizą rozwoju wirtualnej mikrostruktury w czasie 

i przestrzeni, co kolejno pozwala na przeprowadzanie dokładnych eksperymentów 

numerycznych w poszukiwaniu optymalnych cykli cieplnych do wytworzenia stali 

wielofazowych o założonym składzie fazowym. Ma to niebagatelne znaczenie z punktu 

widzenia producentów stali dla przemysłu motoryzacyjnego. 

W części praktycznej niniejszej pracy zaprezentowano materiały i techniki badawcze 

za pomocą, których zrealizowano w warunkach laboratoryjnych szereg eksperymentów 

według różnych wariantów obróbki cieplnej. Zestawiono wyniki badań doświadczalnych 

z wynikami symulacji numerycznych i porównano kluczowe parametry charakteryzujące 

produkty przemian fazowych, dzięki czemu wstępnie potwierdzono skuteczność 

opracowanego modelu. Następnie pokazano rezultaty walidacji modelu na podstawie 

wirtualnych symulacji cykli cieplnych wytwarzania stali wielofazowych, m.in. na linii 

technologicznej, które potwierdziły efektywność zaproponowanego rozwiązania. 

W podsumowaniu wykazano słuszność postawionej tezy niniejszej rozprawy doktorskiej oraz 

dokonano oceny opracowanego modelu i uzyskanych wyników na mapie rozwoju dziedziny 

komputerowego modelowania przemian fazowych w mezoskali. 


