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Jagoda KOWALSKA 

SYMULATOR KINETYKI WZROSTU WARSTWY AZOTOWANEJ –  

NARZĘDZIE WSPOMAGAJĄCE PROJEKTOWANIE PROCESÓW AZOTOWANIA 

 

W artykule omówiony został symulator kinetyki wzrostu warstwy azotowanej, będący aplikacją wspierającą nowoczesną 

metodę regulowanego azotowania gazowego – ZeroFlow. Metoda ZeroFlow znajduje zastosowanie w azotowaniu wybranych 

elementów pojazdów samochodowych, takich jak: wały korbowe, wałki rozrządu, pierścienie tłokowe, sprężyny i grzybki zawo-

rów, sworznie tłokowe, czy też dysze do pompowtryskiwaczy. Dzięki wykorzystaniu modeli symulacyjnych opisujących kinetykę 

wzrostu warstwy azotowanej  możliwe jest opracowanie dla każdej z tych części  specjalnie dedykowanych procesów o odpo-

wiednio dobranych parametrach; oznacza to, że symulator kinetyki wzrostu warstwy azotowanej umożliwia zaprojektowanie 

procesu zapewniającego otrzymanie warstw azotowanych o ściśle określonych własnościach: wymaganej budowie fazowej 

wraz z grubościami stref/faz w niej występujących oraz wymaganych rozkładach twardości. Ponadto, dzięki zastosowaniu 

modeli kinetyki wzrostu warstwy azotowanej warstwy te są wytwarzane w możliwie najkrótszym czasie oraz przy najmniejszym 

zużyciu gazów i energii. Azotowanie przy użyciu metody ZeroFlow (oraz symulatora kinetyki wzrostu warstwy azotowanej) jest 

zatem zarówno ekonomiczne, jak i ekologiczne, przez co spotyka się ono z rosnącym zainteresowaniem ze strony odbiorców 

przemysłowych. Poszczególne przykłady przemysłowych zastosowań symulatora zostaną przedstawione w artykule. Ponadto, 

w artykule omówione zostaną również główne funkcje, możliwości i zalety symulatora kinetyki wzrostu warstwy azotowanej; 

zaprezentowana zostanie także funkcja „simulation solver”, umożliwiająca optymalizację parametrów procesu.  

 

WSTĘP 

Obecnie symulacje są powszechnie stosowane na etapie pro-
jektowania; zazwyczaj wykorzystywane są one w mechanice czy 
obliczeniach wytrzymałościowych materiałów. Symulacje te są 
prowadzone przy użyciu programów takich jak AutoCAD, Matlab, 
Simulink, Patran czy Femap. Należy jednak zauważyć, iż mogą być 
one przeprowadzone wszędzie tam, gdzie możliwe jest opisanie 
rzeczywistości za pomocą modelu matematycznego. Również 
niektóre z procesów obróbki cieplnej można opisać w sposób ma-
tematyczny, a zatem możliwe jest zastosowanie symulacji w projek-
towaniu nowych procesów. 

Symulacje procesów obróbki cieplno-chemicznej są niezwykle 
istotnym zagadnieniem, pozwalającym na ukazywanie często nie-
dostrzeganych w praktyce przemysłowej (a niekiedy nawet w bada-
niach eksperymentalnych) rozmaitych zjawisk i ich przebiegów. 
Stanowią one również element regulacji i kontroli procesów. Przy-
kładem mogą być tutaj symulacje procesów nawęglania stali, 
z powodzeniem stosowane od dłuższego czasu na szeroką skalę 
w przemyśle. Kinetyka wzrostu warstwy azotowanej na żelazie jest 
jednak zagadnieniem o wiele bardziej złożonym aniżeli kinetyka 
wzrostu warstwy nawęglanej. Azotowaniu czystego żelaza towarzy-
szyć może bowiem wzrost warstwy jedno-, dwu- lub trójfazowej 
(α, γ’+α, ε+ γ’+α), gdy tymczasem w trakcie nawęglania tworzy się 
jedynie warstwa jednofazowa (austenit) [3]. 

Na podstawie własnych badań i analiz L. Małdziński opracował 
modele matematyczne kinetyki wzrostu warstwy azotowanej na 
żelazie i stalach stopowych; bazują one na modelach fenomenolo-
gicznych przepływu masy (azotu) oraz prawach dyfuzji Ficka [3]. 
Następnie modele matematyczne opisujące kinetykę wzrostu war-
stwy azotowanej w funkcji parametrów procesu zostały zaimporto-
wane do odpowiednio przygotowanej aplikacji, czego rezultatem 
było stworzenie symulatora kinetyki wzrostu warstwy azotowanej. 

Symulator kinetyki wzrostu warstwy azotowanej może być wykorzy-
stywany w projektowaniu nowych procesów azotowania przy użyciu 
metody ZeroFlow. 

1. CHARAKTERYSTYK A METODY ZEROFLOW 

ZeroFlow jest to nowoczesna technologia regulowanego azo-
towania gazowego, opracowana na Politechnice Poznańskiej, dzięki 
której możliwe jest precyzyjne wytwarzanie warstw azotowanych 
w oparciu o kinetykę azotowania. Charakteryzuje się ona zmniej-
szeniem zużycia gazów, jak również uproszczeniem stanowiska do 
azotowania oraz samego procesu, przy jednoczesnym zachowaniu 
pełnej kontroli kinetyki wzrostu warstwy. Podobnie jak metoda tra-
dycyjna, ZeroFlow zakłada użycie atmosfery składającej się wyłącz-
nie z samego amoniaku, jednak w przeciwieństwie do konwencjo-
nalnej metody azotowania możliwa jest kontrola kinetyki dzięki 
regulacji składu chemicznego atmosfery w retorcie pieca (a tym 
samym regulacji potencjału azotowego) poprzez regulację natęże-
nia przepływu amoniaku przez retortę, a ściślej mówiąc – poprzez 
regulację natężenia (okresowe zamykanie i otwieranie) dopływu 
amoniaku do retorty. Istotne znaczenie ma tutaj fakt, iż w metodzie 
ZeroFlow natężenie dopływu amoniaku do retorty jest okresowo 
ograniczane do wartości zerowej, co znacznie ułatwia kontrolę 
składu chemicznego atmosfery. Podsumowując, zastosowanie 
atmosfery jednoskładnikowej sprawia, że metoda ZeroFlow jest 
prostsza od popularnych obecnie metod bazujących na atmosferach 
dwuskładnikowych, a jednocześnie dzięki regulacji dopływu amo-
niaku do retorty tak jak one pozwala na kontrolę kinetyki wzrostu 
warstwy azotowanej [4]. 

Regulowane azotowanie gazowe ZeroFlow prowadzi się 
w podwyższonej temperaturze (zawierającej się zazwyczaj w prze-
dziale pomiędzy 490°C a 590°C) z użyciem atmosfery zawierającej 
amoniak. Gaz ten ze względu na małą trwałość cząsteczek 
(w przeciętnych temperaturach azotowania amoniak jest w niesta-
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bilnym stanie termodynamicznym) po zetknięciu z powierzchnią 
stalową podlega rozpadowi według następującej katalitycznej reak-
cji dysocjacji: 

 

  
(1) 

 
W wyniku dyfuzji azotu atomowego do powierzchni stali wytwa-

rza się warstwa wierzchnia o innych właściwościach niż materiał 
pierwotny (materiał rdzenia). Jej budowa fazowa, grubości występu-
jących stref/faz, a w konsekwencji i własności, zależą zarówno od 
gatunku stali, jak i od parametrów azotowania: temperatury T, po-
tencjału azotowego Np oraz czasu t. Pod pojęciem potencjału azo-
towego atmosfery rozumiany jest iloraz ciśnień cząstkowych czyn-
nych składników atmosfery. Azot i wodór w stanie atomowym, 
otrzymane na skutek dysocjacji amoniaku, dążą do jak najszybszej 
rekombinacji do cząsteczek dwuatomowych, stąd też atmosfera 
w retorcie pieca składa się z następujących gazów: gazu azotujące-
go NH3 i gazu odazotowującego H2, będących składnikami czynny-
mi atmosfery, oraz gazu obojętnego N2 [1,4,8]. Potencjał azotowy 
atmosfery możemy zatem wyrazić następującym wzorem: 

 

 
(2) 

 
W zależności od aktywności azotu (związanej z potencjałem 

azotowym atmosfery) w atmosferze, azotowaniu stali może towa-
rzyszyć wzrost warstwy jedno-, dwu- lub trójfazowej (α, γ’+α, 
ε+γ’+α). Widać to wyraźnie na układzie równowagi T- Np, zwanym 
inaczej układem Lehrera. Granice występowania poszczególnych 
faz na tym wykresie (α/γ, α/γ’, γ/ε, γ’/ε) są zatem przedstawione 
w postaci funkcji temperatury T i potencjału azotowego atmosfery 
Np. Warto również zauważyć, że potencjały chemiczne azotu 
w poszczególnych fazach na granicach międzyfazowych są sobie 
równe, a w warunkach równowagi z atmosferą NH3+H2 są równe 
potencjałowi chemicznemu azotu w tej atmosferze. L. Małdziński 
wyznaczył dodatkowo na podstawie własnych analiz i badań linie 
i krzywe izokoncentracji (tzn. stałych stężeń wartości azotu) 
w zależności od temperatury i potencjału. Pozwoliło to na stworze-
nie zmodyfikowanego układu równowagi T-Np-N (Rys. 1), dostar-
czającego informacji niezbędnych do opracowania modeli kinetyki 
wzrostu warstwy azotowanej [3,4]. 

 

 
Rys. 1. Układ równowagi T-Np-N 

 
Przeanalizujmy zatem na podstawie powyższego wykresu 

wpływ potencjału azotowego atmosfery na budowę fazową warstwy. 
Przy potencjale azotowym atmosfery Npα, znajdującym się w zakre-
sie trwałości fazy α na wykresie T-Np-N, nastąpi jedynie wzrost 
warstwy dyfuzyjnej, a zatem otrzymamy warstwę jednostrefową α 

(Rys. 2), nie zawierającą azotków żelaza γ’ i ε. Jest to najprostszy 
przypadek wzrostu warstwy azotowanej, analogiczny do wzrostu 
warstwy nawęglanej. Ponadto, ze względu na niską aktywność 
azotu w fazie α (niskie stężenie azotu), wzrostowi tej strefy nie 
towarzyszy reakcja rekombinacji azotu, co stanowi dodatkowe 
uproszczenie [3]. 

 

 
Rys. 2. Schemat budowy warstwy jednofazowej α 

 
Przy wyższym potencjale azotowym Npγ’, znajdującym się 

w zakresie trwałości fazy γ’ na wykresie T-Np-N, nastąpi wzrost 
warstwy dwufazowej γ’+α (Rys. 3). Jest to przypadek o wiele bar-
dziej złożony od wzrostu warstwy jednofazowej α, zachodzący 
w kilku stadiach. W pierwszym stadium następuje wzrost fazy α aż 
do nasycenia się powierzchni ferrytu azotem. Następnie pojawia się 
drugie stadium, zarodkowanie fazy γ’, a zaraz po nim trzecie – 
koalescencja kryształów γ’ do wytworzenia się ciągłej strefy γ’ na 
powierzchni żelaza. W czwartym stadium wzrost strefy γ’ odbywa 
się przy zmiennym, a dokładniej – wzrastającym stężeniu po-
wierzchniowym azotu cNs/γ’. Po osiągnięciu przez azot na po-
wierzchni lokalnej równowagi z atmosferą rozpoczyna się ostatnie, 
piąte stadium, jakim jest wzrost strefy γ’ na ferrycie (wzrost warstwy 
γ’+α) przy stałym stężeniu powierzchniowym azotu cNs/γ’ [3]. 

 

 

 
Rys. 3. Schemat budowy i wzrost warstwy dwufazowej γ’+α 

 



I Eksploatacja i testy 
 

 

   

12/2016 AUTOBUSY 1077 
 

Wzrost warstwy trójfazowej ε+γ’+α (Rys. 4) zachodzi z kolei 
przy potencjale Npε, znajdującym się w zakresie trwałości fazy ε na 
wykresie T-Np-N, lub inaczej – przy potencjale azotowym wyższym 
od potencjału granicznego Npγ’/ε. Wzrost warstwy trójfazowej ε+γ’+α 
w początkowym etapie przebiega identycznie jak wzrost warstwy 
warstwy dwufazowej γ’+α, jednak jest przypadkiem jeszcze bardziej 
złożonym. Po utworzeniu się warstwy γ’+α na powierzchni fazy γ’ 
następuje zarodkowanie fazy ε; kolejnym stadium jest koalescencja 
kryształów fazy ε aż do utworzenia się ciągłej strefy ε. Po utworze-
niu ciągłej strefy ε następuje jej wzrost przy zmiennym, a następnie 
przy stałym stałym stężeniu powierzchniowym azotu cNs/ε. Jak moż-
na więc zauważyć, powstawanie strefy ε jest analogiczne do po-
wstawania strefy γ’, jednak ze względu na towarzyszące mu zjawi-
ska jest to przypadek znacznie trudniejszy do modelowego opisu. 
Wzrost fazy ε może bowiem zachodzić nie tylko na ciągłej strefie γ’ 
o maksymalnym, granicznym stężeniu azotu na powierzchni, ale 
również na wierzchołkach zarodków tej fazy, zanim utworzą one 
ciągłą strefę γ’. Komplikacje są także związane ze stężeniem po-
wierzchniowym azotu cNs/ε, które nie osiąga wartości równowagowej 
ze względu na silną desorpcję azotu atomowego do atmosfery [3]. 

 

 

 
Rys. 4. Schemat budowy i wzrost warstwy trójfazowej ε+γ’+α 

 
Przy założeniu ustalonego stężenia powierzchniowego azotu 

cN, tzn. lokalnej równowagi lub stanu stacjonarnego pomiędzy azo-
tem z atmosferą na powierzchni oraz lokalnej równowagi azotu 
w fazach ε, γ’ i α na granicach γ’/ε i α/ γ’, wzrost poszczególnych 
stref azotków żelaza determinowany jest strumieniami atomów 
azotu JN. Wartości tych strumieni są zależne od gradientu stężeń 
powierzchniowych azotu cN na granicach poszczególnych faz [3]. 
Na Rys. 5 przedstawiony został wpływ stężenia powierzchniowego 
azotu cN na wzrost poszczególnych stref. Zauważyć można, że przy 
potencjale azotowym atmosfery Npε (cNs/ε > cNε/γ’) z zakresu trwałości 
fazy ε na wykresie T-Np-N następuje zarówno wzrost strefy ε, jak 
i strefy γ’. Wraz ze zwiększaniem stężenia powierzchniowego azotu 
cNs/ε będzie następował coraz szybszy wzrost strefy ε; jeśli strumień 
atomów azotu JNγ’ będzie większy od strumienia atomów azotu JNα, 

wówczas nastąpi konsumpcja fazy γ’ na rzecz fazy ε. Odwrotna 
sytuacja nastąpi przy potencjale azotowym atmosfery równym 
potencjałowi granicznemu Npε/γ’, kiedy to gradient stężeń po-
wierzchniowych cNs/ε i cNε/γ’ będzie równy 0 (cNs/ε = cNε/γ’); wówczas 
strumień atomów azotu JNγ’ będzie mniejszy od strumienia atomów 
azotu JNα i nastąpi konsumpcja fazy ε na rzecz fazy γ’.  

 

 

 
Rys. 5. Wpływ stężenia powierzchniowego azotu cN na wzrost 
poszczególnych stref 
 

Jak wynika z powyższego, potencjał azotowy atmosfery jest 
jednym z najistotniejszych czynników determinujących kinetykę 
wzrostu warstwy azotowanej. Kolejnym istotnym parametrem, rów-
nież uwzględnionym na wykresie T-Np-N, jest temperatura procesu 
azotowania. Obserwując układ równowagi T-Np-N można zauważyć, 
że w zależności od temperatury przy tym samym potencjale azoto-
wym atmosfery otrzymamy warstwy o odmiennej budowie fazowej – 
przykładowo, obniżenie temperatury procesu z 500°C do 450°C 
przy niezmienionym potencjale azotowym atmosfery na poziomie 
Np = 3,2 spowoduje otrzymanie warstwy o budowie dwustrefowej, 
zamiast warstwy trójstrefowej. Ponadto, w przypadku procesów 
wielostopniowych, podniesienie temperatury po pierwszym stopniu 
powoduje obniżenie twardości warstwy azotowanej przy jednocze-
snym podwyższeniu jej głębokości; dodatkowo obniżeniu mogą ulec 
twardość rdzenia (w zależności od wcześniejszego hartowania oraz 
całkowitego cyklu/procesu azotowania), a co za tym następuje – 
pozorna grubość warstwy efektywnej, w zależności od tego jak jest 
definiowana grubość warstwy efektywnej.  

Należy jednakże pamiętać, że na podstawie układu równowagi 
T-Np-N nie można formułować wniosków o kinetyce (szybkości) 
wzrostu warstwy azotowanej oraz występujących w niej strefach. 
Budowa fazowa i grubości stref zależą bowiem również od czasu 
procesu. Wpływ czasu został uwzględniony w modelach fenomeno-
logicznych kinetyki wzrostu warstwy azotowanej na żelazie i stalach 
stopowych, opracowanych przez L. Małdzińskiego i współpracowni-
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ków [4]. Fenomenologiczny opis wzrostu warstwy azotowanej za-
kłada, że wzrost ten zachodzi w wyniku dyfuzji atomów azotu przez 
pozycje międzywęzłowe podsieci atomów azotu; udział atomów 
żelaza w dyfuzji w porównaniu z udziałem dyfuzji azotu jest pomijal-
nie mały. Ogólny model kinetyki wzrostu warstwy azotowanej moż-
na zatem opisać za pomocą praw dyfuzji Ficka. Pierwsze prawo 
Ficka opisuje strumień dyfuzyjny atomów azotu jNφ w fazie φ 
w odległości x od powierzchni: 

 

 
(3) 

 
W powyższym wzorze cNφ oznacza stężenie azotu w fazie φ, 

natomiast DNφ jest to rzeczywisty współczynnik dyfuzji azotu w fazie 
φ, związany ze współczynnikiem samodyfuzji DNφ* następującą 
zależnością: 

 

 
(4) 

 
Iloraz dlnaNφ/dlnacNφ jest to czynnik termodynamiczny dyfuzji 

azotu w fazie φ (gdzie aNφ to aktywność azotu w fazie φ odpowiada-
jąca stężeniu cNφ), który powiązać można z potencjałem azotowym 
atmosfery: 

 

 
(5) 

 
Jak już wcześniej wspomniano, potencjał azotowy atmosfery 

jest jednym z kluczowych parametrów determinujących kinetykę 
wzrostu warstwy azotowanej, a jego wpływ na budowę fazową 
warstwy przedstawiony jest na wykresie T-Np-N. Z powyższego 
wynika zatem, iż z wykresem T-Np-N można poprzez potencjał 
azotowy atmosfery powiązać również czynnik termodynamiczny 
dyfuzji azotu w fazach układu Fe-N. Rozkład stężenia azotu 
w funkcji odległości od powierzchni w poszczególnych strefach faz 
układu Fe-N jest z kolei wyrażany drugim prawem Ficka: 

 

 
(6) 

 
Opracowane na podstawie powyższych zależności modele 

wraz z wyznaczonymi danymi eksperymentalnymi opisują wzrost 
warstw azotowanych w zakresie kontrolowanym dyfuzją azotu 
w strefach (fazach) warstwy azotowanej na żelazie. Znajdują one 
zastosowanie w symulacjach procesów azotowania, gdzie poprzez 
zmianę parametrów procesu umożliwiają kształtowanie budowy 
fazowej warstwy, tj. zarówno rodzajów tworzących się faz (stref) 
i ich grubości, jak i stężeń powierzchniowych oraz profilów stężeń 
azotu w poszczególnych strefach. Ponadto  pozwalają na śledzenie 
wzrostu grubości stref ε i γ’ w funkcji potencjału azotowego atmosfe-
ry i temperatury nie tylko w procesach jednostopniowych, ale rów-
nież w bardziej złożonych procesach wielostopniowych. Niestety, 
mają one jednak swoje ograniczenia wynikające ze skomplikowanej 
natury fizykochemicznej procesów azotowania. Z punktu widzenia 
praktyki przemysłowej i stawianych przez nią wymagań najwięk-
szym ograniczeniem jest fakt, iż modele takie mogą być stosowane 
tylko i wyłącznie do czystego żelaza, gdy w rzeczywistości azoto-
waniu poddawane są przede wszystkim jego stopy z węglem (stale 
węglowe) i dodatkami stopowymi (stale stopowe). Problemem są 
zwłaszcza te ostatnie, albowiem kinetyka wzrostu warstwy azoto-
wanej na stalach stopowych determinowana jest wieloma czynni-

kami, niekiedy sprzecznie oddziaływującymi, co jest istotną prze-
szkodą w opracowaniu zadowalających modeli matematycznych 
oraz wyznaczeniu niezbędnych danych fizykochemicznych. L. Mał-
dziński wykazał, że wykres T-Np-N można stosować jedynie do stali 
stopowych zawierających Cr, Mn, Mo, V, jako że zawartość tych 
pierwiastków nie wpływa na jego kształt [3,4].  

L. Małdziński we współpracy z E. Mittemeijerem 
i M. Sommersem podjął się próby ilościowego opisu kinetyki wzro-
stu stref γ’ i ε+γ’ na stalach. W tym celu wykorzystane zostały mo-
dele wzrostu tych stref na czystym żelazie, które następnie zmodyfi-
kowano o współczynniki korekcyjne kJN, uwzględniające sumarycz-
ny wpływ pierwiastków stopowych i węgla na strumienie dyfuzyjne 
atomów azotu do stref ε, γ’ i α, a w efekcie – na szybkość wzrostu 
tych stref. Dzięki temu otrzymano ulepszone modele, poparte wery-
fikacją eksperymentalną, bazujące na modelach fenomenologicz-
nych przepływu masy (azotu) oraz opisanych wcześniej prawach 
dyfuzji [3]. Dalsze badania L. Małdzińskiego i współpracowników 
umożliwiły opracowanie modeli kinetyki wzrostu warstwy azotowa-
nej na stalach. Na podstawie tych modeli, umożliwiających precy-
zyjne kształtowanie budowy fazowej warstwy, stworzony został 
symulator kinetyki wzrostu warstwy azotowanej, stanowiący narzę-
dzie wspomagające metodę ZeroFlow. 

2. SYMULATOR KINETYKI WZROSTU WARSTWY  
AZOTOWANEJ 

Symulator kinetyki wzrostu warstwy azotowanej ma postać 
programu komputerowego (Rys. 6), umożliwiającego obliczanie 
oraz graficzne wyznaczanie wzrostu grubości warstwy azotowanej 
wraz z poszczególnymi strefami/fazami w niej występującymi (ε, γ’, 
ε+γ’, α), grubości efektywnej i rozkładów twardości w funkcji para-
metrów procesu takich jak czas, temperatura i potencjał azotowy 
atmosfery. W praktyce oznacza to, że dzięki zastosowaniu symula-
tora kinetyki wzrostu warstwy azotowanej możliwe jest precyzyjne 
kształtowanie budowy fazowej warstwy, a co za tym następuje – 
otrzymanie warstwy azotowanej o ściśle określonych, wymaganych 
własnościach [2]. 

 

 
Rys. 6. Widok okna symulatora kinetyki wzrostu warstwy 
azotowanej 
 

Główne okno symulatora składa się z dwóch zasadniczych 
części; po lewej stronie znajduje się szereg komórek dialogowych 
przeznaczonych do wprowadzania parametrów modelowanego 
procesu azotowania (Rys. 7), natomiast po prawej – wykresy przed-
stawiające rezultaty przeprowadzonej symulacji (Rys. 8). Symulacja 
jest przeprowadzana w sposób automatyczny w momencie wpro-
wadzenia danych dotyczących procesu, do których zaliczają się 
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własności symulacji („Simulation Properties”), profil temperaturowy 
(„Temperature Profile”) oraz profil potencjału azotowego atmosfery 
(„Nitriding Profile”). Własności symulacji umożliwiają wybór gatunku 
stali („Steel Type”) oraz określenie twardości rdzenia („Steel HRC”). 
Obecnie symulator zawiera modele dla żelaza Armco oraz 12-stu 
gatunków stali, w tym stali nisko- i średniowęglowych oraz nisko- 
i średniostopowych. Są to stale 1020 i 1050, stale niskostopowe 
4140, 5140, 4340, N135M, 18HGT, 8620 oraz stale średniostopowe 
32CVD13, H11, H13 i D2. Zakres twardości rdzenia dla stali stopo-
wych został ustalony na podstawie twardości stali stosowanych 
w badaniach eksperymentalnych i wynosi ok. 10HRC, przy czym 
wartości maksymalna i minimalna są różne dla każdego gatunku 
stali. Dodatkowo we własnościach symulacji zamieszczona została 
komórka „Duration”, wyświetlająca całkowity sumaryczny czas 
trwania procesu, obliczony na podstawie określonych przez użyt-
kownika profili temperatury i potencjału azotowego atmosfery.  

Profile temperatury i potencjału azotowego atmosfery mają po-
stać tabelek, w których każdy wiersz reprezentuje jeden segment 
danego profilu. Wszystkie segmenty można dowolnie edytować, 
przesuwać, czy też dodawać/usuwać. Pojedynczy segment odpo-
wiada jednemu stopniowi danego procesu i jest opisywany przez 
następujące wielkości: czas trwania danego segmentu, jego wartość 
docelową oraz rampę, czyli prędkość z jaką jest osiągana wartość 
docelowa segmentu. Rampa związana jest z rzeczywistymi warun-
kami nagrzewania i redukcji potencjału azotowego, wynikającymi 
m.in. z wielkości pieca (a dokładniej jego retorty) czy też gabarytów 
wsadu. Każda z wymienionych wyżej wartości jest wprowadzana 
w odrębnej kolumnie. I tak w pierwszej kolumnie w przypadku profilu 
temperaturowego wprowadza się szybkość nagrzewania do tempe-
ratury azotowania danego stopnia procesu, natomiast w przypadku 
profilu potencjału azotowego atmosfery wprowadzana jest szybkość 
redukcji potencjału azotowego do potencjału zadanego. W drugiej 
kolumnie określana jest wartość docelowa temperatury/potencjału 
azotowego atmosfery danego stopnia procesu, podczas gdy czas 
jego trwania jest określany w kolumnie trzeciej. 

 

 
Rys. 7. Okna dialogowe do wprowadzania parametrów procesu 
azotowania 

Każda zmiana wyżej wymienionych parametrów (czasu, tempe-
ratury, potencjału azotowego atmosfery, jak również własności stali) 
spowoduje ponowne uruchomienie symulacji i automatyczne prze-
prowadzenie obliczeń dla nowych parametrów wejściowych. Rezul-
taty symulacji prezentowane są zarówno w postaci liczbowej, jak 
i graficznej, za pomocą wykresów. Wybrane wyniki w postaci licz-
bowej („Simulation Results”) odczytać można pod własnościami 
symulacji i dotyczą one następujących wartości: 

 grubości strefy ε („Epsilon Layer”), 

 grubości strefy γ’ („Gamma’ Layer”), 

 grubości strefy azotków żelaza ε+γ’, czyli tzw. białej warstwy 
(„Epsilon+Gamma’”), 

 grubości efektywnej warstwy azotowanej mierzonej dla kryte-
rium twardość rdzenia +50 („HVC+50 Depth”). 
O ile wartości liczbowe odzwierciedlają jedynie efekt końcowy 

modelowanego procesu azotowania, wykresy umożliwiają śledzenie 
całego przebiegu procesu oraz odczytywanie na ich podstawie 
konkretnych wartości w danej ustalonej chwili. W głównej części 
okna symulatora umieszczony jest wykres wzrostu grubości warstw 
ε, γ’, ε+γ’ oraz grubości efektywnej HVC+50 w funkcji czasu azoto-
wania, na którym dodatkowo naniesione są krzywe obrazujące 
przebieg temperatury i potencjału azotowego atmosfery w trakcie 
trwania procesu. Poniżej znajdują się kolejne dwa wykresy. Pierw-
szy z nich („Hardness Profile”) dotyczy rozkładów twardości na 
przekroju warstwy po określonych czasach azotowania oraz czasie 
końcowym symulowanego. Drugi wykres („Effective Depth”) przed-
stawia natomiast wzrost grubości efektywnej warstwy dla zadanych 
twardości (m.in. HVC+50, HVC400, HVC500, HVC600) w funkcji 
czasu azotowania. 

 

 
Rys. 8. Wykresy obrazujące rezultat przeprowadzonej symulacji 
procesu azotowania 

 
Podsumowując, dzięki symulatorowi kinetyki wzrostu warstwy 

azotowanej użytkownik ma możliwość precyzyjnego modelowania 
przebiegu procesu azotowania w funkcji jego parametrów, tj. czasu, 
temperatury i potencjału azotowego atmosfery. Parametry te mogą 
być dowolnie dostosowywane, tak aby odzwierciedlały one rzeczy-
wiste warunki procesu azotowania, dzięki czemu w rezultacie 
otrzymywane są szczegółowe wyniki dotyczące wzrostu warstwy 
azotowanej. Symulator może zatem pełnić zarówno funkcję regula-
cyjną, jak i kontrolną. Poprzez regulację jest tutaj rozumiana możli-
wość określenia parametrów procesu zadawanych na piecu w celu 
uzyskania określonych własności warstwy, a poprzez kontrolę – 
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możliwość sprawdzenia warstw uzyskanych w procesie azotowania 
na podstawie porównania ich z wynikami symulacji. Najważniejszą 
zaletą symulatora jest jednak możliwość optymalizacji parametrów 
procesu azotowania, a co za tym następuje – wytwarzanie wyma-
ganej warstwy azotowanej w możliwie najkrótszym czasie oraz przy 
minimalnym zużyciu gazów i energii. W tym celu wykorzystywana 
jest funkcja „Simulation Solver” (Rys. 9). 

 

 
Rys. 9. Widok okna programu solver 

 
W oknie dialogowym solvera wyróżnić można dwa zestawy 

komórek. Pierwszy z nich, opatrzony poleceniem „Select single 
simulation result for optimization”, to grupa komórek zawierających 
wyniki przeprowadzanej aktualnie symulacji procesu azotowania. 
Wśród nich wyróżnić można: całkowity czas trwania danego stopnia 
procesu, grubości stref ε, γ’, ε+γ’, iloraz ε/γ’ oraz grubości efektywne 
HVC+50 i inne. W drugiej grupie, opatrzonej poleceniem „Select 
simulation parameter to be optimized”, znajdują się parametry pro-
cesu – czas, temperatura, potencjał azotowy atmosfery – które są 
poddawane optymalizacji w celu osiągnięcia wymaganej warstwy. 
Aby dokonać optymalizacji, należy  wybrać dowolną komórkę 
z pierwszego zestawu i wpisać jej poszukiwaną wartość, a następ-
nie z drugiego zestawu komórek wybrać parametr, który ma zostać 
zmieniony w celu uzyskania określonego wyżej docelowego rezulta-
tu procesu azotowania, Po kliknięciu przycisku „Solve simulation” 
wynik zostanie wyświetlony w miejscu poprzedniej wartości optyma-
lizowanego parametru procesu azotowania. Solver jest bez wątpie-
nia jedną z najważniejszych funkcji symulatora kinetyki wzrostu 
warstwy azotowanej, albowiem jest on istotnym czynnikiem decydu-
jącym o ekonomicznym i ekologicznym charakterze procesów azo-
towania prowadzonych przy wykorzystaniu metody ZeroFlow.  

Zebrane doświadczenia przemysłowe nie tylko potwierdziły za-
lety metody ZeroFlow, ale również skuteczność zastosowania sy-
mulatora jako narzędzia wspomagającego precyzyjne kształtowanie 
warstw azotowanych. 

3. PRZEMYSŁOWE ZASTOSOWANIA SYMULATORA 
KINETYKI WZRSOTU WARSTWY AZOTOWANEJ 
W PROJEKTOWANIU PROCESÓW AZOTOWANIA 

Wytwarzanie warstw azotowanych odbywa się na stalach, które 
są najczęściej stosowane w budowie maszyn transportowych, takich 
jak pojazdy samochodowe i statki powietrzne, oraz w budowie 
maszyn technologicznych i narzędzi stosowanych m.in. dla przemy-
słu drzewnego; azotowaniu ZeroFlow są zatem poddawane takie 
elementy maszyn i pojazdów, jak np. koła zębate. Przeprowadzono 
również procesy dla wielu elementów silników spalinowych: wałów 
korbowych, wałków rozrządu, pierścieni tłokowych, sprężyn i grzyb-
ków zaworów, sworzni tłokowych czy też dysz do pompowtryskiwa-
czy. Wiele przykładów przemysłowych zastosowań procesów azo-
towania przy użyciu metody ZeroFlow (oraz symulatora kinetyki 
wzrostu warstwy azotowanej) zostało opisanych w literaturze 
[2,4,5,6,7]. 

Pośród najciekawszych przykładów zastosowania symulatora 
w projektowaniu procesów azotowania wyróżnić można: 

 azotowanie wałów korbowych przeznaczonych do silników 
samochodów sportowych – ze względu ich na przeznaczenie 
oraz warunki pracy narzucone zostały wysokie wymagania, do-
tyczące m.in. budowy fazowej warstwy azotowanej, grubości 
występujących w niej stref oraz jej grubości efektywnej i twar-
dości, jak również zmian kształtu i wymiarów; wszystkie wyma-
gania zostały spełnione dzięki opracowaniu specjalnie dedy-
kowanego procesu 3-stopniowego; 

 azotowanie kół zębatych do elektrowni wiatrowych – ze wzglę-
du na duże naciski powierzchniowe zębów, wymagana była 
gruba warstwa azotowana bez strefy azotków żelaza; zasto-
sowano podobny tok postępowania jak w przypadku projekto-
wania procesu dla wałów korbowych (z niewielkimi modyfika-
cjami); 

 azotowanie płyt do odlewania baniek szklanych do żarówek; 

 azotowanie tulei wlewowych wraz z tłokiem wypychającym, 
stosowanych w formach do odlewania ciśnieniowego alumi-
nium. 
Bez zastosowania modeli matematycznych (symulatora) kine-

tyki wzrostu warstwy azotowanej, spełnienie wszystkich wymagań 
stawianych w wymienionych powyżej przypadkach byłoby znacznie 
trudniejsze i wymagałoby przeprowadzenia szeregu wcześniejszych 
badań eksperymentalnych, co z kolei wiązałoby się a dodatkowymi 
kosztami. Dzięki zastosowaniu symulatora kinetyki wzrostu warstwy 
azotowanej otrzymane warstwy azotowane nie tylko spełniły 
wszystkie stawiane im wymagania, ale również zostały one wytwo-
rzone w najkrótszym możliwym czasie oraz przy najmniejszym 
zużyciu gazów i energii. 

PODSUMOWANIE 

Symulator kinetyki wzrostu warstwy azotowanej jest narzę-
dziem wspomagającym azotowanie metodą ZeroFlow. Pomimo 
wielu zalet oraz potwierdzonej skuteczności wciąż wymaga on 
dalszych prac i badań, mających na celu zarówno weryfikację 
i modyfikację istniejących już modeli matematycznych, jak i opraco-
wanie modeli dla nowych gatunków stali. Należy jednak zauważyć, 
że ograniczenia symulatora nie stanowią przeszkody w jego zasto-
sowaniu, zarówno na skalę eksperymentalną, jak i przemysłową. 
O konieczności ciągłego rozwoju symulatora kinetyki wzrostu war-
stwy azotowanej decydują przede wszystkim. rosnące wymagania 
odbiorców przemysłowych, wynikające z nieustannych postępów 
technologicznych oraz rosnącego zainteresowania nowoczesnymi, 
ekologicznymi i ekonomicznymi narzędziami/technologiami wspo-
magającymi wytwarzanie warstw wierzchnich o określonych wła-
snościach przy jednoczesnej optymalizacji przeprowadzanych 
procesów.  

Zebrane doświadczenia wykazały, iż dzięki zastosowaniu sy-
mulatora kinetyki wzrostu warstwy azotowanej możliwe jest precy-
zyjne kształtowanie warstw azotowanych o określonej budowie 
fazowej, wymaganych grubościach występujących stref oraz wyma-
ganych rozkładach twardości w funkcji parametrów procesu, tj. 
czasu, temperatury i potencjału azotowego atmosfery. Ponadto 
dzięki wykorzystaniu modeli matematycznych warstwy te są wytwa-
rzane w możliwie najkrótszym czasie, a więc przy najmniejszym 
zużyciu energii.  
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Simulator of the kinetics of nitrided layer growth –  
application supporting designing nitiriding processes 

Paper presents simulator of the kinetics of nitrided layer 

growth. Simulator of the kinetics of nitrided layer growth is 

an application, which supports new method of controlled gas 

nitriding called ZeroFlow. ZeroFlow method is used for 

nitriding selected car engine parts, such as crankshafts, cam-

shafts, piston rings, poppet valve springs and discs, piston 

pins or nozzles for unit injectors. Through the use of simula-

tion models it is possible to develop the specially dedicated 

processes with specific parameters for each of this parts, 

which means that simulator of the kinetics of nitrided layer 

growth enables forming of nitrided layer with strictly defined 

properties: required phase structure with thicknesses of par-

ticular zones that occurs in it and required hardness distribu-

tion. Moreover, through the use of simulation models this 

layers are obtained in the shortest possible time, which is 

connected with the lowest energy and gases consumption; 

therefore, nitriding process using ZeroFlow method (and 

simulator of the kinetics of nitrided layer growth) is both 

economical and environmentally friendly and meets with an 

increasing interest from the industrial consumers. Particular 

examples of industrial applications of simulator will be men-

tioned in article. Moreover, this article will show main func-

tions, possibilities and advantages of simulator program; it 

will also present function called “simulation solver”, which 

allows optimization of process parameters. 
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