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BEVEZETÉS 

Az autógyártás tipikusan az a terület, ahol a vékonylemezek felhasználása az önhordó 

vázszerkezetnél és a karosszériaelemeknél kiemelt fontossággal bír. A kohászat a 

gépjárműipar speciális igényeinek megfelelően fejlesztett, úgynevezett autóipari 

vékonylemezeket kétdimenziós előgyártmányként (lemeztáblák, szalagok) állítja elő. További 

feldolgozásuk döntően képlékeny alakítással (a vastagsági méretükből eredő alacsony 

alakítási erőigény miatt jellemzően hidegalakítással) történik, azonban ezeknek a 

lemezanyagoknak a hidegalakításra való alkalmasságon túl meg kell felelniük az alakítást 

követő műveletek speciális igényeinek is. Ezek közül a hegeszthetőségre és a tervezett 

felületvédelemre (fém és nemfém bevonatok, zománcozás,…) való alkalmasság emelhető ki.  

Az autógyártásban az egymástól eltérő szilárdságú, illetve különböző alakítási mértékkel 

rendelkező vékonylemezek egyesítése során különféle kötőeljárásokat alkalmaznak, amelyek 

közül a legmeghatározóbb még napjainkban is az ellenállás-ponthegesztés. Nagy biztonsággal 

állítható, hogy a konkurens kötési eljárásokhoz viszonyítva a ponthegesztés dominanciája a 

közeljövőben is megmarad. 

Annak ellenére, hogy az utóbbi két évtizedben az autóiparban a saját tömeg csökkentése, az 

alacsonyabb üzemanyag-fogyasztás és a kisebb mértékű károsanyag kibocsátás érdekében 

előtérbe került a korszerű nagyszilárdságú (U-AHSS és X-AHSS) acélok felhasználása, ma 

még a személygépkocsik tömegének 30-50 %-a jól alakítható lágyacél lemezből készül.  
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1. ACÉL VÉKONYLEMEZEK A SZEMÉLYGÉPKOCSI 

GYÁRTÁSBAN 

A személyautók és a nagyobb tömegű haszongépjárművek 21. századi tervezésének 

legfontosabb követelménye a saját tömeg csökkentése. A saját tömeg csökkentését a kiélezett 

piaci versenyhelyzet, az üzemanyag-fogyasztás csökkentése, a különböző, az üzemanyag-

fogyasztást is  tartalmazó fajlagos mérőszámok javítása, az egyre szigorodó környezetvédelmi 

normáknak való megfelelés, valamint a károsanyag kibocsátás csökkentése tesz 

elkerülhetetlenül fontossá. 

A saját tömeg csökkentésének megvalósításához a tervezők az alábbi lehetőségek közül 

választhatnak: 

– A teherviselési képesség növelése a szilárdságtani törvények fel-használásával, 

optimalizációs módszerek, a végeselemes modellezés és szimuláció komplex 

felhasználásával, vagyis a tervezés személyi, eszköz és informatikai hátterének 

javításával;  

– Az acélok helyettesítése nagyobb szilárdság/sűrűség mutatójú szerkezeti anyagok 

felhasználásával a nagy igénybevételű helyeken (titán-, alumínium- és 

magnéziumötvözetek, szálerősítéses kompozitok);  

– A fémek helyettesítése a polimerek (műanyagok) szélskörű alkalmazásával minden 

olyan helyen, ahol ezt az esztétikai, szilárdsági, funkcionális és kényelmi szempontok 

lehetővé teszik;  

– Az acélból készülő szerkezeti elemek szilárdságának növelése a falvastagság 

(következésképpen a saját tömeg) csökkentése érdekében, illetve a veszélyesen növekvő 

világméretű acélfelhasználási igény visszafogása végett (az Európai Unió 27 tagállama 

2011-ben 177 millió tonna (Magyarország 1,7 mt) és Észak-Amerika 119 mt (USA 86 

mt) nyersacélt állított elő, addig az ázsiai államok 954 mt (Kína 683 mt) acélt gyártott 

[1].  

A felsorolásban szereplő szempontok teljesülését az 1. ábrával szemléltetjük, amely egy 

korszerű személygépkocsi karosszériájának gyártása során felhasznált különféle szerkezeti 

anyagok típusát, helyét és funkcióját mutatja. 
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1. ábra: Egy korszerű autókarosszériában alkalmazott lemezanyagok [2] 

Az 1. ábrán jól látható, hogy az utastér merevségét, ezzel együtt pedig az utasok testi 

épségét is biztosító merevítő elemek hagyományos-, illetve korszerű nagyszilárdságú 

acélokból (U-AHSS és X-AHSS) készülnek, míg az életvédelmi szempontból alárendeltebb 

helyeken a költségtakarékosság és a jobb alakíthatóság miatt hagyományos lágyacélokat vagy 

különféle alumínium ötvözeteket alkalmaznak. 

 Az autóipari acélok elsősorban vastagságukat tekintve különböznek a normál (2,5D) és 

vastaglemezes (3D) szerkezetek acéljaitól. Az autóipari acélok alatt főként a 

vékonylemezeket, vagy más néven finomlemezeket értjük. Az általános európai felfogás 

szerint vékonylemeznek tekintjük azokat a lemezeket, amelyeknél az s ≤ 3 mm, ezzel 

ellentétben az USA-ban szabványnak minősülő Welding Code előírásaiban az szerepel, hogy 

akkor nevezünk egy lemezt vékonylemeznek, ha  s ≤ 3/16 inch ≈ 4,8 mm [3]. Az 

autógyártásban feldolgozandó különféle lemezanyagok jellegzetes falvastagság-tartománya 

azonban még ezeknél a méreteknél is jelentősen kisebb. Egy átlagos személyautóba beépített 

vékonylemezek falvastagsága körülbelül 0,5 mm...1,2 mm közé tehető.  

A saját tömeg mérséklése és vele párhuzamosan a globális acélfelhasználás csökkentése az 

acél szilárdságának növelését igényli, ezért a következőkben a különféle szilárdságnövelési 

mechanizmusok elméleti hátterét, majd az autóiparban alkalmazott vékonylemezek 

hegeszthetőségi és alakíthatósági jellemzőit, valamint az autóipari anyagfejlesztésének 

eredményeit tekintjük át. 
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1.1. Szilárdságnövelő mechanizmusok 

A hegesztéssel feldolgozandó acéloknál, illetve ezeknek a jövőben kifejlesztendő 

változatainál csak olyan szilárdságnövelő mechanizmusok vehetők számításba, amelyek egy 

megengedhető szintnél nagyobb mértékben nem rontják az acél alapvető hegesztési 

tulajdonságait 4. 

1.1.1. Hidegalakítás 

A konzervatív teória szerint a hegesztett szerkezetek céljaira fejlesztendő acélokhoz a ma 

ismert szilárdságnövelő mechanizmusok közül a különféle hidegalakítások tekinthetők a 

legkevésbé megfelelő megoldásnak. A hidegalakító eljárások megítélése azért negatív, mivel 

ezek az eljárások az acélok képlékeny tartalékát csökkentik és ez - a nagyszilárdságú 

acéloknál különösen - magában hordozza a ridegtörési veszély felerősödését 4. Azonban 

mindenképpen meg kell említeni, hogy az ötvözéssel végrehajtott szilárdságnövelésnek határt 

szab az anyagok hegeszthetősége, a hőkezelési technológia pedig igen gyakran nagy költséget 

jelenthet, így ezen szilárdságnövelési mechanizmusok mellett a hidegalakítás, különösen a 

vékonylemezek kategóriájánál (autóipar), előnyösen és gazdaságosan alkalmazható. 

Új kohászati technológiákkal a 0,5...3 mm-es intervallumban (főként az autógyárak 

igényeinek kielégítésére) sikeresen fejlesztettek ki különféle acélokat, amelyek ívhegesztése 

és ellenálláshegesztése gazdaságosan és megbízhatóan megoldható. Az acélcsoport tipikus 

példája a Japánban autógyártási célra kifejlesztett S780…1470 MPa szakitószilárdságú, 

hidegen alakított, korszerű nagyszilárdságú finomlemezek és az SSAB Docol márkanevű 

acéljai, amelyek a kétfázisú (dual phase), illetve a martensites acélkategóriába tartoznak 4.  

1.1.1.1. A hidegalakítás okozta szilárdságnövelés elméleti háttere 

A fémes szerkezeti anyagok, ötvözetek túlnyomó többségét a folyáshatár szerint ítéljük 

meg. A folyáshatár elméleti értékének meghatározása Frenkel nevéhez fűződik. A kapott érték 

azonban a gyakorlati ötvözetekre jellemző folyáshatárnál több nagyságrenddel nagyobbra 

adódott. A gyakorlati fémek az elméleti megfontolásból levezetettnél kisebb folyáshatárát a 

bennük lévő diszlokációk és egyéb kristályhibák okozzák. A folyáshatár tulajdonképpen az a 

terhelő feszültség, amelynek hatására a diszlokációk irreverzibilis mozgásba kezdenek. A 

következőkben igen röviden azokat a mechanizmusokat mutatjuk be, amelyek a diszlokációk 

mozgását akadályozzák és ezen keresztül folyáshatár-növekedést okoznak 5,6,7,8. 
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1.1.1.2. Egykristályok alakváltozása 

A fémek alakváltozása leggyakrabban úgy megy végbe, hogy a legtömöttebb csúszási 

irány mentén a csúszósíkok egymáson elcsúsznak. 

 

2. ábra: Feszültség-alakváltozás görbe egykristályok alakításakor 

A köbös szerkezetű egykristályok képlékeny alakváltozásához szükséges feszültséget a 

fajlagos szögtorzulás függvényében a 2. ábra mutatja 5,6,7. 

Az egykristályok alakváltozásának szakaszai: 

– 0.: Rugalmas szakasz, 

– I.: Egyszerű csúszás szakasza, 

– II.: Bonyolult csúszások szakasza, 

– III. Keresztcsúszások szakasza 5. 

Az egyszerű csúszás szakasza 

Az egyszerű csúszás az egykristályok alakításakor jól felismerhető. Az elcsúszás mértéke 

az egyes csúszási rétegek között makroszkóposan mérhető, akár a mm-es nagyságrendet is 

elérheti. Az elcsúszott rétegek 1 mm-es elmozdulásához nagyon sok diszlokációnak kell a 

csúszósíkon végighaladnia. Az egyszerű csúszás során a diszlokációk kifutnak a kristály felü-

letére és ott megsemmisülnek. A feszültség növekedése és ezért a keményedés is ebben a 

szakaszban a legkisebb. Itt a keményedést az okozza, hogy az alakváltozást elősegítő 

diszlokációk mozgásuk közben metszik a csúszósíkon átmenő diszlokációkat. Ezzel nagyon 

kis mértékben megváltozik a diszlokációk összhosszúsága.  
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Az egyszerű csúszási mechanizmus jellegzetessége, hogy egy-egy csúszósíkban gyakran 

diszlokációk milliói mozdulnak el, annak ellenére, hogy eredetileg a számuk nagyságrendek-

kel kisebb. Ezt a jelenséget a Frank-Read-féle diszlokáció sokszorozódási mechanizmus teszi 

lehetővé. A Frank-Read-forrás aktivizálódását és működését a 3. ábra szemlélteti 5,6,7,8. 

 

3. ábra: A Frank-Read forrás működése 5 

A 3.a ábra egy terhelésmentes b Burgers-vektorú diszlokációszakaszt mutat, erre hat a 

feszültség. A 3.c ábra szerint a feszültség hatására a diszlokáció félkör alakban kihajlik. Ez az 

instabil állapot, ennél a feszültségnél aktivizálódik a Frank-Read-forrás, és a diszlokáció nőni 

kezd, ahogy ezt a 3.d; 3.e; 3.f ábra is mutatja. Amikor a két egymáshoz közeledő 

diszlokációs-szakasz összeér, egy zárt hurok alakul ki (3.g ábra), amely állandóan nő (3.h 

ábra), eközben az AB pontokhoz kötött diszlokáció felveszi eredeti helyzetét és a folyamat 

kezdődik elölről 5,6,7,8. 

A bonyolult csúszás szakasza 

Bonyolult csúszásnál az alakváltozás legalább két csúszási rendszeren keresztül megy 

végbe. Ez azzal jár, hogy a két csúszósíkon mozgó diszlokáció a csúszósíkok met-

szésvonalában találkozhat. Itt egymással reakcióba lépve új diszlokációkat képeznek. Az új 

diszlokációnak kisebb a szabad entalpiája, mint a két diszlokációkomponensé együtt véve. 

Keletkezésükkel a rögzített, csúszásra képtelen diszlokációk, az ún. Lomer-gátak 

megakadályozzák a további elcsúszást az adott csúszási rendszeren (4. ábra). Ez az oka az 

előző szakaszhoz képest nagyobb mértékű keményedésnek és az alakításhoz szükséges 

feszültség hirtelen növekedésének. A feszültség növekedésével más, korábban nem aktív 

csúszósíkokban lép működésbe a Frank-Read-forrás. A kisebb feszültséggel működtethető 
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forrásokat egyre nagyobb feszültséggel működők váltják fel. Ez a mechanizmus a 

diszlokációk sűrűségének növekedésével jár 5,7. 

 

4. ábra: A Lomer-gát kialakulása 5 

A keresztcsúszás szakasza 

A keresztcsúszások szakaszában az alakításhoz szükséges feszültségigény a II. szakaszhoz 

képest kisebb mértékben nő. Ennek oka, hogy a II. szakaszban keletkezett rögzített 

diszlokációk által akadályozott diszlokációk úgynevezett. keresztcsúszással más csúszósíkra 

jutnak át a megnövekedett terhelés hatására (5. ábra). Ez olyan diszlokáció-reakciót tesz 

lehetővé, ami két diszlokáció megsemmisüléséhez vezethet. Emiatt ebben a szakaszban a 

diszlokációsűrűség és vele együtt a keményedés is kisebb mértékben nő. Az ismertetett három 

szakasz csak olyan egykristályokban játszódik le, amelyek orientációja olyan, hogy az 

egyszerű csúszási szakasz létrejöhet. Amennyiben ez nem áll fenn az alakváltozás bonyolult 

csúszással indul 5,6,7. 

 

5. ábra: Csavardiszlokáció keresztcsúszása 5 
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1.1.1.3. Polikristályos anyagok folyáshatárának növelése 

Polikristályos fémeknél az alakváltozás mindig bonyolult csúszással indul. Ennek egyrészt 

az az oka, hogy a krisztallitok eltérő orientációja miatt az alakváltozás egyidejűleg több 

csúszási rendszeren megy végbe, másrészt pedig polikristályok alakváltozásánál nem 

keletkezethetnek olyan lépcsők, mint az egykristályok felületein 5,6,7. 

A képlékeny alakítás hatása 

Polikristályos fémeknél a legegyszerűbb folyáshatár-növelő mechanizmus a képlékeny 

alakítás. Alakítás közben megnő a diszlokációk sűrűsége, emiatt mozgásuk egyre több 

akadályba ütközik. Az akadályokon csak egyre növekvő feszültség mellett tudnak áthaladni; 

ez okozza a képlékeny alakváltozás hatására bekövetkező folyáshatár-növekedést (Re). Ennek 

mértékét az (1) összefüggés adja 7.  

  e
G×b G×b ε

ΔR =α ρ=α
π π b×L

     (1) 

 

ahol: : a diszlokáció típusától függő állandó ( csavar =1; él =1,5), 

G: a csúsztató rugalmassági modulus, 

b: a diszlokáció Burgers vektorának abszolút értéke,  

ρ: a diszlokáció-sűrűség,  

ε: a fajlagos alakváltozás,  

 L: a diszlokációk szabad úthossza. 

A krisztallithatárok hatása 

Polikristályos fémeknél az alakváltozás azokban a krisztallitokban indul meg legelőször, 

amelyekben egy-egy olyan csúszósík fekszik, ahol a terhelő feszültség komponensének 

maximuma van. A csúszási feltételekre legkedvezőtlenebb helyzetű krisztallitokban az 

alakváltozás csak akkor indul meg, amikor már a szomszédos krisztallitokban a diszlokációk a 

krisztallithatárt elérték, és ezzel feszültséggyűjtő helyet teremtettek [5,6,7,8].  

A krisztallit belsejében működő Frank-Read-forrásból több diszlokáció indul mozgásnak. 

Ezek közül az első fennakad a krisztallithatáron, miközben a mögötte mozgók egyre nagyobb 

mértékben szorítják az elsőt a krisztallithatárnak (6. ábra). Annál nagyobb az első 

diszlokációra ható erő, minél több a mögötte felhalmozódó diszlokáció, számuk pedig annál 
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nagyobb, minél távolabb vannak a forrástól. E távolság legnagyobb értéke a krisztallit 

méretének fele. A 6. ábra a diszlokációk krisztallithatáron történő felhalmozódását mutatja. 

Ez a feszültségcsúcs indítja meg a képlékeny csúszást a kedvezőtlenebb orientációjú 

szemcsékben. Minél nagyobb a krisztallitok átlagos mérete, annál könnyebben indul meg az 

alakváltozás a kedvező krisztallitokban és fordítva. Ezt fejezi ki a Hall-Petch összefüggés (2) 

[5,6,7,8].  

    e o
k

R R
d

Az összefügg

      (2)  

ésben szereplő R0 és k anyagtól függő állandó, míg d a szemcsék átlagos 

méretét jelenti. 

 

6. ábra: A Frank-Read forrásból származó diszlokáció torlódása a szemcsehatáron 5 
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1.1.2. Ötvözés 

Az ötvözés csak olyan elemekkel lehetséges, amelyek az átalakulási diagramokat nem 

tolják jelentősen jobbra és lefelé, vagyis jelentősen nem növelik az acélok edződési hajlamát. 

A hőkezeléssel (főként nemesítéssel) szilárdítható gépszerkezeti acéloknál széles körben 

alkalmazott Cr és V ötvözőelemekkel való ötvözés a hegesztett szerkezetek acéljainál nem 

szerencsés. A lehetséges Ni és Mo ötvözés a hegesztés szempontjából megfelelő 

kompromisszumnak számít, de költségessége miatt a tömegacélokhoz gazdaságosan nem 

alkalmazható [4].  

1.1.2.1 Az ötvözés okozta szilárdságnövelés elméleti héttere 

A folyáshatárt az oldott ötvözők is növelik, oly módon, hogy a diszlokációk és az oldott 

atomok között vonzóerő alakul ki. Ennek a kölcsönhatásnak az oka a diszlokációk és az oldott 

atomok közötti feszültségi tartomány. Mindkét feszültségi mező növeli a rendszer szabad en-

talpiáját. A szabad entalpia akkor csökken, ha az idegen atomok a diszlokációk környezetében 

helyezkednek el, így hozva létre stabilabb állapotot. Ebből az állapotból a képlékeny 

alakváltozás megindulásakor nehezebb a diszlokációkat megindítani és ezért nagyobb az 

ötvözetekben az alakításhoz szükséges feszültség, mint az ideális kristályokban [5,7.  

Az ötvözetekben a diszlokációk akkor mozoghatnak a legkönnyebben, ha az alapfémhez 

adagolt ötvözőatomok átmérője a legkevésbé tér el az ötvözött atomokétól. Az ötvöző atomok 

adott c koncentrációja Re folyáshatár-növekedéssel jár. Ennek nagysága:  

      2
e oR G C          (3)  

ahol: G az alapfém csúsztató rugalmassági modulusa, ε0 pedig az ötvöző és az oldó 

atomok fajlagos méretkülönbségét jelenti. Re értékére vonatkozó összefüggés csak 

viszonylag kis koncentrációkra ad helyes eredményt. Nagyobb koncentráció-különbségnél az 

ötvözőatomok hatása másképpen érvényesül, mert ekkor az ötvözőknek csak egy bizonyos 

része fér el a diszlokációk környezetében [5,7.  

Az előzőekben ismertetett szilárdoldatos ötvözés az autóipari lemezanyagok egyik 

jellemző szilárdságnövelési mechanizmusa, azonban az ötvözőatomok hatása, ha az 

alapfémmel, vagy egymással önálló második fázist képeznek (pl.: kiválásos keményítés) 

nagyobb, mintha szilárd oldatként vannak jelen a rendszerben [5,7. 
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1.1.3. Termomechanikus kezelés 

A CR ISO 15608 szabvány szerinti anyagcsoportosítási rendszerben a termomechanikusan 

kezelt acélok a 2. csoportba tartoznak. A 420 és 460 MPa folyáshatárú acélok jelölésében a 

termomechanikus kezeléssel előállított szállítási állapotra az M betű utal (pl.: S460M) 4. A 

termomechanikusan kezelt, jól hegeszthető acélok kiváló szilárdsági és szívóssági 

tulajdonságait két szilárdságnövelő mechanizmus együttes alkalmazásával érik el 9. 

1.1.3.1 A termomechanikus kezelés okozta szilárdságnövelés elméleti háttere 

A különlegesen finom szemcseméretet szabályozott véghőmérsékletű hengerléssel, 

termomechanikus kezeléssel érik el. A nagy szilárdságot és a finom szerkezet nagyobb 

hőmérsékletű stabilitását karbid- és nitridképző ötvözők biztosítják, amelyek meggátolják az 

újrakristályosodást. A termomechanikus kezelés alapelve az, hogy összekapcsolják az alakítás 

és a hőkezelés tulajdonságjavító mechanizmusait. Ezt például úgy oldják meg, hogy a 

hengerlés hőmérsékletét a szokásos 1100...1200 oC-os hőmérsékletről 850...900 oC-ra 

csökkentik, ami jelentősen megnöveli a hengerléshez szükséges nyomást. A nagyobb 

nyomáson az ausztenit kisebb hőmérsékleten is stabil. Az alakító hengerek közül kilépő 

anyagban a nyomás megszűntével az ausztenit jelentősen túlhűtött, ezért nagyon sok csírán 

egyszerre indul meg a kristályosodás. Így extra finom szemcséjű lesz az acél. A hengerelt 

termék szabályozott hűtésével érhető el a kis szemnagyság megőrzése és a kis hőmérsékleten 

is nagy szívósság 9. 

Az újrakristályosodási folyamat részleges elfojtása miatt az ilyen típusú acél a szokásosnál 

két-három nagyságrenddel több kristályhibát tartalmaz, ami a szilárdsági jellemzőket 

kedvezően befolyásolja. A 0,16 %-ban limitált karbontartalom a megszokottnál jóval 

alacsonyabb hengerlési hőmérséklet okozta nem egyensúlyi energiaállapot ellenére még 

nagyobb falvastagságok mellett is kiváló ütőmunka értékeket biztosít 4. 

A termomechanikus acélok hidegrepedési hajlamát a hegesztéstechnológia tervezésekor 

nem lehet figyelmen kívül hagyni, de a tapasztalatok szerint ez a hajlam kisebb, mint a 

normalizált acélminőségeké. Az M jelű acélok alapvető problémája, hogy tartós 

energiabevitelkor (pl. termikus vágáskor, melegalakításkor, utóhőkezeléskor) a nem-

egyensúlyi állapot az egyensúlyi irányába változik, és az eredeti állapot ezt követően sem 

hőkezeléssel, sem más, elérhető technológiával nem állítható helyre 4. 



 - 14 -

 

7. ábra: A hengerlés hatása a szövetszerkezetre 9  

Termomechanikus kezeléssel elsősorban a normál (2,5D) és a vastaglemezes (3D) 

szerkezetek, valamint csőtávvezetékek gyártására alkalmas acélokat állítanak elő. Az autóipar 

speciális igényeit kielégítő, nagyszilárdságú finomlemezek előállítására ez a 

szilárdságnövelési mechanizmus gazdagságosan nem alkalmazható.  
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1.1.4. Hőkezelés 

A világszerte leggyakrabban alkalmazott hőkezelő eljárással, a finomszemcsés 

szövetszerkezetet eredményező normalizálással, és termomechanikus kezeléssel csak az 

560 MPa folyáshatárt nem meghaladó, ún. alsó kategóriás nagyszilárdságú acélok (High 

Strength Steel) állíthatók elő 4. A kiválásos keményítésre alkalmas ötvözetek szilárdsága 

szintén növelhető hőkezeléssel, azonban ezzel az eljárással sem alkalmas a modern, 

nagyszilárdságú acélok előállítása.  

1.1.4.1 A hőkezelés okozta szilárdságnövelés elméleti háttere 

A hagyományosan hengerelt, normalizált finomszemcsés acélok 900 °C hőmérséklet körül 

ausztenitesítettek, ezáltal a nemkívánatos szekunder szerkezet elkerülhető. Ezzel egyidejűleg 

az alumínium révén a nitrogén lekötésére is sor kerül, ami finoman kiváló karbonitrid 

keletkezéséhez vezet [10]. 

 
8. ábra: A szemcseméret csökkenésével bekövetkező szilárdság növekedés [10] 

Erős karbidképzők, mint a króm és molibdén, jelentős karbidképződést okozhatnak. Ezek a 

kis kiválások, mint csírák szerepelnek az elkövetkező átalakulásnál, és a levegőn történő 

lehűtésnél finomszemcsés ferrit-perlit szövetszerkezet alakul ki. Ilyen módszerrel azonban 

csak maximum 500 MPa folyáshatárú acél állítható elő [10].  

A különféle hőkezeléseket tekintve azonban nemcsak szemcsefinomítással vagyunk 

képesek az autóipari vékonylemezek szilárdságát növelni, hanem kiválásos keményítéssel is. 

Kiválásos keményítésnek nevezik a túltelített szilárd oldatból kiváló igen finom eloszlású 

fázisok (kiválások- precipitátumok), vagy az ötvözőkben dúsult zónák (szegregátumok) 

keletkezésének hatására bekövetkező keménység-,illetve  szilárdságnövekedést (precipitation 

hardening) [11].  
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A kiválásos keményítés olyan ötvözetekben mehet végbe, amelyekben egy vagy több 

ötvöző korlátoltan oldódik és képes igen kis méretű diszperz, egyensúlyi vegyületek, 

kiválások (precipitátumok), vagy még kedvezőbb, ha nem egyensúlyi,különleges, 1-100 max. 

500-1000 nm méretű, a fémes mátrixszal összefüggű (koherens) fázishatárú zónák 

(szegregátumok) létrehozására [11]. 

A kiválásos keményítés egy olyan hőkezelés, amely három műveletből áll. Egy oldó 

izzításból (homogenizálás), majd egy ezt követő intenzív, gyors hűtésből és egy 

megeresztésből. A gyors hűtés célja az oldó hőkezeléssel oldatba vitt vegyületek és ötvözők 

oldatban tartása, a túltelített szilárdoldat létrehozása [11]. 

 

9. ábra: A kiválásos keményítés elvi hőmérséklet-idő diagramja [12] 

A kiválásos keményítés hatására bekövetkező keménység- és szilárdságnövekedés az 

ötvözet típusától és a megeresztés hőmérsékletétől függő, összetett folyamat eredménye. A 

kiinduló állapotban heterogén szövetszerkezetű ötvözet oldó izzítása és gyors hűtése során 

homogén, túltelített szilárd oldat (α) jön létre. A megeresztés során a túltelített szilárd oldatból 

kezdetben igen gyorsan keletkeznek (fázisnak még nem is nevezhető) ún. Guinier-Preston 

(GP) zónák, majd csak ezt követően válnak ki az egyensúlyitól még eltérő szerkezetű, ún. 

átmenti θ”, θ’ fázisok. Végül megjelenik az egyensúlyi θ fázis, nagy méretű (d= 1 μm) 

részecskék alakjában [11].  
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A vasötvözetek keménységének, illetve szilárdságának növelése szempontjából a martenzit 

és a különböző interstíciós vegyületek nagy jelentőségűek. A hőkezelési technológiák, 

valamint az anyagtudományi fejlesztéseknek köszönhetően ma már a célszerűen 

megválasztott és az edződést-átedződést elősegítő ötvözőtartalommal (Cr, Mo, Ni, V) 

előállított acélok alkalmasak a célnak megfelelő hőkezelésre. Ebbe a csoportba tartotnak a Q 

jelű acélok, amelyekkel az extra és ultra-nagyszilárdságú (Extra High Strength Steel és az 

Ultra High Strength Steel) kategória (560 MPa < Re < 1400 MPa) is megvalósítható 4. 

A vízedzett (quenched) és nagyhőmérsékletű megeresztésnek alávetett (tempered) acélok a 

CR ISO 15608 szerinti anyagcsoportosítási rendszerben a 3. csoportba tartoznak. A 460 és 

960 MPa határértékek közé eső folyáshatárú acélok jelölésében a kvázi nemesített állapotra a 

Q betű utal (pl. S960Q) 4. 

A Q jelű acélok szabványos Cmax=0,22 %-os karbontartalma miatt az acél a nem edződő 

kis karbontartalmú célok közé tartozik, vagyis az edzéssel tulajdonképpen csak kis 

keménységű, lágy martensites (ún. vakedzett) állapot jön létre, amit a nagyhőmérsékletű 

megeresztés stabilizál 4. 

Az acélok hegesztését nehezíti a szilárdággal növekvő ridegedési hajlam, amit az is jelez, 

hogy a nyúlás a 960-as acéloknál csak 10 %-ban szavatolt és az alacsony hőmérsékletű 

alkalmazásokhoz különleges gyártási technológia (L és L1 jellel) szükséges. A speciális 

szövetszerkezet miatt a hegesztés csak szabályozott vonalenergiával végezhető. A 

termomechanikus acélokhoz hasonlóan a termikus behatással megváltoztatott, az eredetinél 

kedvezőtlenebb mikroszerkezet utólag már nem állítható helyre 4.  

A termomechanikusan kezelt acélokhoz hasonlóan itt is elmondható, hogy a nemesített 

nagyszilárdságú acélokat elsősorban nem autóipari felhasználásra fejlesztették ki. Ezek az 

acélok vékonylemez formájában kereskedelmi forgalomban nem is igazán elérhetőek. 

Feldolgozásuk jellemzően valamilyen ömlesztő hegesztő eljárással, 15...50 mm-es 

lemezvastagság tartományban történik.  Elsősorban földmunkagépek, autódaruk gyártása 

során alkalmazzák, de egy különleges alkalmazási példa a mobil katonai hidak gyártása.  
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10. ábra: Nemesített nagyszilárdságú acél gyártástechnológiájának elvi vázlata [10] 

 

Áttekintve a hegesztett szerkezetek acéljainak lehetséges szilárdságnövelő 

mechanizmusait, megállapíthatjuk, hogy a világszerte nagy ráfordítással folyó kutatások 

eredményeként a szilárdságnövelésre ma már több gazdaságos és ipari méretekben is 

megoldható szilárdság-növelő mechanizmust ismerünk.  

 

Az autóipari lemezanyagok vonatkozásában ezek a következők:  

– hidegalakítás vagy alakítási keményedés (strain strengthening/hardening),  

– szilárdoldatos ötvözés (solid-solution strengthening/hardening),  

– szemcsefinomítás (grain boundary strengthening/hardening),  

– kiválásos keményítés (precipitation strengthening/hardening), 

– hőkezelés (transformation strengthening/hardening). 

 

A szilárdságnövelő mechanizmusok önállóan, vagy kombinációban alkalmazhatók. Igen 

gyakori, hogy a kiválasztott mechanizmus szilárdságnövelő hatását ötvözéssel vagy 

mikroötvözéssel, illetve hőkezeléssel segítik.  

A felsorolt lehetőségek közül a legolcsóbb szilárdságnövelés az első módszer 

alkalmazásával érhető el. A jól alakítható lágyacélok a hidegalakítás hatására 

felkeményednek, szilárdságuk megnő, alakváltozóképességük lecsökken, de mivel a 

kiindulási nyúlásuk jelentős, még az alakított állapotukban is a célnak megfelelő 

alakváltozóképességi tartalékkal rendelkezhetnek. 
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1.2. Acélfejlesztési eredmények az autóipari lemezanyagok területén 

A személyautók tömegének csökkentése számos nagy nemzetközi fejlesztési projekt 

középpontjában áll. A személygépkocsik tömegcsökkentést már a tervezésénél, a különféle 

tervezési koncepciók megalkotásánál el kell kezdeni: ezen a területen az úgynevezett 

kistömegű konstrukciók alkalmazása jelenti a fő irányt. A tömegcsökkentés fő irányait 

anyagtudományi oldalról a különböző nagyszilárdságú acélok, a könnyűfémek (elsősorban az 

alumínium és a magnézium ötvözetek), valamint a különféle szálerősítéses polimer mátrixú 

kompozitok alkalmazása jelenti. Ezek a konstrukciós elvek alapvetően érintik az 

autókarosszéria tervezési koncepciót is, ugyanakkor az alkalmazott tervezési koncepciók 

jelentős mértékben függnek az autók kategóriájától és a gyártási volumentől is. Az 

autókarosszéria elemek gyártásában mind a mai napig a különféle acélötvözetek játsszák a fő 

szerepet 13. 

 
 

11. ábra: Autóipari lemezanyagok anyagfejlesztési irányzatai 
 

A 11. ábrán az elmúlt 35…40 év legfőbb acélfejlesztési irányzatai vannak összefoglalva az 

idő függvényében. Az ábrán jól megfigyelhető, hogy a mikroötvözött acélok 1970-es évekbeli 

ipari megjelenését követően szinte 5 évenként jelent meg egy-egy új anyagtípus, amely 

alapvetően megváltoztatta az autóipari lemezanyagok alakítási és hegesztési technológiáját, 

jelentős hatást gyakorolva a technológiai fejlesztésekre is 13. 
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Az autóipari acél vékonylemezek fejlesztésének az 1970-es évektől az ezredfordulóig 

megvalósult eredményeit egy más szempontból mutatja a 12. ábra. Az ábra az úgynevezett 

hagyományos kis- és nagyszilárdságú acélok (Conventional Low- and High Strength Steels) 

szakítószilárdság-fajlagos nyúlás (Rm × A5) kapcsolatát mutatja. Ezek az acélok a múlt század 

második felének jelentős anyagtudományi fejlesztési eredményeinek tekinthetők, amelyek az 

autóipari tömegcsökkentési igények megvalósításában kiemelkedő szerepet játszottak 13. 

 
 

12. ábra: Hagyományos kis- és nagyszilárdságú acélok 

 
A 12. ábrából az is jól látható, hogy a szakítószilárdság növelésével az acélok fajlagos 

nyúlása hiperbolikus összefüggés szerint csökken. A hiperbola konstansát a MPa-ban 

kifejezett szakítószilárdság (Rm) és a százalékos értékével megadott fajlagos nyúlás (A5) 

szorzataként értelmezzük. Az első csoportba tartozó acélokra – ma már sokkal inkább a kis-, 

esetenként közepes szilárdságú acélok (beleértve a HSLA-High Strength Low Alloyed, 

nevében nagyszilárdságú, gyengén ötvözött acélokat is) ez az állandó a C = 10 000 konstans 

értékkel jellemezhető. Az ábrában az is jól megfigyelhető, hogy a kettős-fázisú (Dual Phase) 

és a komplex fázisú (Complex Phase) acélokra a hiperbola konstansa C = 15 000, míg a TRIP 

acéloknál C = 20 000 értékre növekedett. Ezek az anyagfejlesztések igen jelentős lépések 

voltak a kisebb tömegű, kis fogyasztású, kevesebb káros anyag kibocsátást eredményező 

személygépkocsik térhódításában 13. 
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1.2.1 Hagyományos, kis- és nagyszilárdságú autóipari lemezanyagok 

1.2.1.1 Hagyományos lágyacélok (Mild steels)  

A hagyományos lágyacélok az évtizedek múltán is a személygépkocsik karosszéria 

elemeinek gyártásában alapvető fontosságú alapanyagnak számítanak. Az alakítással 

keményíthető (a mélyhúzás komplex igényeit legjobban kielégítő) lágyacélok a hidegalakítás 

hatására felkeményednek, szilárdságuk megnő, alakváltozóképességük (jó közelítéssel a 

szilárdságnövekedéssel fordított arányban) lecsökken, de mivel a kiindulási nyúlásuk jelentős, 

még az alakított állapotukban is a célnak megfelelő alakváltozóképességi tartalékkal 

rendelkezhetnek. Az ebbe a csoportba tartozó acélok jellemzően alumíniummal csillapítottak, 

és túlnyomórészt ferrites szövetszerkezettel, valamint kiváló mélyhúzhatósági jellemzőkkel 

rendelkeznek, azonban meglehetősen kis szilárdságúak 13. 

A 12. ábra illusztrálja az előzőket: a lágyacélok a leginkább balra eső hiperbolán 

helyezkednek el, ahol a C =Rm 
. A5 anyagkonstans értéke 10 000. A Mild szóval jelölt 

lágyacélok az ábrán középértékben 270…370 MPa szakítószilárdsággal és 32…43 % 

szakadási nyúlással jellemezhető mezőben helyezkednek el. 

Ezeket az acélokat elsősorban az életvédelmi szempontból alárendeltebb helyeken 

alkalmazzák, ott ahol a jó alakíthatóság az elsődleges követelmény. Ahogyan azt a 13. ábra is 

mutatja nagy kiterjedésű szerkezeti elemeket (pl.: különböző borításokat) készítenek belőlük. 

 

13. ábra: Hagyományos lágyacélok alkalmazása egy korszerű személygépkocsiban 14 
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1.2.1.2 Interstíció mentes acélok (IF steels)  

Az interstíció mentes acélokat ultra kis karbon (C ≤ 0,005 %) és nitrogén tartalommal 

gyártják és rendszerint alumíniummal csillapítják. Még azt a kevés interstíciós oldódásra 

képes elemet is Ti és Nb adagolásával megkötik. Az IF-acélok a kis folyási határ mellett nagy 

alakváltozási keményedőképességgel, jelentős egyenletes és teljes nyúlással rendelkeznek. A 

lágyacélokhoz viszonyított lényegesen jobb nyújthatóság az a tulajdonság egyebek mellett, 

amely az autóipar számára rendkívül fontos alapanyaggá teszi ezeket az acélokat. Az 

interstíció mentes acélok egy része az oldódási, a karbid/nitrid kiválási és a szemcsefinomítási 

szilárdságnövelő mechanizmusokat együttesen hasznosítja 13. 

Az IF-acéloknak alapvetően két fajtájuk van: a többlet C-t, illetve a többlet Ti-t és/vagy 

többlet Nb-ot tartalmazó típusok. A többlet C-t tartalmazó típus csökkentett mennyiségű Ti-

nal és/vagy Nb-mal mikroötvözött, azért hogy az egyensúlyi kristályosodás során a karbid a 

titánnal oldatban maradjon. Ennek a típusnak a kikeményítő izzítása a másikéhoz képest 

alacsonyabb hőmérsékleten végezhető. Az oldatban maradt C káros következménye az anyag 

hideghengerlés utáni anizotrópiájának növekedésében mutatkozik meg [5,16,17]. 

 

14. ábra: A kikeményítő izzítás hőmérséklete a C és Ti tartalom függvényében 5 

 

A többlet Ti és/vagy Nb tartalamú típus esetén a C karbidok formájában van jelen, így a 

hideghengerlés után kapott lemez anizotrópnak tekinthető. Az acél hőkezelését viszont 

magasabb hőmérsékleten kell végezni, mint a korábbi típus esetében [5,16,17].  
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A Ti tartalmú IF acéloknál a kikeményítés során elérhető szilárdságnövekedés az acél S és 

Mn tartalmától erősen függ. Viszonylag nagyobb kéntartalom esetén Ti4S2C2 vegyület válik 

ki, míg alacsonyabb kéntartalomnál a fő precipitátum a TiC. A nagyobb kéntartalomnál fellé-

pő Ti4S2C2 kiválását a Mn-tartalom növelésével lehet kiküszöbölni. A kikeményítő izzítás 

sikere így biztosítható [5,16,17].  

Hegesztésükkor kétféle káros jelenséggel kell számolni. Egyrészt a hőhatásövezetben az 

oldatban tartott TiN, TiS, Ti4S2C2 , TiC és NbC a hegesztési hőciklus hatására a szemcsékből 

kiválik, másrészt a szemcsék mérete a hőelvonás irányában megnő. E két jelenség együttesen 

az acél előnyös tulajdonságait jelentősen lerontja. A kiválások a folyáshatárt csökkentik, a 

szemcsedurvulás pedig az anyag szívósságát csökkenti jelentősen. Ezek elkerülése gondosan 

megválasztott hegesztési paraméterek mellett lehetséges [5,15,17]. 

1.2.1.3 Nagyszilárdságú mélyhúzható acélok (HSIF steels) 

Általában a 600 MPa-nál nagyobb szilárdsággal rendelkező acélok rosszul mélyhúzhatók. 

Ennek az előnytelen tulajdonságnak a kiküszöbölésére fejlesztették ki a nagyszilárdságú, jól 

mélyhúzható acélokat. Ezek kifejlesztése egyrészt azt az IF acélok rendkívül jó mélyhúzható 

tulajdonságának, valamint a Cu ausztenitben való jó oldóképességének egyidejű 

kihasználásán alapul. Az ausztenitben oldódó Cu a meleg- vagy hideghengerlést követő 

hőkezelési ciklust követően finom, diszperz eloszlású precipitátumokat eredményez, ezzel 

még viszonylag alacsony izzítással is a szilárdság jelentősen növelhető. A nagyszilárdságú 

mélyhúzható acélok tehát Cu-val ötvözött, IF acélok [5].  

A diszperz eloszlású, finom Cu precipitátumnak köszönhetően ezek az acélok nemcsak ki-

válóan mélyhúzhatók, de a lyuktágulási együtthatójuk is jó, továbbá nagy a kifáradással 

szembeni ellenállásuk. E típusnak nagy hátránya azonban, hogy a Cu tartalom miatt a 

hegesztési melegrepedés el-kerülésére drága Ni ötvözést is igényel, valamint a Cu tartalom az 

acél újrafelhasználhatósága szempontjából sem előnyös [5,17]. 

1.2.1.4 Festés utáni kiégetés során kiválásosan keményedő acélok (Bake Hardening steels) 

 Az autóipari acélanyagok fejlesztésében mindig is az egyik kulcskérdés volt a szilárdság 

és az alakíthatóság egyensúlyának keresése. Az alakíthatóság az egyes elemek, alkatrészek 

alakításakor lényeges kérdés, míg a nagy szilárdság az összeszerelés után, az üzemi működés 

során fontos. Ezért a két ellentmondásos tulajdonság (a szilárdság és az alakíthatóság) 

viszonylag jól összeegyeztethető, amennyiben biztosítani tudjuk a jó alakíthatóságot az 

alakítás során (ekkor a kis szilárdság általában nemhogy hátrány, hanem előny) és a készre 
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gyártás után a szilárdság szükséges mértéke is biztosítható. Ez a látszólag igen 

ellentmondásos követelmény jól kielégíthető az ún. Bake Hardening acélok alkalmazásával 

[13].  

A BH (Bake Hardening) acélok kis karbontartalmúak (C=0,005…0,06 %), főként Mn-nal 

és Si-mal mikroötvözöttek. Elnevezésüket jellemző szilárdságnövelő kezelésükről, a 

kemencében történő izzításról (Bake Hardening) kapták [5].  

Egyedi különlegességük az összetételükben és a gyártási eljárásaikban rejlik, amelynek 

lényege, hogy az acélgyártás során a karbon oldott állapotban marad és a kiégetés 

hőmérsékletén (esetenként több hónapos szobahőmérsékletű hevertetés során) válik ki és 

eredményez jelentős folyási határ és hajlítási merevség növekedését. E követelmények 

kielégítéséhez egyrészt tehát szükséges az acélgyártás során a karbon oldott állapotban 

tartása, amelynek a gyakorlati lehetőségét a folyamatos lágyítás technológiájának kidolgozása 

teremtette meg. Ezt megelőzően a nagyméretű lemeztekercsek olyan gyors hűtése, amely a 

karbont oldott állapotban tartja, lényegében nem volt megoldható. A vázolt eljárásnak 

köszönhetően, ezen acélok szövetszerkezete alapvetően ferrites, amelynél a 

szilárdságnövekedést a karosszéria elemek festését követő kiégetés során az oldódási-kiválási 

mechanizmusok révén érjük el. Ezt a már kész alakra sajtolt acélpanelek 170 C-ra való 

hevítésével (lényegében a festés utáni ráégetés hőmérséklete)és mintegy 20 min-es 

hőntartásával biztosítjuk, amelynek során a folyamatos lágyítást követő gyors hűtéssel 

oldatban tartott karbon atomok az alakítás során megnövekedett számú diszlokációk 

expandált zónájába diffundálva, a diszlokációkat blokkolva eredményeznek jelentős folyási 

határ növekedést [13]. Az izzítás eredményeképp az acél alapszilárdsága minimálisan Rm = 

30 MPa-lal növekszik 5. 

A 15. ábra alapján látható, hogy az interstíciósan oldott C atomok koncentrációjának növe-

lésével az elérhető szilárdságnövekedés is nő [5, 17]. Ez a növekedés azonban nyilvánvalóan 

csak egy határig mehet végbe, nevezetesen addig, amíg a diszlokációk blokkolódásából szár-

mazó szilárdságnövekedés következtében lecsökkent alakváltozó képesség (tkp. öregedés) 

miatt a BH lemez alakítása során, a felületen repedés vagy törés jelenik meg [5].  
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15. ábra: Összefüggés az interstíciósan oldott C koncentrációja és a kemencés izzítással (BH) 

elérhető szilárdságnövekedés értéke között 5,14 

 

A BH acélok esetében szemcseméret csökkentéssel, illetve Mn és Si ötvözésével változat-

lan, vagy kevesebb interstíciósan oldott C tartalom mellett tovább növelhető a szilárdság érté-

ke. A Si ugyanis befolyással van az Fe3C eloszlására. Ha növekszik az Fe3C mennyisége nö-

vekedni fog a diszlokáció-sűrűség is. A kevesebb interstíciósan oldott atom és a finomabb 

szemcseméret az alakítási keményedés következtében megjelenő tönkremenetelt is kitolja. Így 

kisebb (pl.: 170 oC helyett 130 oC-on való) hőntartás alkalmazásával is tovább növelhető a 

BH acélok szilárdsága [5]. A gyakorlatban a viszonylag nagy C tartalmú, autóiparban 

alkalmazott BH acélok esetén az elérhető legnagyobb szilárdságnövekedésre törekednek, az 

alakíthatóság biztosítására pedig a lemezek hengerlését követő minimális felhasználási időt 

írnak elő [5,17].  

A BH típusú acélokat elsősorban az utastér merevségét és az utasok testi épségét biztosító 

helyeken alkalmazzák, ott ahol az elsődleges követelmény a kellően nagy merevség. Ahogyan 

azt a 16. ábra is mutatja ilyen acélból készülnek a B oszlopok. 

 

16. ábra: BH acélok alkalmazása egy korszerű személygépkocsiban 14 
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1.2.1.5 Horpadással szemben fokozottan ellenálló acélok 

A hagyományos BH, illetve IF acélokhoz képest további szilárdságnövelés érhető el, a Ti 

tartalmú acél nitridálásával, vagy karbonitridálásával. A műveletet NH3 atmoszférában, T= 

750 oC-on (a szokásos gáznitridálási hőmérsékletnél mintegy 200 °C-kal magasabb 

hőmérsékleten) végzik A nitridálás végén fürtös, vagy finom eloszlású TiN javítja az acél 

hajlítás- és horpadásállóságát [5,17]. 

1.2.1.6 Izotropikus acélok (IS steels)  

Az IS-acélok mikroszerkezete lényegében ferrites szövetszerkezet. Különleges acélgyártási 

technológiájuknak köszönhetően a legfontosabb jellemzőjük, hogy ezen acélok minden 

irányban azonosan nagy szilárdsággal rendelkeznek. További kiemelten fontos jellemzőjük, 

hogy a mélyhúzásnál a fülesedésre jellemző r érték közel nulla, azaz nagy magasságú 

munkadarabok is lényegében egyenletes peremmagassággal (a fülesedés kedvezőtlen 

jelensége nélkül) gyárthatók 13. 

1.2.1.7 Nagyszilárdságú gyengén ötvözött acélok (HSLA steels) 

A HSLA acélok legfontosabb jellemzői: a nagy szilárdság (Rm = 400…1000 MPa), a jó 

alakíthatóság, jó hegeszthetőség, kis átmeneti hőmérséklet, ridegtöréssel szembeni jó 

ellenállóképesség. Ezeket a kiváló tulajdonságokat a HSLA-acéloknál kis mennyiségű és 

viszonylag olcsó ötvözők alkalmazásával biztosítják. A HSLA-acélok kis karbontartalmú 

(C = 0,1...0,2 %) acélok, amelyek számottevő mennyiségű ötvözőként csak mangánt 

tartalmaznak (a Mn tartalom rendszerint 1,0...1,7 % között változik). Az előzőkön túlmenően, 

mikro-ötvözőként V-ot, Nb-ot, Ti-t, Al-t és N-t tartalmaznak, amelyek együttes mennyisége a 

0,12 %-ot nem haladja meg 13. 

A HSLA-acélokban a kis C-tartalom a jó alakíthatóság, a hegeszthetőség, a kis átmeneti 

hőmérséklet (a ridegtöréssel szembeni ellenállóképesség) szempontjából egyaránt fontos. A 

karbontartalom kis értéken tartása a korszerű konverteres acélgyártással jelentősebb 

többletköltség nélkül biztosítható. A Mn-ötvöző ugyancsak több szempontból játszik igen 

fontos szerepet. A Mn, mint ötvöző alapvetően az oldódási szilárdságnövelési 

mechanizmuson keresztül fejti ki szilárdságnövelő hatását. A túl sok Mn azonban nem 

kedvező, mivel csökkenti a martenzites átalakulás kezdeti hőmérsékletét, ezáltal az 

alakíthatóságot és a hegeszthetőséget rontja. A Mn igen kedvező hatása azonban az, hogy az 

átmeneti hőmérsékletet – és ezáltal az acélok ridegtörési hajlamát – jelentősen csökkenti. Az 
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igen kis mennyiségben alkalmazott mikro-ötvözők előnyös hatásukat igen sokoldalúan fejtik 

ki. A mikro-ötvözők az előzőkben ismertetett szilárdságnövelési mechanizmusok közül 

hasznosítják az oldódási keményedést (a ferrit szilárdságát növelő ötvözőkkel – ilyenek 

például a Mn és az Al), a kiválásos keményedést (a kis mennyiségű, de nehezen oldódó, 

diszperz karbidokat és nitrideket képező ötvözőkkel – ide sorolható a vanádium, a nióbium és 

a titán), valamint szemcsefinomító hatásuk révén a krisztallit határok szilárdságnövelő hatását 

(a szemcsefinomításban a vanádium, a nióbium, a titán és az alumínium játszik fontos 

szerepet) 13. 

 

17. ábra: HSLA acélok alkalmazása egy korszerű személygépkocsiban 14 

A HSLA-acélok kiváló tulajdonságainak biztosításában kiemelkedő jelentősége van a 

gyártás optimális termikus-mechanikus rendszerének: ezeket a tulajdonságokat ugyanis 

jellemzően optimális hőmérsékleten végzett képlékenyalakítással és az azt követő 

szabályozott hűtési folyamattal érhetjük el. Az adott összetételű HSLA-acélok előírt 

tulajdonságainak biztosításában az egyik legnagyobb szerepe a szemcsefinomításnak van. A 

szemcsefinomítás elsősorban a Nb, V, Ti és Al mikroötvözéssel érhető el. A 

szemcsefinomítás szempontjából az a kedvező, ha az ötvöző oldhatósága az ausztenitben 

csekély. Ebben az esetben ugyanis a szemcsehatárra kiválva akadályozzák elsősorban a 

krisztallitok növekedését. Ez a gazdaságosság szempontjából is a legelőnyösebb, mivel 

ugyanaz a hatás kisebb ötvöző mennyiséggel érhető el. A ferritszemcsék méretét a kiinduló 

ausztenit szemcse mérete mellett az is befolyásolja, hogy alakított, vagy a melegalakítást 

követően újrakristályosodott ausztenitből keletkezett-e. Az, hogy a ferritszemcse átalakulása a 

finomabb, alakított (tehát nem újrakristályosodott) ausztenitből történjen azáltal biztosítható, 

ha olyan mikro-ötvözőt adagolunk, amely "akadályozza", késlelteti az ausztenit 

újrakristályosodását. Ezt a szerepet a HSLA-acélokban a mikroötvözők közül a Nb, Ti és a V 
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tölti be. A mikroötvözőknek az ausztenit újrakristályosodását akadályozó hatása annak 

tulajdonítható, hogy a melegalakítás kezdetén a mikro-ötvözők, valamint a C és a N is 

oldatban van. A hőmérséklet csökkenésével megkezdődik a kiválás. A precipitátumok 

jelenléte akadályozza az újrakristályosodást, mégpedig minél több a kiválás, annál 

nehezebben indul meg az újrakristályosodás [13]. A Nb-tartalom növelése mind az 

újrakristályosodás megindulásához szükséges minimális alakítási mértéket (az ún. 

újrakristályosodási küszöbértéket), mind pedig az újrakristályosodás időszükségletét növeli. 

Hasonló a hatása a többi mikroötvözőnek is: a különbség lényegében csak abban nyilvánul 

meg, hogy a mikroötvözők karbidjai, nitridjei milyen hőmérsékleteken kezdenek kiválni [13].  

1.2.1.8 Kettős-fázisú acélok (Dual Phase Steel)  

Az előzőkben elemzett HSLA-acélok számos kiváló tulajdonsággal rendelkeznek, 

ugyanakkor bár szilárdságukhoz mérten ezen acélok képlékenysége is jelentős, számos 

esetben nem elégséges azoknak az alkatrészeknek a legyártásához, amelyeknek az előállítása 

nagyobb mértékű képlékeny alakítást igényel. Ezért fordult a kutatók figyelme olyan acéltípus 

kidolgozása felé, amelynek szilárdsága a HSLA acélokéhoz áll közel, képlékenységük pedig 

az ötvözetlen kis C-tartalmú (C < 0,1 %) acélokéhoz hasonló. A gyakorlat napjainkra 

bebizonyította, hogy az azóta elterjedt kettős-fázisú, ún. dual-phase (DP-acélok) a fenti 

célkitűzéseknek megfelelnek [13]. A DP-acélok ferrit mátrixban kemény martenzit szigeteket 

tartalmaznak. 

 

ferrit  

 

 martenzit 

 

18. ábra: A kettős fázisú acélok sematikus szövetábrázolása 

A ferrit/martenzit arány módosításával a DP-acélok tulajdonságai tág határok között 

változtathatók. A DP-acélok általában folyamatos hőkezeléssel vagy a meleg hengerlést 

követő szabályozott lehűléssel is hőkezelhetők. A hőkezelések mindegyikének az a lényege, 

hogy az ún. interkritikus hőmérsékleten, az + mezőben kialakítják a kívánt ferrit/ausztenit 

fázisarányt. Ilyenkor az apró ausztenit krisztallitokat, amelyeknek mennyisége rendszerint 

10...20 %, a nagyobb mennyiségű, jól alakítható ferrit krisztallitjai zárják körül. Az ausztenit 
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krisztallitok C-tartalma ezen a hőmérsékleten jóval meghaladja az átlagos értéket, biztosítva 

ezzel a jobb edzhetőséget. Amikor az interkritikus hőmérsékletről az acélt edzik, az átalakulás 

során az ausztenitből martenzit keletkezik. Így jön létre a DP-acélokat jellemző, ferrit-

martenzites szövetszerkezet. A martenzit mennyisége, mérete és eloszlása szabja meg az ilyen 

acélok mechanikai tulajdonságait 13. 

A DP acélok oldott C és N tartalma viszonylag nagy, köszönhető ez az izzítást követő kb. 

T = 150 oC-ra való gyors hűtésnek. Az izzítással mintegy Rm = 100 MPa-os 

szilárdságnövekedés érhető el anélkül, hogy a hagyományos BH acéloknál előforduló 

öregedési jelenség fellépne [5, 17].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. ábra: A martenzit mennyiségének hatása a DP acélok mechanikai tulajdonságaira 5 

Az előzőkben leírt módon előállított acélok jellemzői: szövetszerkezetük lágy, jól 

alakítható ferritbe ágyazott, diszperz eloszlású martenzitszigetekből áll. Nagy 

szakítószilárdságuk mellett szokatlanul jók a képlékenységi mutatóik: szakítódiagramjuk 

folytonos, nincs kifejezett folyáshatáruk; alakítási keményedési kitevőjük meglehetősen nagy, 

ami jelentős egyenletes nyúlásra utal; mechanikai tulajdonságaikban kismértékű anizotrópia 

észlelhető 13. A dual-phase acélok gyártásának legfontosabb technológiai lépései: az ún. 

interkritikus hőmérséklet helyes kiválasztása, az izzítási időtartam ezen a hőfokon és az ezt 

követő lehűtés. Az acél összetételétől függően, az előre meghatározott ferrit/martenzit 

hányadosnak megfelelő / arányt biztosító interkritikus hőmérsékletre kell az acélt hevíteni. 

Az interkritikus hőmérsékletet az ausztenit kívánt térfogathányada alapján, a mennyiségi 
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szabály alkalmazásával az Fe-Fe3C állapotábrából határozhatjuk meg. A dual phase acélok 

gyártása során a legnagyobb eltérést az acél normális edzéséhez képest az jelenti, hogy az 

ausztenit krisztallitokat ferrit veszi körül. A martenzit keletkezésével együtt járó fajtérfogat-

növekedés a ferritben elsősorban a keletkező martensit-szigetekkel szomszédos 

tartományokban képlékeny alakváltozást okoz. Ennek következtében a ferritben a 

diszlokáció-sűrűség jelentősen változik. Legnagyobb az -martenzit fázishatár közelében, és 

attól távolodva csökken 13.  

A ferrit összetétele az ötvözőktől és a hűtési sebességtől függően változik a hűtés során. Ez 

a ferrit alakíthatóságát mindenképpen csökkenti. Azokban az acélokban, amelyek Nb-ot, Ti-t 

és V-ot tartalmaznak, a lehűlés közben ezek az ötvözők stabil karbidokat és nitrideket vagy 

karbonitrideket képeznek. A ferrit-ausztenit fázisarány az interkritikus hőmérsékleten, áthúzó 

kemencében, vékony lemezekben 2…10 min alatt kialakul. A kamrás kemencékben hőkezelt 

kész alkatrészek hevítése sokkal tovább – a betét mennyiségétől függően – mintegy 1…3 

óráig tart. Ennek nagy hátránya, hogy az + tartományban mindkét fázis eldurvul, és az így 

hőkezelt DP acélok szerkezete ugyan ferritmartenzites, de tulajdonságai elmaradnak a 

finomszemcsés, folyamatosan hőkezelt anyagokétól. A legjobb megoldásnak a 

meleghengerlés utáni szabályozott lehűlés bizonyult. Ebben az esetben, ha az acél a 

melegalakítás közbeni, vagy utáni újrakristályosodást akadályozó elemeket, Nb-ot, Ti-t, V-ot, 

Al-ot is tartalmaz, akkor a melegalakítás a tiszta  mezőben, az A3 hőmérséklet felett is 

végrehajtható. Ennek következtében az acél teljes mennyiségében a  illetve az  

martenzit átalakulás végbemegy, és az így keletkezett átalakulási termékek mérete nagyon 

finomszemcsés. Ez mind a szilárdságnövekedés, mind a szívóssági, valamint az alakíthatósági 

tulajdonság javításában pozitív hatású 13. 

 

 

 

 

 

 

 

20. ábra: Autóipari acélok előállításának sematikus vázlata 
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A DP acélok hegesztésekor figyelembe kell venni, hogy a szilárdságnövelés miatt a szö-

vetszerkezetben martenzit van jelen, valamint, hogy a DP acélokban lévő C tartalom és a jel-

lemző ötvözőelemek (Mn, Cr, Mb, V, Ni) a varrat beedződését segítik elő. A kedvezőtlen szö-

vetszerkezetet a megfelelő hűlési sebesség biztosításával kerülhetjük el. Ellenállás-

ponthegesztéskor ez praktikusan a szakaszos energiabevitel alkalmazását, vagy a hegesztő 

főidő után beiktatott hőkezelő ciklus használatát jelenti. A hegesztési tartomány szerint 

lépcsősen szabályozott elektróderő alkalmazásával is szélesíthető 5. 

 

21. ábra: DP acélok alkalmazása egy korszerű személygépkocsiban 14 

1.2.1.9 Fázisátalakulással indukált képlékenység (TRIP acélok) 

A TRIP acélok a nagyszilárdságú acélok egy újabb fejlesztési állomását jelentik. A 12. 

ábrán feltüntetett szilárdság-alakváltozás hiperbolák között a hagyományos nagyszilárdságú 

acélok C= Rm×A5 = 10,000 állandó értékével szemben ezek az acélok a C = 20,000 

állandóval jellemezhető hiperbola mentén helyezkednek el, azaz megállapítható, hogy a 

600 MPa-nál nagyobb szilárdságú acélok között a legjobb alakíthatósággal rendelkeznek 13. 

 A TRIP egy angol kifejezés rövidítéséből ered (Transformation Induced Plasticity), ami 

magyarul nagyjából átalakulás indukálta képlékenységnek fordítható. A jelenség lényege, 

hogy az ilyen acélok szobahőmérsékleten jelentős mennyiségű kvázi-stabilis maradék 

ausztenitet tartalmaznak. A hidegalakítás folyamán bevitt energia hatására a maradék 

ausztenit martenzitté alakul át, biztosítva ezzel a TRIP acélokra jellemző 600 MPa-nál 

nagyobb folyáshatár-értéket [5]. 

A TRIP acélok szövetszerkezete ferrit mátrixba ágyazott legalább 5 térfogatszázalék 

túlhűtött (maradó) ausztenit, továbbá különböző arányban jelenlévő nagy keménységű, bainit, 

illetve martenzit fázisokat tartalmaz.  
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22. ábra: TRIP acél szövetszerkezetének sematikus ábrázolása 

Hengerlést követően a TRIP acélok szövetszerkezetét, az ebben jelenlévő kvázi-stabilis 

maradék ausztenitet egy a 20. ábrán is megfigyelhető, célszerűen megválasztott interkritikus 

hőmérsékleten végzett hőntartással érhetjük el. A karbon és a szilícium tartalom a maradó 

ausztenit térfogati arányának növekedését eredményezi. Alakítás során a diszperz eloszlású 

kemény fázisok a lágy ferrit mátrixban jelentős alakváltozási keményedést eredményeznek. A 

lényegi különbség a DP-acélokhoz képest abban van, hogy a maradó ausztenit az alakváltozás 

növekvő mértékének arányában fokozatosan martenzitté alakul, amely a fázisátalakulás 

következtében létrejövő fajtérfogat növekedésnek tulajdoníthatóan további alakváltozást és 

ezáltal további alakváltozási keményedést is okoz. Ennek következménye jól megfigyelhető a 

23. ábrán, amelyen az előzőkben elemzett DP 350/650 és HSLA 350/450 acélok 

szakítódiagramja mellett feltüntettük a TRIP 350/600 acél szakítódiagramját is. Ez a görbe jól 

láthatóan igazolja, hogy a keményedés mértéke kisebb alakváltozásoknál a DP-acél esetén 

nagyobb, azonban nagyobb alakváltozások esetén – az előzőkben leírt fázisátalakulás okozta 

többlet alakváltozás miatt – a TRIP acél alakváltozási keményedése meghaladja a DP-acélét, 

miközben számottevően nagyobb egyenletes nyúlást és teljes alakváltozást is mutat 13. 

 

23. ábra: DP, HSLA és TRIP acélok szakítódiagramjai 
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A TRIP acélokat a hagyományos HSLA acélokkal összehasonlítva egyértelműen 

megállapítható, hogy mind a keményedőképesség, mind pedig a teljes nyúlás tekintetében 

jelentősen nagyobb értékeket mutatnak a TRIP acélok, ami a karosszéria alakításánál fellépő 

nyújtó igénybevételek szempontjából egyértelműen kedvezőbb. Ezek a tulajdonságok 

különösen kedvezőek abból a szempontból is, hogy a viszonylag jó alakíthatóság mellett, ezek 

az acélok az alakítást követően lényegesen nagyobb szilárdsági jellemzőkkel rendelkeznek, 

amelyek még a bake-hardening hatással is tovább növekedhetnek 13. 

A TRIP acélok a DP-acélokhoz viszonyítva jellemzően nagyobb karbon tartalmúak annak 

érdekében, hogy a maradó ausztenit tartalom a környezeti hőmérsékleten is megmaradjon. 

Miközben tehát a nagyobb karbon tartalom előnyös a maradó ausztenit stabilizálása 

szempontjából, a karbid kiválás megakadályozása a bainites átalakulás során a TRIP 

acéloknál az egyik kritikus, megoldandó feladat. A bainites tartományban a karbid kiválás 

megakadályozása szempontjából Si és Al ötvözők játszanak fontos szerepet. A karbon 

tartalom szabályozza azt az alakváltozási mértéket, amelynél a maradó ausztenit martenzites 

átalakulása megkezdődik. Kis karbon tartalom esetén a maradó ausztenit átalakulása 

gyakorlatilag azonnal az alakváltozással megindul, ez által növelve az alakváltozási 

keményedést. Nagyobb karbon tartalom esetén a maradó ausztenit stabilabb és egyes 

esetekben az átalakulás az alakításnál nagyobb mértékű alakváltozás esetén indul meg. 

Ezekben az esetekben a végleges alkatrészben is maradhat maradó ausztenit, amely csak 

további alakváltozás (például egy ütközésnél bekövetkező deformáció) során alakul át 

martenzitté, növelve ezzel a törésállóságot 13. 

Összességében tehát megállapítható, hogy a TRIP acélok alakítása során az ausztenit-

martansitté való alakulásából származó szilárdságnövekedés mértéke az ausztenit C 

tartalmával egyenes arányban áll. A TRIP effektusnak köszönhetően az ilyen acélokból 

készített alkatrészek fárasztó igénybevétellel szemben is kitűnően ellenállnak [5, 17].  

Az előzőek alapján nyilvánvaló, hogy a TRIP acélok különféle szempontok alapján 

szabhatók igény szerint, így például komplex alkatrészek bonyolult alakítási műveleteihez 

kiváló alakíthatóságot biztosítva, és az alakítás során átalakulva jelentős szilárdságnövekedést 

eredményezve, vagy az ütközési energia minél teljesebb elnyerése érdekében csak az ütközés 

során bekövetkező alakváltozás hatására átalakulva, biztosítva a minél jobb törésállóságot. E 

szempontok alapján adagolt ötvözők ronthatják az anyag ellenállás-ponthegesztési 

viselkedését: ez azonban rendszerint a hegesztési paraméterekkel, például szakaszos 

energiabevitellel végzett hegesztési ciklus alkalmazásával kiküszöbölhető 13. 
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1.1.2.10 Jól alakítható, Zn bevonatos, TRIP acélok 

Az autóiparban a beépítést megelőzően, a korrózióállóság javítására igen sok alkatrész 

(rendszerint) Zn bevonatot kap. A bevonat felvitele a lemezre folyamatos horganyzási techno-

lógiával (Continuous Galvannealing Line, CGL) történik. A korszerű acélok horganyzása 

azonban felvet néhány problémát. Például TRIP acélok esetén a horganyzási művelet során 

Fe3C válik ki, csökkentve ezáltal az ausztenitben lévő C tartalmat, rontva annak stabilitását. A 

kevesebb maradék ausztenit következtében alakítás közben kisebb mértékű lesz a szilárdság-

növekedés. Ennek megakadályozására a horganyzási célra szánt TRIP acélokban a cementit-

kiválás megelőzése érdekében növelni kell az ötvözőelemek mennyiségét, így biztosítva a C 

oldatban maradását. A másik ilyen jellemzően bevonatos lemeznél előforduló probléma, a 

hegesztéskor jelentkező porozitás kialakulása [5, 17]. 

1.2.1.11 Komplex fázisú acélok (Complex Phase Steels) 

A CP-acélok átmenetet képeznek a hagyományos HSLA acélok és a TRIP acélok között. A 

szilárdság-alakváltozás hiperbolák között a hagyományos nagyszilárdságú acélok 

C = Rm×A5 = 10,000 állandóval, illetve a TRIP acélok C = 20,000 állandóval jellemezhető 

hiperbolái között a C = 15,000 konstansú hiperbola mentén helyezkednek el, azaz 

ugyanakkora szilárdsághoz nagyobb alakváltozó képességgel rendelkeznek, mint a 

hagyományos nagyszilárdságú acélok. A CP-acélok mikroszerkezete ferrit-bainites mátrixban 

kis mennyiségű martenzitet, maradó ausztenitet és perlitet tartalmaz. Extra szemcsefinomság 

érhető el ezeknél az acéloknál késleltetett rekrisztallizáció révén, Ti és Cb mikro-ötvözőkkel 

(Columbium, amelyet Americium néven is ismerünk). A CP acélok fontos jellegzetessége, 

hogy Rm = 800 MPa és nagyobb szakítószilárdság esetén lényegesen nagyobb folyási határral 

rendelkeznek a DP acélokhoz viszonyítva 13. 

 
 

24. ábra: A CP acél mikroszerkezete és szakítódiagramjai 
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1.2.1.12 Martenzites acél (MS Steel)  

A martenzites nagyszilárdságú acélok a 12. ábrán bemutatott feszültség-fajlagos nyúlás 

diagram C = Rm×A5 = 10,000 állandóval jellemzett hiperbolájának legnagyobb szilárdsági 

tartományában (Rm = 800…1500 MPa) elhelyezkedő anyagminőségei. Az MS-acélok 

előállításakor a meleghengerlés, vagy a lágyítás során ausztenites állapotú szövetét a 

hengersor kifutó asztalán, vagy a folyamatos lágyítás hűtési szakaszában csaknem teljes 

egészében martenzitessé alakítjuk. A martenzit mátrixban kis mennyiségben találunk bainitet, 

esetleg ferritet. Ez a szövetszerkezet létrehozható az alakítást követő hőkezeléssel is 13.  

A multi-fázisú acélok csoportjában ezek az acélok rendelkeznek a legnagyobb 

szilárdsággal (egyes típusai az Rm = 1700 MPa értéket is elérhetik). Természetesen ezekhez a 

kiemelkedően nagy szilárdsági értékekhez kicsi (A5 = 5…10 %) nyúlásértékek tartoznak. 

Ezért az MS acéloknál gyakran alkalmaznak kishőmérsékletű megeresztést az alakíthatóság 

javítása céljából, miközben a szilárdságuk még mindig igen nagy értékű marad. Az MS-

acélok karbon tartalmának növelése növeli az edzhetőséget, valamint a keletkező martenzit 

szilárdságát és keménységét is. Mn, Si, Cr, Mo, B, V és Ni ötvözők különböző kombinációjú 

adagolása szintén szokásos az edzhetőség javítása és a szilárdság növelése érdekében. Az MS-

acélok kiváló tulajdonságait az ausztenit fázisból gyors hűtéssel elért csaknem teljes 

martenzites átalakítás biztosítja. Bár a CP-acélok is hasonló technológiát követnek, de az MS-

acélok – jórészt eltérő összetételüknek köszönhetően – kevesebb maradó ausztenitet 

tartalmaznak és nagyon finom precipitátumok biztosítják a martenzit nagy szilárdságát és 

keménységét 13. 

 

25. ábra: Martenzites acélok alkalmazása egy korszerű személygépkocsiban 14 
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1.2.1.13 Melegalakításra kifejlesztett, nagyszilárdságú mangán-bór acélok (22MnB5)  

Az autóiparral szemben megfogalmazott fő követelmények között az egyre nagyobb 

követelményeket kielégítő töréstesztek is fontos szerepet töltenek be. A nagyszilárdságú 

anyagok csökkenő alakváltozó képességét hivatott kompenzálni egy olyan technológiai 

fejlesztés, amelynek az alapjai valójában az anyagtudományi fejlesztések eredményeiben 

gyökereznek. Tipikusan autóipari alkalmazásokra kifejlesztett nagyszilárdságú acél a 

22MnB5 anyagjelű, bórral mikro-ötvözött acél, amely számottevő ötvöző mennyiséget csak 

mangánból tartalmaz (Mn = 1,2…1,4 %). A Mn mellett a mikro-ötvözött acéloknál 

megszokott minimális mennyiségben Al-Ti-Cr ötvözőket találunk. A szállítási állapotban 

Rp0.2 = 300…350 MPa folyási határral és kedvező alakváltozási jellemzőkkel (A80 = 20 %) 

rendelkező acélt austenites állapotban T = 900…950 oC hőmérsékleten alakítva, az alakító 

szerszámban hűtik vh > 50 oC/s hűtési sebességgel. Az alakítás és az azt követő gyors hűtés 

eredményeként nagyszilárdságú (Rm > 1500 MPa), stabil martenzites szövetszerkezetet 

kapunk. E különleges és kiváló tulajdonságokkal rendelkező acél tipikus autóipari alkalmazási 

területe a különféle teherviselő autóelemek alakítása (az ún. A- és B-oszlop, oldalütközés 

védelmi megerősítések, karosszéria váz elemek, első- és hátsó kereszttartók, ajtó- és tetőpanel 

keretek) 13. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

26. ábra: 22MnB5 anyagminőségből készült B-oszlop 

1.2.1.14 Hegesztés céljára kifejlesztett nagyszilárdsággal és kifáradási határral 

rendelkező acélok  

A nagyszilárdságú acélok hegesztésénél alapvető probléma a hőhatásövezet kilágyulása. 

Ez a felhasználhatóság szempontjából kedvezőtlen, a nagyszilárdságú acélokra jellemző kifá-

radással szembeni ellenálló képességet nagymértékben rontja. A hőhatásövezetben bekövet-

kező kilágyulást Nb és Mo ötvözéssel lehet elkerülni. A Nb és Mo tartalmú nagyszilárdságú 

acélok hegesztésekor komplex Nb, Mo és C precipitátum keletkezik, amely a hőhatásövezet 

hűlésekor ott gyorsan kiválik, megakadályozva ezzel a nemkívánatos kilágyulást [5]. 
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1.2.2 Új generációs nagyszilárdságú acélok autóipari alkalmazásokhoz  

Az elmúlt húsz év további acélfejlesztési eredményeit szemlélteti a 27. ábra, amelyben az 

összehasonlíthatóság miatt feltüntettük a 12. ábrán látható, ún. hagyományos nagyszilárdságú 

acélokat is. Az X-AHSS (Extra-Advanced High Strength Steels – Extra korszerű 

nagyszilárdságú acélok) és az U-AHSS (Ultra-Advanced High Strength Steels – Ultra 

korszerű nagyszilárdságú acélok) a hagyományos nagyszilárdságú acélokhoz viszonyítva 

további, nagyságrendi előrelépést jelentenek. A szakítószilárdság és a fajlagos nyúlás 

szorzataként képzett állandó az X-AHSS acéloknál C = 40 000-re, míg az U-AHSS acéloknál 

C = 60 000-re növekedett. Ez azt eredményezi, hogy ugyanakkora fajlagos nyúlás mellett a 

szilárdság akár 3...4-szeresére is növekedhet, amely felbecsülhetetlen értéket jelent az 

előzőkben vázolt komplex követelmények kielégítése szempontjából 13. 

 
27. ábra: Az X-AHSS és az U-AHSS acélok szakítószilárdság – fajlagos nyúlás kapcsolata 

 

1.2.2.1 Extra nagyszilárdságú acélok (X-AHSS steels)  

Az extra nagyszilárdságú (X-AHSS) acélok a TRIP acélok továbbfejlesztett változatai, 

amelyek elsőként a Távol-Keleti autóipari nagyhatalmak, úgy mint Japán és Dél-Korea 

autóiparában jelentek meg. Ebben a kategóriában az Rm×A5 állandót a ma már úgymond 

hagyományos TRIP acélokhoz képest sikerült megduplázni (C = 40,000). Három fő típusuk 

ismert az ún. FB-TRIP, az SB-TRIP, valamint az M-TRIP acélok. Az FB-TRIP acélokat 
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különleges felhasználói igények kielégítésére fejlesztették ki, nevezetesen olyan autóipari 

lemezalkatrészekhez, ahol a nagyszilárdság mellett jelentős peremnyújtási, vagy lyuktágítási 

képességgel is rendelkeznie kell az alapanyagnak. Ez olyan alakításoknál lép fel, amikor a 

peremezést, vagy a lyuktágítást lényegében az alapanyag nyújtásával valósítják meg. A két 

eljárásnál, a nyújtó-peremezés (Stretch Flangeable-SF), illetve a nagymértékű nyújtással 

megvalósított lyuktágítás (High Hole Expansion-HHE) fogalmakra utaló, kiegészítő 

jelöléseket alkalmazzák 13. 

A nagymértékű nyújtással megvalósított lyuktágítás végrehajtása röviden az alábbiakban 

foglalható össze. Egy lyukasztott lemezbe egy kúpos szerszámot nyomnak, addig, ameddig a 

lyuktágítás során, a lyuk szélén repedés jelenik meg. Ezt követően a (4) összefüggéssel 

lyuktágulási együtthatót határoznak meg. Az arányszám nagysága az adott acél 

mélyhúzhatóságának mutatója 5.  
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 Ahol:  - do, (mm) a kiindulási lyukátmérő, 

 - du, (mm) a repedés megjelenéséhez tartozó lyukátmérő. 

Jó lyuktágulási együtthatójú nagyszilárdságú acélok előállítására többféle módszer létezik. 

Az egyik ilyen a ferrites acélok kiválásos keményítésen alapul. Ezek az acélok Ti-nal 

viszonylag nagyobb mennyiségben, Ti = 0,1…0,2 %-ban ötvözöttek és C = 0,05…0,1 % 

tartalmúak. A hőkezelést követően a ferritmátrix szilárdsága a diszperz eloszlású TiC miatt 

nő. A precipitátumok környezetében végbemenő lokális nyúlások miatt később alakulnak ki 

mikrorepedések az anyagban, így jobb lesz a lyuktágulási együttható (28. a ábra). A 

lyuktágulási együttható növelésének egy másik lehetősége, ha inhomogén szövetszerkezetű az 

acélt hoznak létre. Ilyen lehet például a lágy ferrit melletti martenzit (28. b ábra) 5. 

 

28. ábra: Lyuktágulási együttható növelését eredményező hőkezelések 5 



 - 39 -

Az FB-TRIP acélok mikroszerkezete általában ferrit és bainit szövetelemeket tartalmaz. A 

ferrit biztosítja a nagy nyújthatóságot, míg a szilárdság nagy értékét egyrészt fokozott 

szemcsefinomítással és a bainit, mint második fázis szilárdság növelő hatásával érik el. Az 

FB-TRIP acélok elsődleges előnye a HSLA, a DP és a hagyományos TRIP acélokhoz képest 

az ugyanakkora, vagy még nagyobb szilárdság mellett, lényegesen kedvezőbb nyújthatóság, 

kiugróan jó keményedési kitevő (n) és a nagyobb teljes nyúlás. A Ti-al ötvözött típusok 

hegesztése során a TiC kiválásának elkerülését szabályozott hegesztési paraméterek alkalma-

zásával biztosíthatjuk 5, 13. 

 
Az SB-TRIP acélok (szokásos megnevezésük Super-Bainites TRIP acélok) 

szövetszerkezete – nevükkel összhangban – jellemzően nano-méretű, lemezes típusú, 

karbidmentes bainit mátrixban kis mennyiségben maradó ausztenit, amint az a 29. ábrán is 

látható. A teljes ábrán a lényegében bainites mátrix figyelhető meg, míg az ábra felső sarkában 

kinagyított részleten a nano-méretű, bainit lemezek között a maradó ausztenit is felismerhető. 

Az SB-TRIP acélok jellemző mechanikai tulajdonságai: nagy folyási határ (Rp0.2 = 900 MPa), 

extra nagy szakítószilárdság (Rm = 1600 MPa), és ezekhez a szilárdsági értékekhez 

kimagaslóan jó fajlagos nyúlás (A5 = 27...30 %) 13. 

 
Egy további, ún harmadik generációs korszerű nagyszilárdságú acél az extra 

nagyszilárdságú kategória felsőbb szilárdsági harmadában, az ún. M-TRIP (Martenzites-

TRIP) acél. A szokásos összetétele: C = 0,15...0,2 %, Si = 1,6 %, Mn = 1,6 %. Az M-TRIP 

acélok szövetszerkezete – ugyancsak nevükkel összhangban – martenzit mátrixban, a 

jellemzően nano-méretű lemezek között maradó ausztenitet tartalmaz, amint az a 29. ábrán is 

látható 13. 

 

 

 

 

 

 

29. ábra: Az SB-TRIP (bal oldal) és az M-TRIP acél (jobb oldal) mikroszerkezete 
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1.2.2.2 Ultra nagyszilárdságú acélok (U-AHSS steels) 

Napjaink acélfejlesztési törekvéseinek a csúcsán jelenleg az ultra-nagyszilárdságú, U-

AHSS acélok állnak. Ennek a csoportnak kiemelkedő képviselője az ikerképződéses 

képlékenységgel rendelkező, TWIP acél (Twinning Induced Plasticity). A TWIP acélok 

összetételének legjellemzőbb adata a nagy, 17…24 % Mn tartalom. Ez a nagy Mn tartalom 

biztosítja az acél teljesen ausztenites állapotát szobahőmérsékleten is. Az acél elnevezését is 

arról kapta, hogy nagyszámú alakítási ikerképződés jellemzi az alakváltozási folyamatát. Ez 

az úgynevezett TWIP jelenség, melynek lényege, hogy az alakítási ikerképződés 

eredményeként a pillanatnyi keményedési kitevő igen nagy értékkel rendelkezik, mivel az 

alakítási ikerképződés folytán egyre finomabb és finomabb mikroszerkezet jön létre. A 

keletkező ikerhatárok, mint szemcsehatárok viselkednek és jelentős szilárdságnövekedést 

eredményeznek. A TWIP acélokat szélsőségesen nagy szilárdság és szélsőségesen nagy 

egyenletes nyúlás, nyújthatóság jellemzi. Az n keményedési kitevő értéke n = 0,4 értéket is 

elér és értéke egészen 50 % nyúlásig lényegében állandó marad. A TWIP acélok kiváló 

mechanikai tulajdonságait jól jellemzi, hogy Rm = 1000 MPa szakítószilárdság esetén is még 

A5 = 65 % teljes nyúlásra képesek, amely egyben azt jelenti, hogy az Rm×A5 szorzat a 

C = 65,000 állandó értékét is eléri 13. 

 

 

 

 

 

 

 

30. ábra: TWIP acél szakítódiagramja, valamint az újrakristályosodási és alakítási 

ikerképződés 

 
 

A Mn mellett a TWIP acélok jellemzően Al-mal, Si-mal, C-nal és Cr-mal ötvözöttek. A 

mangántartalom a szobahőmérsékleten is stabil ausztenit biztosítása mellett a TWIP 

acélokban alakítás hatására keletkező rétegződési hibákból felszabaduló energiatöbblet 

(Stacking-Fault Energy [SFE]) nagyságát szabályozza [5]. 
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31. ábra: A rétegződési hibából adódó többletenergia (SFE) változása a Mn tartalom 

függvényében 5 

 

A TWIP acélok esetében az alumínium-ötvözés hármas feladatot lát el. Egyrészt az 

alakítás indukálta γ→α’+ε→α" transzformáció során jelentősen csökkenti az SFE 

mennyiségét, stabilizálva ezzel az ausztenitet. Ezen felül oldódva az ausztenitben annak 

szilárdságát növeli, végül pedig az acél korrózióállóságát javítja [5]. Az alumíniummal 

szemben a Si csökkenti a szobahőmérsékleten is stabilis ausztenit mennyiségét, de alakítás 

során a γ→α’+ε transzformációt elősegíti. Takagi eredménye alapján Si = 2% -os ötvözés az 

SFE nagyságát számottevően csökkenti. Ezen felül a Si mennyiségének egy százalékos 

növelése szilárd oldatos keményedés útján az acél szilárdságát mintegy 50 MPa-lal növeli [5].  

A C a Mn és a Ni után a legerélyesebb ausztenit stabilizáló elem. A C ötvözés célja 

egyrészt tehát az ausztenit stabilizásása, másrészt pedig oldódva az ausztenitben a szilárdság 

növelése. A Cr növeli a korrózió-állóságot. Ötvözésével azonban, révén ferrit-stabilizáló 

elem, az ausztenit stabilitását csökkenti, továbbá az SFE értékét növeli  5. 

 

32. ábra: 1800 MPa szakítószilárdsággal rendelkező U-AHSS acélok a 2012-es Mazda 

CX-5-ös modellen 
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