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Az autóiparral szemben támasztott fő követelmények között az egyre nagyobb követelményeket kielé-

gítő töréstesztek fontos szerepet töltenek be; ennek kielégítésében a különféle nagyszilárdságú acélok 

alkalmazása különösen nagy jelentőségű. Tipikusan e követelmények kielégítésére kifejlesztett nagy-

szilárdságú acélok a bórötvözésű Mn-acélok. Legjellegzetesebb képviselőjük a 22MnB5 jelű, bórral 

mikroötvözött acél, amely számottevő ötvöző mennyiséget csak mangánból tartalmaz (Mn = 1,2–1,4 

%). E különleges és kiváló tulajdonságokkal rendelkező acél tipikus autóipari alkalmazási területe a 

különféle teherviselő elemek gyártása (az ún. A- és B-oszlop, oldalütközés védelmi megerősítések, ka-

rosszériaváz-elemek, első és hátsó kereszttartók, ajtó- és tetőpanel keretek). Ebben a cikkben – elsősor-

ban az autóipari tendenciák tükrében – röviden áttekintjük a nagyszilárdságú acélok melegalakításának 

történeti fejlődését. Bemutatjuk az alakítás tipikus technológiai feltételeit, az alkalmazott hőkezelési és 

alakítási folyamatok komplex ciklusát, részletesen elemezve a különféle technológiai változatok hatását 

a mikroszerkezetre és a különféle mechanikai tulajdonságokra. Bemutatjuk a melegalakításra kifejlesz-

tett acélok alkalmazásában rejlő tömegcsökkentési potenciált, amely napjaink autóiparában az egyik 

legfontosabb követelmény az autóiparral szemben támasztott számos – olykor egymásnak is ellent-

mondó – követelmények kielégítésében. 

Kulcsszavak: lemezek melegalakítása, bórötvözésű Mn-acélok, autóipari alkalmazás 

 

Crashworthiness is one of the main requirements stated against car manufacturing. To meet these re-

quirements, the application of high strength steels is of utmost importance. Boron alloyed manganese 

steels are typical high strength steels elaborated for the automotive industry to fulfill these requirements. 

There is a full series of this kind of martensitic steels: the 22MnB5 micro-alloyed manganese steels is 

the most characteristic representative of these alloys containing only considerable amount of alloying 

elements from Manganese (Mn = 1,2–1,4%). This alloy has extraordinary good mechanical properties. 

Production of load bearing structural elements (e.g. A and B pillars, side impact beams, chassis tunnel 

elements, bumpers) is regarded as the main application fields of these alloys in the automotive industry. 

In this paper, following a short historical overview of the development of hot forming steels, the main 

technological process parameters, their effect on the microstructure and the mechanical properties will 

be introduced. Finally, the weight reduction potential of these alloys will also be shown as one of the 

main targets in today’s automotive industry.  

Keywords: hot press forming, boron-alloyed Mn-steels, automotive applications 

 

BEVEZETÉS  

Közismert, hogy a lemezalakítás egyik legnagyobb felvevő piaca az autóipar, így nyilván-

való, hogy a lemezalakítással szemben megfogalmazott követelmények jó része azokból a 

követelményekből vezethető le, amelyeket az autóiparral szemben támasztanak. Napjainkban 

az autóiparral szemben számos, olykor egymásnak is ellentmondó követelményt támaszta-

nak, amelyek alapvetően meghatározzák a járműipari/autóipari fejlesztési törekvéseket is.  
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A járműipari fejlesztéseket elemezve összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy az elmúlt 

évtizedek fejlesztéseit ezen a területen gyakran egymásnak is ellentmondó követelmények 

jellemzik: a fejlesztést mindenek előtt a világméretű globális verseny és ezen belül is első-

sorban a fogyasztói követelmények és a különböző törvényi előírások határozzák meg. Fo-

gyasztói oldalról a követelmények között a minél gazdaságosabban üzemeltethető, ugyanak-

kor minél biztonságosabb és minél magasabb szintű kényelmi funkciókat biztosító járművek 

iránti igény fogalmazódik meg. Ehhez járulnak még azok a törvényi előírások, amelyek a 

környezet védelme érdekében a gépjárművek károsanyag-kibocsátásának egyre szigorodó 

követelményeit írják elő, és ugyancsak számos törvényi szabályozás vonatkozik a személy-

gépkocsikban utazók biztonságának növelésére. Ezek a fogyasztói igények és törvényi elő-

írások részben összhangban vannak, részben olyan ellentmondásos követelményeket támasz-

tanak, amelyek kielégítése gyakran komoly nehézségekbe ütközik, és amelyek az anyagtu-

dományi és technológiai fejlesztések egyik fő hajtóerejét is jelentik. 

Az előzőkben vázolt követelmények közül egyidejűleg több szempont kielégítésében is 

fontos szerepet játszik a személygépkocsik tömegének a csökkentése. A tömegcsökkentés-

sel egyrészt a kisebb fogyasztás, gazdaságosabb üzemeltetés fogyasztói követelménye, más-

részt a kisebb fogyasztás révén a károsanyag-kibocsátás törvényi mértékének kielégítése is 

megvalósítható. Ahhoz azonban, hogy az autók tömegének jelentős részét kitevő karosszé-

riaelemek tömegét a biztonsági követelmények fokozódásának egyidejű teljesítése mellett 

megvalósíthassuk, egyre nagyobb szilárdságú anyagok alkalmazására van szükség. A szi-

lárdság növelésével azonban az anyagok alakíthatósága, hegeszthetősége jellemzően csök-

ken: ugyanakkor mindkét technológiai eljárás kulcstechnológia az autóiparban, tehát igen 

ellentmondásos követelmények között kell e követelmények között megfelelő egyensúlyt te-

remtenünk.  

A nagyszilárdságú autóipari lemezanyagok alkalmazásában, az előzőkben említett szi-

lárdság – alakváltozóképesség ellentmondás feloldásában az lenne a kívánatos, ha olyan le-

mezalapanyagokkal rendelkeznénk, amelyek a karosszériaelemek alakításakor még viszony-

lag nem túl nagy szilárdsággal és kellő alakíthatósággal, beépített állapotban, üzem közben 

viszont nagy szilárdsággal és nagy merevséggel (ütközésállósággal) rendelkeznek. Ezek a 

követelmények vezettek az utóbbi néhány évtized egyik legnagyobb jelentőségű anyagtudo-

mányi és technológiai fejlesztéséhez, nevezetesen a bórral mikroötvözött mangán acélok 

egész sorozatának a kidolgozásához. 

Tipikusan ilyen alkalmazásokra kifejlesztett nagyszilárdságú acél a 22MnB5 jelű, bórral 

mikroötvözött (B = 0,005%) mangán acél, amely számottevő ötvöző mennyiséget csak man-

gánból tartalmaz (Mn = 1,2–1,4%). A Mn mellett a mikroötvözött acéloknál megszokott mi-

nimális mennyiségben Al-Ti-Cr ötvözőket találunk benne. Ezeket az acélokat a nemzetközi 

szakirodalom sajtolással keményedő acélok (Press Hardening Steels) néven ismeri, és gyak-

ran a PHS rövidítéssel jelölik. Ez a rövid megnevezés valójában nem teljesen fedi ezen acélok 

alakításának és az alakítást követő tulajdonságainak legfontosabb jellemzőjét, nevezetesen 

azt, hogy az extra nagy szilárdsági értékeket az alakító szerszámban végzett lehűtés során 

lejátszódó, szabályozott hűtéssel végbemenő martenzites (esetleg bainites) átalakulásnak kö-

szönhetik. Ugyanis ezek az acélok szállítási állapotban Rp0.2 = 450–500 MPa folyási határral 

és kedvező alakváltozási jellemzőkkel (A80 = 20%) rendelkeznek. Az acélt austenites állapot-

ban T = 900–950oC hőmérsékleten alakítva, az alakító szerszámban hűtik vh = 30–50oC/s 

hűtési sebességgel. Az alakítás és az azt követő gyors hűtés eredményeként nagyszilárdságú 

(Rm  1500 MPa), stabil martenzites (a technológiai paraméterektől függően esetleg bainit-

martenzites) szövetszerkezetet kapunk, amely kiválóan alkalmas nagy igénybevételnek ki-
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tett, teherviselő elemek készítésére. Az előzőkben röviden leírt eljárást a nemzetközi szak-

irodalom ugyancsak a Press Hardening, illetve a Hot Press Forming (HPF) megnevezéssel 

jelöli.  

Ebben a cikkben ezen acélok tulajdonságaival, az alakításukra alkalmas technológiai vál-

tozatokkal és az autóipari alkalmazási területek bemutatásával foglalkozunk. 

 

1. A MELEG LEMEZALAKÍTÁS TÖRTÉNETÉNEK RÖVID ÁTTEKINTÉSE 

Az eljárás alapötletét Erland Lundström már 1977-ben szabadalmaztatta Eljárás acéllemezek 

alkalmazására, nagy szerkezetek megerősítésére címmel [1], azonban az intenzívebb ipari 

alkalmazás alig másfél évtizedes múltra tekint vissza. Az első sorozatgyártásig is eljutott au-

tóipari alkalmazás a SAAB 9000 típus oldalütközés elleni védelmét biztosító oldalmerevítő 

gyártása volt [2]. Az igazi áttörést azonban az jelentette, amikor az Arcelor-Mittal acélipari 

tröszt által kifejlesztett – a melegalakító nagyszilárdságú acélok egyik alaptípusának tekintett 

– 22MnB5 acél Usibor 1500 márkanévvel kereskedelmi forgalomba került, és megkezdődött 

az acél szélesebb körű autóipari alkalmazása [3].  

Egy következő jelentős mérföldkő az 1999-es esztendő volt. A korábbi években ezt az 

acélt kizárólag bevonat nélküli állapotban alkalmazták a melegalakításban. A francia autó-

iparban alkalmaztak először alumínium-szilícium korrózió elleni bevonatot az Usibor 1500 

acélminőségnél [4]. Egy újabb mérföldkőnek a 2005-ös esztendő tekinthető: a különböző 

minőségű és vastagságú anyagminőségekből rendszerint lézerhegesztéssel egyesített leme-

zek (az ún. Tailor Welded Blanks – TWB) alkalmazása ekkor már széles körben ismert az 

autóiparban. Azonban melegalakító acéloknál ebben az évben alkalmazták először ezt a tech-

nológiát, amelyet a Hot Welded Blank (HWB) terminológiával illettek [5].  

A fejlesztés töretlenül folytatódott: 2008-ban megjelent a 22MnB5 elektro-galvanikus 

bevonattal készített változata [6], majd 2009-ben bevezették az ún. Tailored Tempering eljá-

rást [7]. Ennek lényege röviden abban foglalható össze, hogy a bórötvözésű mangán acél 

tulajdonságait az alakítással kombinált hőkezelési eljárás paramétereinek a változtatásával, 

az alkatrész funkcionális követelményeinek megfelelően módosítják. 

Az ipari alkalmazás kiszélesedésével párhuzamosan intenzív kutatások folytak világ-

szerte az anyagtudományi és a technológiai háttér elméleti megalapozása érdekében. Ebben 

a tekintetben különösen élenjárt a német autóipar. Egyrészt a nagynevű német egyetemekkel 

(pl. RWTH Aachen), illetve az alapanyaggyártókkal (pl. Thyssen-Krupp) közösen folytattak 

jelentős kutatásokat. Ennek jó példája Naderi [8] doktori értekezése és az abban elért ered-

mények, csakúgy mint a Thyssen-Krupp fejlesztői által Hot forming in the automotive in-

dustry [9] címmel megírt, ezen a területen elsőnek tekinthető, átfogó monográfia, amely az 

elméleti alapok és a gyakorlati technológiai ismeretek kiváló ötvözete. 

 

2. NAGYSZILÁRDSÁGÚ, MELEGALAKÍTÓ ACÉLOK 

Amint a Bevezetésben is említettük, az elmúlt évtizedekben igen intenzív fejlesztő munka 

folyt az autóiparban az egyre fokozódó követelmények kielégítése érdekében. A fejlesztések 

fontos eredményei azok a nagyszilárdságú acélok, amelyek a számos követelmény kielégíté-

sében fontos szerepet játszó tömegcsökkentés szempontjából meghatározó jelentőségűek. E 

fejlesztések eredményeinek egy részletét mutatja az 1. ábra. Az ábrán a hagyományos (pl. 

Mild – hagyományos lágyacél) és az első generációs nagyszilárdságú acélokat (mint pl. a 

HSLA – gyengén ötvözött nagyszilárdságú acélt), valamint a második generációs nagyszi-

lárdságú (DP, TRIP, MART/CP és HPF) acélokat tüntettük fel. Ezek között a HPF (Hot Press 
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Forming) acélok jelentik a kimondottan a melegalakításra kidol-gozott bórötvözésű mangán 

acélokat. 
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1. ábra.  

A szakítószilárdság – fajlagos nyúlás kapcsolata első  

és második generációs nagyszilárdságú acéloknál [12] 

 

Ma már a melegalakításra kifejlesztett bórötvözésű mangán acélok teljes sorozata ismert. 

A fő típusai a 8MnCrB3, 20MnB5, 22MnB5, 27MnCrB5 and 37MnB4 jelű acélok, amelyek 

egyre növekvő karbontartalmúak, és ezzel arányosan nagyobb szilárdságúak, bár az autóipar-

ban mind a mai napig a legszélesebb körben a 22MnB5 jelű acélt alkalmazzák.  

 

A felsorolt acélok néhány jellemző tulajdonságát összegeztük az 1. táblázatban. A táblá-

zatban megadtuk a martenzites átalakulás kezdeti hőmérsékletét (Ms) és a martenzites átala-

kuláshoz szükséges kritikus hűtési sebességet (vkrit). E két paraméternek az alakítás+szabá-

lyozott hűtés szempontjából van nagy jelentősége. Ugyancsak feltüntettük a folyási határt 

(Rp0.2) és a szakítószilárdság (Rm) értékét. E két szilárdsági jellemzőnél a szállítási (alakítás 

előtti) és az alakítás+martenzites hűtés utáni értékeket is megadtuk.  

1. táblázat 

Bórötvözésű Mn-acélok jellemző tulajdonságai 

Anyagjel Ms, oC vkrit, oC/s 

Rp0.2, MPa Rm, MPa 

szállítási 

állapot 

alakítás 

után 

szállítási 

állapot 

alakítás 

után 

8MnCrB3 – – 447 751 520 882 

20MnB5 450 30 505 967 637 1354 

22MnB5 410 27 457 1010 608 1478 

27MnCrB5 400 20 478 1097 638 1611 

37MnB4 350 14 580 1378 810 2040 
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Amint az 1. táblázatból is látható, a szállítási állapotban Rp  450–600 MPa folyási határú 

és A80  15–20% fajlagos nyúlással rendelkező acélok a melegalakítás szokásos hőmérsékle-

tén (Talakítás  850–950oC) jól alakíthatók, majd alakítás után a szerszámban az adott acélra 

jellemző kritikus hűtési sebességgel (vkrit) hűtve szilárdságuk Rm  1000–2000 MPa-ra nö-

velhető. 

 

Figyelemre méltó a szállítási és az alakítás utáni állapotban a szövetszerkezetek külön-

bözősége (2. ábra). Az ábrán a 22MnB5 acél szövetszerkezete látható: az ábra bal oldali rész-

letén az alakítás előtti (a szállítási állapotnak megfelelő) finomszemcsés, ferrit-perlites szö-

vetszerkezet, míg az ábra jobb oldali részletén az alakítás után, a szerszámban való hűtés 

során kialakuló martenzites szövetszerkezet látható. 

 

  

  Ferrit-perlites szövet alakítás előtti  

  (szállítási) állapotban 

Martenzites szövetszerkezet  

alakítás és hűtés után 

2. ábra.  

A 22MnB5 acél mikroszerkezete szállítási állapotban és alakítást követően 

 

3. A MELEG LEMEZALAKÍTÁS TECHNOLÓGIÁJA 

Lemez alapanyagok melegalakítása meglehetősen komplex technológiai eljárást jelent [9]. 

Az eljárás teljes hőmérséklet-idő ciklusa a 3. ábrán látható. A munkaciklus első periódusát a 

lemez felhevítése jelenti az összetételtől függő austenitesítési hőmérsékletre, amely a szoká-

sosan alkalmazott acélokra – a konkrét összetételtől függően – Taustenit  850–950oC hőmér-

sékletet jelent. (A 3. ábra a 22MnB5 acélminőségre vonatkozó adatokat mutatja.) A hevítés 

és hőntartás folyamatos hevítésű kemencékben történik, automatikus adagolással, többnyire 

robot kiszolgálással. A korszerű, görgős előtolással, automatikus beadagoló és továbbító ro-

botokkal ellátott kemencék hossza az 50 métert is elérheti, ami kisebb üzemekben problémát 

jelenthet. Ilyen esetekben alternatív kemence megoldások jöhetnek számításba. Ilyen alter-

natív megoldás lehet például egymás mellett elhelyezett kisebb kemencék alkalmazása. Az 

austenitesítési hőmérséklet elérését követően a teljes austenitté való átalakulás időszükség-

lete csekély (mindössze néhány perc, mivel kis lemezvastagságokról (s < 3 mm) van jellem-

zően szó).  

 



             Nagyszilárdságú bóros mangán acélok autóipari alkalmazása    73 

 

Austenitesítés

Kemence

hőmérséklet

Eltávolítás a kemencéből

Eltávolítás a szerszámból
Szerszám 

hőmérséklet

Szoba 

hőmérséklet

AlakításHevítés + hőntartás Transzfer Hűtés t , s

T
, 

o
C

Szerszám
zárás723o C

Alakítás+edzés

 

3. ábra 

Nagyszilárdságú bórral mikroötvözött 22MnB5 Mn-acél elvi hőmérséklet-idő munkaciklusa 

 

Az ausztenitesítést követően az alakítandó lemezt az alakító szerszámba minél gyorsab-

ban kell áthelyezni a munkadarab minél kisebb hőmérséklet csökkenése érdekében, ugyanis 

az alakítás kezdeti hőmérséklete jelentős hatással van az anyag alakítási viselkedésére, külö-

nösen az anyag hűlése közbeni keményedési, szilárdság növekedési viselkedésére. A kemen-

céből a szerszámba továbbítás egyaránt történhet lineáris transzfer rendszerekkel, illetve ro-

botokkal. A továbbító, adagoló berendezés munkadarabbal érintkező elemeit a túlhevülés el-

len hőszigeteléssel kell védeni. 

A melegalakítás minősége szempontjából ugyancsak fontos a munkadarab pontos pozi-

cionálása a szerszámban: ezt a szerszámba épített különféle pozicionáló, központosító szer-

számelemekkel biztosítják. Az alakítószerszámok és az alkalmazott alakítógépek meghatá-

rozó jelentőséggel bírnak az alakított termék minősége szempontjából, mivel nemcsak a ter-

mék alakját, de annak mechanikai tulajdonságait is alapvetően az alakítás maga és az alakító 

szerszámban bekövetkező fázisátalakulás okozta szilárdságnövekedés biztosítja. Az alakító-

gépek rendszerint hidraulikus sajtók. Az optimális tulajdonságokat biztosító fázisátalakulá-

sok rövid ciklusidőket tesznek lehetővé, ezért a gyors szerszámzárás és alakítás érdekében a 

hidraulikus sajtókat gyakran nyomásfokozó rendszerekkel látják el.  

A melegalakítás két fő eljárástípusa honosodott meg: az ún. direkt (közvetlen) és az indi-

rekt (közvetett) melegalakítás [3]. A két eljárás elvi elrendezését a 4. ábra mutatja.  

A direkt meleg alakításnál (amelyet gyakran egylépéses melegalakításnak is neveznek) a 

teríték előgyártmányt közvetlenül austenites állapotra hevítik, majd a mintegy 150oC hőmér-

sékletre előmelegített alakító szerszámba továbbítva, még a fázisátalakulások megindulása 

előtt megtörténik a melegalakítás (4/a. ábra). Az alakított munkadarab a szerszámmal együtt 

hűl, és eközben bekövetkezik az a (többnyire martenzites) fázisátalakulás, amely a szükséges 

(előírt) szilárdságot biztosítja.  
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a) direkt (közvetlen) meleg alakítás

b) indirekt (közvetett) meleg alakítás

Austenitesítés

AustenitesítésHideg előalakítás

Meleg alakítás 

és edzés

Készre alakítás 

és edzés

TranszferTeríték

TranszferTeríték

Kész 

mdb

Kész 

mdb  

4. ábra.  

A meleg lemezalakítás technológiai változatai [9] 

 

Indirekt (vagy kétlépcsős) melegalakításnál (4/b. ábra) egy előzetes hidegalakítással a 

kész alak figyelembevételével előalakított előgyártmányt készítenek. Az alakítás gazdasá-

gossága szempontjából kedvező, ha az előalakított darab minél jobban megközelíti a tervezett 

kész alakot, ebben az esetben a melegalakítás során csak egy kalibráló alakítás történik, és a 

szerszámban hűlő munkadarab az előzőkben leírt fázisátalakulás során nyeri el a végleges 

szilárdságát. A hideg előalakítás a gyártmány bonyolultságától függően lehet csak egy köz-

benső alakítási stádium, és ebben az esetben a melegalakítás egy második, nemcsak kalibráló 

alakítást jelent. Az indirekt melegalakítást a szerszámok kopásának csökkentése érdekében 

dolgozták ki. Különösen a bevonat nélküli lemezek a hevítés után revésedésre hajlamosak, 

amely fokozott szerszámkopáshoz vezet. A közbenső hidegalakítás csökkenti a munkadarab 

és a szerszám felülete közötti relatív elmozdulásokat és ezáltal a szerszámkopást is. 

Mind a direkt, mind pedig az indirekt melegalakításnál az austenitesítés, a meleg alakítás 

és az alakítást követően a szerszámban végzett szabályozott hűtés az eljárás kulcsponti ele-

meit jelentik. Mindkét esetben rendkívül fontos, hogy a munkadarab az austenitesítést köve-

tően a lehető leggyorsabban továbbításra kerüljön az alakító szerszámba, és az is, hogy az 

alakítás a martenzites fázisátalakulás megindulása előtt befejeződjön.  

A különböző martenzites acélok Ms (martenzit start) hőmérsékletének változását, vala-

mint az elérhető keménységet mutatja a karbontartalom függvényében az 5. ábra. Az ábrán 

az is jól látható, hogy miért illetik ezeket az acélokat a martenzites acélok skálázható szilárd-

sági tulajdonságokkal jelzővel. Egyrészt a szilárdság és a keménység a karbontartalom függ-

vényében a jól ismert lineáris összefüggés szerint változik, nevezetesen növekvő karbontar-

talommal a szilárdság lineárisan növekszik. Az ábrán az is megfigyelhető, hogy bizonyos 

karbontartalom fölött a szilárdság lineáris növekedési jellege megváltozik, ami a nagyobb 

karbontartalomnál a növekvő maradék austenit mennyiségével indokolható. (Az előző okok 

miatt mondhatjuk, hogy ezek az acélok a 2200 MPa érték körül elérik a szilárdságnövekedés 

fémtani-technikai korlátját.) 

Az 5. ábrán az is megfigyelhető, hogy a martenzites átalakulás kezdetét jelző Ms hőmér-

séklet, éppen fordítva viselkedik, azaz a növekvő karbontartalommal az Ms hőmér-séklet lé-

nyegében lineárisan csökken. Ez kimondottan előnyös ezen acélok melegalakítása szempont-

jából, mivel alapvető követelmény, hogy a melegalakítás a szerszámban a martenzites átala-

kulás kezdetét jelző Ms hőmérséklet fölött, tehát lényegében túlhűtött austenites állapotban 

befejeződjön. 



             Nagyszilárdságú bóros mangán acélok autóipari alkalmazása    75 

 

Martenzit keménység

Ms hőmérséklet

Karbon tartalom, C%

K
e

m
é

n
y
s
é

g
 (

H
V

)

M
s
 h

ő
m

é
rs

é
k
le

t,
 o

C

HV = 292 + 1156xC

Ms = 561 - 474 C% -33 Mn%

1300 MPa

1500 MPa

1700 MPa

1900 MPa

30MnB5, 

C34

22MnB5

MS 1200 - 1400

0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50

900

600

800

700

500

400

300

200

300

350

400

450

500

550

 

5. ábra.  

A keménység (HV) és az Ms hőmérséklet változása a C-tartalom függvényében 

 

Az elérhető keménység a karbontartalom mellett alapvetően a szerszámban megvalósított 

lehűtés sebességétől függ. Ezt szemlélteti a 6. ábra, amelyen a 22MnB5 acél folyamatos hű-

tésre érvényes átalakulási diagramja látható, amelyen az egyes hűtési sebességekkel elérhető 

Vickers-keménység értékeket is megadtuk.  

Az ábrán feltüntettük továbbá a 800oC-ról 500oC hőmérsékletre hűtés t8/5 időszükséglet 

értelmezését is. A hűtés sebességének megválasztása a folyamatos hűtésre érvényes átala-

kulási diagram alapján az elérni szándékozott keménység, illetve szilárdság figyelembe-vé-

telével végezhető. 
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6. ábra.  

22MnB5 acél folyamatos hűtésre érvényes átalakulási diagramja 
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A gyakorlatban az elérni szándékozott tulajdonságok szerint különféle technológiai al-

ternatívák valósíthatók meg. A martenzites acélok klasszikus melegalakítási eljárásának 

kétféle technológiai megoldása látható a 7. ábra elvi hőmérséklet-idő diagramjain. 

 

  

a) martenzites lehűtés a homogén 

-mezőből 

b) martenzites lehűtés az / interkritikus 

hőmérsékletről 

7. ábra.  

Martenzites acélok melegalakításának kétféle technológiai megoldása 

 

A 7. ábra a) részletén az látható, hogy a lehűtés a homogén   mezőből tiszta martenzites 

átalakulást eredményező hűtéssel valósul meg, míg az ábra b) részletén a hűtés az - in-

terkritikus hőmérsékletről hűtve, a kezdeti hőmérséklettől függő arányú, ferrit-martenzites 

szövetszerkezetet eredményez. Ez utóbbi megoldás ugyan kisebb szilárdságot és keménysé-

get ad, azonban kedvezőbb alakíthatósággal és jobb hegeszthetőséggel rendelkezik a meleg-

alakítás után az így keletkezett szövetszerkezet. További technológiai változatok képezhetők 

aszerint is, hogy az alakítást követő lehűtés során a tiszta martenzites szövet elérését biztosító 

hűtési sebességet választunk, amint a 7. ábrán látható, vagy a lehűtés során kisebb hűtési 

sebességet választva, a nagyobb szívósságú bainites szövetszerkezetet is megengedjük, amint 

az a 8. ábra hűtési ciklusaiból is következik. 
 

  

a) Bainites lehűtés a homogén  mezőből 
b)  Bainites lehűtés az  interkritikus 

hőmérsékletről 

8. ábra.  

Bainites lehűtéssel megvalósított melegalakítási technológiai változatok 
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Az előzőkben vázolt technológiai alternatívákkal akár 20–30% tömegcsökkenést is el-

érhetünk a martenzites acélok melegalakításával. A 9. ábrán összehasonlításul feltüntettük 

különféle nagyszilárdságú acélok, illetve alumíniumötvözetek alkalmazásában rejlő 

tömegcsökkentési potenciál értékét. Viszonyítási alapként a ma már hagyományos 

nagyszilárdságú acélnak tekinthető HSLA (nagyszilárdságú, gyengén ötvözött) acélt 

tekintettük. A 9. ábra elemzéséből az alábbi lényeges következtetések vonhatók le: 

 az autóipari karosszériaelemek gyártásában évtizedeken át meghatározó szerepet 

játszó, hidegen hengerelt lágyacél anyagok alkalmazása, még a referenciaként vá-

lasztott HSLA acélokhoz képest is, mintegy 15–25%-kal nagyobb tömeget 

eredményez, 

 az autóiparban egyre szélesebb körben alkalmazott különféle DP és TRIP acélok 

al-kalmazása a HSLA acélokhoz képest 10–15% tömegcsökkentési potenciállal 

rendelkezik, 

 a melegalakító acélok (Press Hardening Steels) ennél is nagyobb, mintegy 20–30%-

os tömegcsökkentést tesznek lehetővé, ami ezen acélok egyre növekvő arányú 

felhasználását meggyőzően indokolja, 

 ugyanakkor azt is érdemes megjegyezni, hogy még ennél is nagyobb (20–40%) tö-

megcsökkentést lehet elérni az alumíniumötvözetek alkalmazásával. Ez utóbbi 

megállapítás pedig nyomatékosítja annak jelentőségét, hogy az autóiparral szemben 

támasztott szigorú követelmények teljesítésében az alumíniumötvözeteknek még 

nagyobb szerepet kell biztosítani, ezért az alumíniumötvözetek alakíthatóságának 

növelését és szélesebb körű ipari alkalmazását lehetővé tevő technológiai 

fejlesztések a közeljövőben kiemelt prioritást kell, hogy élvezzenek. 

 

9. ábra.  

Nagyszilárdságú acélok és az alumínium alkalmazásával elérhető tömegcsökkenés 
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A melegalakítás, a melegalakító acélok autóipari felhasználásának jelentőségét jól mu-

tatja a 10. ábra is, amely a legnagyobb autóipari OEM gyártók melegalakító acél alkalmazási 

gyakorlatát mutatja [11]. 

 

 

10. ábra. 

Melegalakító acél alkalmazási trendek a legnagyobb autóipari gyártóknál 

 

A 10. ábra elemzéséből jól látható, hogy bár különböző mértékben, de lényegében min-

den jelentős autóipari gyártónál megtalálható a melegalakító acélok alkalmazása. A diagram 

azt is szemléletesen mutatja, hogy a melegalakító acélok alkalmazásának aránya az európai 

gyártóknál meghaladja a távol-keleti gyártók adatait. Külön figyelemre méltó, hogy egyes 

európai gyártók (például a VW csoport, beleértve az Audit és a Volkswagen különféle típu-

sait, különösen a prémium kategóriákat, továbbá a Volvo különböző típusainál) a melegala-

kító acélok autóipari alkalmazását stratégiai kérdésként kezelik. Ezeknél az autógyártóknál a 

melegalakító acélok alkalmazásának aránya eléri, sőt egyes esetekben meg is haladja a 15% 

ot a felhasznált összes acél százalékában kifejezve. 

A 10. ábra a felső-közép kategóriába tartozó Volkswagen Passat modellben mutatja a 

melegalakító acélok tipikus felhasználási területeit: ezek jellemzően a karosszéria nagy ter-

helést felvevő, teherviselő elemei. Hasonló példák találhatók a többi jelentős gyártónál is 

[11]. 

A tipikus alkalmazási területek közül is kiemelkedő az oldalirányú ütközések szempont-

jából meghatározó jelentőségű B-oszlopok gyártása nagyszilárdságú melegalakító acélból, 

az előzőkben ismertetett melegalakítási technológiával, de találunk megvalósítási példákat 

más teherviselő szerkezeti elemeknél is, mint például aljlemezek, alvázcsatorna, tetőtartó, 

első/hátsó ütközőelemek. 
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11. ábra. 

Melegalakító acélok tipikus alkalmazási területei 

 

A 12. ábrán egy B-oszlop gyártásának Tailor Welded szemléletű, termékalapú megköze-

lítésének a példája látható. A B-oszlop oldalütközés szempontjából legnagyobb merevséget 

igénylő felső 2/3-a ultranagy szilárdságú melegalakító acélból, míg az alsó 1/3-a szintén 

nagyszilárdságú HSLA acélból készül, amely a PHS acélnál kisebb szilárdságú, de az oldal-

irányú ütközés során kedvezőbb alakváltozási viselkedése révén, az ütközési energia jelentős 

részét elnyeli. A két különböző acélt lézerhegesztéssel egyesítik, amely az ultranagy szilárd-

ságú PHS-acél és a nagyszilárdságú, gyengén ötvözött HSLA-acél között egy átmeneti zónát 

képez, kiváló merevséget és energiaelnyelő képességet biztosítva oldalirányú ütközések ese-

tén. 

 

 

12. ábra 

Melegalakított, hegesztéssel egyesített (Hot-Welded – HWB)  

teríték alkalmazása B-oszlop gyártásánál 

 

ÖSSZEFOGLALÁS 

A cikkben egy új, innovatív lemezalakító eljárást, a melegalakításra kifejlesztett nagy-

szilárdságú acélok melegalakítását elemeztük. Erre a célra a legnagyobb alapanyaggyártók 

(pl. Thyssen-Krupp, Voest Alpine stb.) az OEM autóipari gyártókkal együttműködve egy új 
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acélcsaládot, a bórral mikroötvözött mangán acélokat fejlesztettek ki. Az acél 

kifejlesztésének egyik fő mozgatórugója az autóiparral szemben támasztott egyre fokozódó 

és gyakran ellentmondásos követelmények minél magasabb színvonalon való kielégítése. E 

követelmények kielégítésében a tömegcsökkentésnek kulcsszerepe van, és ebben az új 

generációs nagyszilárdságú acélok és a könnyűfém ötvözetek játszanak fontos szerepet. 

A nagyszilárdságú acélok közül a célzottan a melegalakításra kifejlesztett, bórral 

mikroötvözött mangán acélokat különösen a teherviselő szerkezeti elemek (A- és B-oszlop, 

tetőkeretek, oldalütközés elleni merevítő elemek stb.) gyártására, alakítására alkalmazzák. 

Ennek az acélcsaládnak az autóiparban leggyakrabban alkalmazott típusa a 22MnB5, amely 

viszonylag kis karbontartalmú (C = 0,20–0,22%), számottevő ötvöző mennyiséget csak 

mangánból tartalmaz (Mn = 1,2–1,4%). A Mn mellett a mikroötvözött acéloknál megszokott 

minimális mennyiségben Al-Ti-Cr ötvözőket találunk benne. Az ötvözet kiváló tulajdonságai 

szempontjából fontos a bór mikroötvöző mennyisége (B = 0,005%). Ez az acéltípus egyesíti 

magában az alakítás során szükséges jó alakváltozó képességet az üzemeltetés közbeni kiváló 

szilárdsági és ütközésállósági tulajdonságokkal. Az acélt austenites állapotban, T = 900–

950oC hőmérsékleten alakítva, az alakító szerszámban vh = 30–50oC/s hűtési sebességgel 

hűtve, stabil martenzites (a technológiai paraméterektől függően esetleg bainit-martenzites) 

szövetszerkezetet kapunk, amely kiválóan alkalmas nagy igénybevételnek kitett, teherviselő 

elemek készítésére. 

A cikkben elemeztük a különféle technológiai változatok hatását az alakítási-hűtési 

folyamat végén kialakuló mikroszerkezetre és a mechanikai tulajdonságokra, valamint az 

acél alkalmazásával elérhető tömegcsökkentési potenciálra. A bórral mikroötvözött Mn-acél 

alkalmazásával az autókarosszéria-gyártásban évtizedeken át meghatározó jelentőségű 

hidegen hengerelt lágyacélokhoz viszonyítva 30–45%-os, de még az ún. hagyományos 

nagyszilárdságú HSLA acélokhoz képest is 20–30%-os tömegcsökkenés érhető el, amely 

nagy jelentőségű a Bevezetésben megfogalmazott számos követelmény kielégítése 

szempontjából. 
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