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Nióbium (Nb),
az angol nyelvterületen Columbium (Cb)
•    Erős karbidképző.
•    Ferrit- és nitridképző.
•    A titánhoz hasonlóan az ausztenites korrózióálló 
      acélokban a karbon lekötésére szolgáló „stabili-
      záló” ötvöző, ha a C-tartalom nagysága ezt szüksé-
      gessé teszi. A Nb ötvözésével szintén a krómkar-
      bidok szemcsehatármenti kiválását akadályozhat-
      juk meg az 500-900 °C-os hőmérséklettartomány-
      ban.
•    Szilárdságnövelő hatását egyre gyakrabban hasz-
      nálják ki.
•    A kiválásosan keményíthető (PH) ötvözetekben 
      „keményítő” ötvözőként alkalmazzák a diszperz 
      kiválások egyik komponenseként.

Foszfor (P), kén (S), szelén (Se)
•    A három elem, mint ötvöző javítja az acél forgá-
      csolhatóságát. Ugyanezen célból ötvözési kombi-
      nációkat is alkalmaznak, pl. S+P vagy S + Mo, Se + 
      Mo stb.
•    A szóban forgó elemekkel való ötvözés rontja a 
      korrózióállóságot, különösen pedig a hegeszthető-
      séget, mivel a varratban repedések keletkezhetnek.
•    A foszfort egyes ausztenites szövetszerkezetű kivá-
      lásosan keményíthető (PH) ötvözetekben „kemé-
      nyítő” ötvözőként alkalmazzák a diszperz kiválások 
      egyik komponenseként (öregítés).

8.3. A hagyományos korrózióálló és hőálló acélok

A ferrites korrózióálló acélok

A 8.1. alfejezetben már röviden ismertettük a ferrites 
korrózióálló acélokkal kapcsolatos alapvető ismérve-
ket. Bemutattuk a Fe-Cr-C szövetelem ábrát (8.1. ábra) 
és a Fe-Cr kétalkotós állapotábrát (8.2. ábra). Ezek 
alapján is megállapítható, hogy a ferrites korrózióálló 
acélok lényegében Fe-Cr ötvözetek, esetenként jelen-
tős C-tartalommal. Az egyébként ausztenitképző kar-
bon maximális mennyisége általában 0,10 - 0,12 %, de 
akár 0,20 %-ig is növelhető, ha egyidejűleg növeljük a 
(karbidképző) króm részarányát, vagy pedig, ha meg-
elégszünk „félferrites” acéllal. Ahogy azt már korábban 
megadtuk, a „tisztán” ferrites korrózióálló acélok Cr-
tartalma általában 16 - 18 %, de a világszerte gyártott, 
igen sokféle típusú acélban a króm mennyisége 10 és 27 
% között változik. A leggyakoribb kiegészítő ötvözők 
ezen acélokban a következők: nikkel (Ni < 4,5 %), mo-
libdén (Mo < 4,5 %) és nitrogén (0,025 ≤ N ≤ 0,25 %). 
A nikkellel való ötvözés célja a szívós-ság növelése, a 
molibdén a korrózióállóságot javítja, a nitrogénnel pe-
dig a szemcsedurvulási hajlamot csökkentik nagy hő-
mérsékleteken, mivel a ferrites korrózióálló acéloknál 
az erre való hajlam erős (8.8. ábra). 

Fontos tisztázni a Cr-tartalom még elfogadható, mini-
mális értékének kérdését, mivel e területen sem egysé-
ges a szakirodalom. Ez azért különösen fontos kérdés, 
mivel a korrózióálló acélok passzivitását a Cr hozza 
létre. A króm, amelynek 3d héján öt üres elektronhely 

van, öt elektront képes felvenni. A vas viszont passzív 
állapotba akkor kerülhet, ha atomonként legalább egy 
elektront elveszít. Így egy króm atom öt atom vasato-
mot passzivál. Ez az arány 15,7 tömegszázalék krómnak 
felel meg. Elméletileg tehát ez az a króm mennyiség, 
amely egy „tisztán” vas-króm ötvözet esetén a szóban 
forgó ötvözetet kifejezetten passzívvá, korrózióállóvá 
tenné. A valóságban azonban korrózióálló acélok – a 
ferritesek éppúgy, mint a többiek, pl. az ausztenitesek 
– a vason és a krómon kívül más ötvözőket (Ni, Mo 
stb.), ill. szennyezőket tartalmaznak és ezek, valamint 
számos más körülmény is befolyásolják a Cr-nak azt a 
„küszöbértékét”, amitől kezdve az említett passziválás, 
ill. jó korrózióállóság megvalósul. A tapasztalat szerint 
ez a küszöbérték kb. 12 % Cr ötvözésnél következik be, 
ezért ezt az értéket nevezzük (első) rezisztenciahatár-
nak. A magyar (MSZ), ill. a német (DIN) szabványok-
ban ezért nem is találunk olyan ferrites acélt, amely-
nél a Cr értéke 12 % alatt lenne. Az amerikai szabvány 
(AISI) különböző megfontolásokból tartalmaz két 
olyan acélt, amelynél a Cr minimális értéke 10,5, ill. 
11,5 % is lehet. Természetesen mód van arra is, hogy a 
Cr egy részét más ferritképzőkkel pótolják, az említett 
acéloknál rendszerint élnek ezzel a lehetőséggel. Visz-
szautalva azonban a 8.2. ábrára és az előzőekben ismer-
tetettekre, a 16-18 % Cr-tartalmú acélokat tekinthetjük 
„tisztán” ferriteseknek, a kisebb Cr-tartalmúak inkább 
„félferritesek”; az, hogy egy acél hova sorolandó, pusz-
tán az összetétel szempontjából nézve a krómon kívül a 
karbon mennyiségének is függvénye. Jól érzékelteti ezt
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8.8. ábra

A ferrites korrózióálló acél szemcseszerkezete 900 °C-os (a.,) és 
1150 °C-os (b.,) melegalakítás után

a 8.9. ábra L. Lacombe és G. Béranger nyomán. Az a.) 
ábra sematikus, háromdimenziós Fe-Cr-C állapotábrát 
mutat be, a b.) ábra pedig azt a metszetet, amelyik a 
C-tartalom növekedésével a γ-mező kitágulását mu-
tatja az Fe-Cr-C rendszerekben. Az utóbbi diagramról 
leolvasható, hogy a C-tartalomtól függően mikor nincs  
γ       α allotróp átalakulás, ill. hogy hol húzódnak a 
ferrites korrózióálló acél krómmal és karbonnal való 
ötvözésének a lehetséges határai, és mi a kapcsolat kö-
zöttük. A Cr-tartalom egyébként – ahogy már említet-
tük – 30 % alatt kell maradjon, mert ellenkező esetben 
az acél alakíthatósága erősen lecsökkenne. Ezt szemlél-
teti M. Ronby, P. Blanchard és J. Hochmann diagram-
ja a 8.10. ábrán, amely 0,01 % karbontartalmú, 13-33 
% krómtartalmú ferrites korrózióálló acélok Charpy 
ütőmunkájának változását mutatja be. Megállapítható, 
hogy a Cr-tartalom növelése igen jelentősen csökkenti 
az ütőmunka értékét, főleg Cr > 15 % esetén, 33 % fö-
lött pedig az acél teljesen rideg. Jó egyezést mutat ezzel 

az R. Lula által publikált diagram a 8.11 ábrán, ame-
lyen három, ferrites korrózióálló acél képlékeny-rideg 
átmeneti hőmérsékletét (Ductile-to-Brittle Transition 
Temperature, DBTT) mutatjuk be a lemezvastagság 
függvényében. Az AISI 409 és 439 típusú acélok szok-
ványosak a maguk kategóriájában, az E-Brite 26-1 tí-
pust viszont a létező legjobb (Superior) minőségnek 
tartják az USA-ban, tekintettel ideális összetételére: 
0,002 % C, 26 % Cr, 1 % Mo, 0,5 % Ni. Az E-Brite 26-1 
szuperferrites acél korrózióállósága is a legjobb a saját 
kategóriájában. A 8.10. és 8.11. ábrákat részleteiben 
elemezve megállapítható, hogy 0 °C alatti hőmérsékle-
teken csekély a duktilitásuk, ráadásul a lemezvastagság 
viszonylag kisméretű növekedése is a szívósság csökke-
nését eredményezi.

A duktilitás, ill. szívósság kérdése kulcskérdés a ferri-
tes korrózióálló acéloknál, szélesebb körű elterjedésük 
szempontjából a szívóssági problémák jelentik a leg-
nagyobb korlátot. A ferrites acélok szívósságát több 
tényező is befolyásolja: a hőmérséklet csökkenésével 
rohamosan csökken a szívósság, mégpedig azért, mert 
a csavardiszlokációk képtelenekké válnak a kereszt-
csúszásra a térben középpontos köbös rácsban. Ennek 
az a következménye, hogy a törés szívós  jellege meg-
szűnik, és egy hasadásos, rideg törés válik jellemzővé. 
Azt a hőmérsékletet, ahol ez bekövetkezik nevezzük az 
előbb említett DBTT képlékeny-rideg átmeneti hőmér-
sékletnek. Ez a rideg, hasadásos törés kezdődhet egy 
interkrisztallin repedéssel vagy feszültség-indukálta 
repedéssel a különböző kivált részecskék környezeté-
ben. Befolyásolja még a képlékeny -- rideg átmenetet 
az acél szemcsemérete, az intersztíciósan oldott karbon 
és nitrogén mennyisége és a különböző kiválások. R. 
Lula kísérletileg igazolta, hogy az acél finomszemcsés 
volta, a karbon, a nitrogén, ill. más intersztíciósan ol-
dódó elemek (főleg az oxigén és a hidrogén) és a ki-
vált részecskék kis mennyisége egy megfelelő hőkezelés 
következményeként a szívósság javulását eredményezi. 
Nagy szerepük van ezen a téren a korszerű kohászati 
technikáknak, mint pl. a már említett AOD-eljárás, a 
vákuumozás stb., és fontos az acél stabilizálása is titán-
nal vagy nióbiummal, mert így végül is igen alacsony 
karbon- és nitrogéntartalmakat lehet elérni, ellensú-
lyozva a karbid és nitrid precipitátumok káros hatásait 
a ferrites  korrózióálló acélok szívósságára.

Néhány tipikus ferrites korrózióálló acél kémiai össze-
tételét a 8.1. táblázat tartalmazza. 

A ferrites korrózióálló acélok „családfáját” az amerikai 
szabvány szerint a 8.12. ábrán mutatjuk be.
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8.9. ábra
Sematikus háromdimenziós Fe-Cr-C állapotábra (a.,) és az a., metszete, amely a C-tartalom növekedésével a 

γ-mező kitágulását mutatja Fe-Cr-C ötvözőrendszerekben L. Lacombe és G. Béranger



8. fejezet130

8.10. ábra
A Charpy ütőmunka változása a Cr-tartalom függvényében (C = 

0,01 %) ferrites korrózióálló acélokban

A ferrites korrózióálló acélok mechanikai tulajdonságai 
lágyított állapotban széles határok között változnak, ami 
már csak abból is következik, hogy kémiai összetétel 
szempontjából is sokféle acéltípus van kereskedelmi 
forgalomban. A jellemző mechanikai tulajdonság 
értékek:

•    folyáshatár, Rp0,2=205-440 MPa,
•    szakítószilárdság: Rm=410-700 (800) MPa,
•    nyúlás: A5=15-28 %.

Bár a későbbiekben ezt még részletezni fogjuk,  máris 
megállapíthatjuk a következőket:

•    A ferrites korrózióálló acélok szívóssága mérsékelt.
•    Nyomástartó edények gyártására általában nem 
      alkalmasak, alkalmazhatóak viszont atmoszférikus 
      nyomású tárolótartályokhoz, ha a tartályok nem 
      szabadtéren üzemelnek.
•    Általában jobb az ellenállásuk a kloridok okozta 
      pitting korrózióval, réskorrózióval  és feszültségi 
      korróziós repedéssel szemben, mint az ausztenites 
      acéloké.
•    Hegesztésük problémásabb, mint az ausztenites    
      acéloké, de megoldható; sokszor „heterogén” kötést 
      kell alkalmazni.
•    Figyelembe véve jó polírozhatóságukat, Magyar-
      országon elsősorban az élelmiszeripar  területén 
      volna indokolt ferrites korrózióálló acélokat sokkal 
      szélesebb körben alkalmazni, mint jelenleg.
•    Végül meg kell ismételnünk a ferrites acélokkal 
      kapcsolatban jelzett problémákat, nevezetesen a  
      szemcsedurvulási hajlamot és a különböző kivá-

   
8.11. ábra

Ferrites korrózióálló acélok képlékeny-rideg átmeneti hőmérséklete 
az AISI 409 (0,08 % C, 11 % Cr, 0,5 % Ni), az AISI 439 (0,07 % C, 
18 % Cr, 0,5 % Ni, 0,15 % Al, 0,04 % N, Ti), valamint az E-Brite 

(0,002 % C, 26 % Cr, 1 % Mo, 0,5 % Ni) acélokra vonatkozó mérési 
adatokkal szemléltetve, R. Lula nyomán

    
      lások miatti elridegedés veszélyét, mivel ezek két- 
      ségtelenül behatárolják a ferrites korrózióálló acé- 
      lok alkalmazhatóságát.

A ferrit térközepes köbös rácsszerkezetében az oldott 
ötvöző és szennyező elemek diffúziója két vagy három 
nagyságrenddel nagyobb, mint az ausztenitben, és ez-
által az olyan termikusan aktivált folyamatok, mint pl. 
a szemcsenövekedés vagy a kiválási folyamatok sokkal 
gyorsabban mennek végbe, mint az ausztenites acélok-
ban. Ezért jellemzi a jelentős szemcsedurvulási hajlam 
a ferrites acélokat és ezért kell nagy figyelmet tanúsí-
tani minden hőkezelési folyamatnál, ide értve pl. a he-
gesztést is. A szokásos, 12 - 18 %-os Cr-tartalmú acélok 
esetében a végső hőkezelés általában 750 - 850 °C hő-
mérséklettartományban történik. Ezen hőkezelés során 
a karbon és a nitrogén jelentős része kiválik a szilárd ol-
datból, és a króm szempontjából olyan koncentrációki-
egyenlítődés jön létre, amely kellően gyors hűtés esetén 
nagy valószínűséggel biztosítja a kristályközi korrózió-
val szembeni ellenálló képességet.

A martenzites korrózióálló acélok

A martenzites korrózióálló acélok felhasználási terüle-
te meglehetősen szűk, tulajdonságaikat illetően egye-
síteni igyekeznek a nagy szilárdságot (keménységet) a 
megfelelő korrózióállósággal. Az ilyen acélok korrózió-
állósága azonban csak mérsékelt agresszivitású köze-
gekben megfelelő, ezért az anyag kiválasztásánál nagy 
körültekintéssel kell eljárni. A martenzites korrózióálló
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acélok alaptípusa a 0,10 - 0,15 % C és 12 - 13 % Cr 
ötvözésű acél, ami megfelel az amerikai AISI 410 
típusnak, német megfelelője a DIN szerinti 1.4006 
minőség. Az MSZ 4360-1987 szabvány szerinti 
megfelelője ennek az acélnak a KO 2 minőség, amelyet 
a 8.1. táblázatban is feltüntettünk; az adott acélt a 
magyar szabvány a ferrites acélok közé sorolja be 
azzal a megjegyzéssel, hogy a hőkezeléstől függően 
a szövetszerkezet lehet martenzites is. A különböző 
martenzites korrózióálló acélok szokásos C-tartalma 
0,12 - 1,20 %, Cr-tartalma pedig 12 - 18 %. Gyakori 
ötvöző még a Ni és a Mo, az előb-bi 0,3 - 4,5 %, az 
utóbbi pedig 0,25 - 1,00 % mennyiségben.

A martenzites acélokat rendszerint 1000-1100 °C-
os hőmérsékletről olajban edzik a martenzites 
szövetszerkezet biztosítása végett, majd megeresztik. 
Ha a megeresztés hőmérséklete 100-300 °C körül van, 
akkor edzett és megeresztett acélról beszélünk, ha magas 
hőmérsékletű a megeresztés, akkor az acél nemesí-
tettnek tekinthető. Nyilvánvaló, hogy a megeresztési 
hőmérséklet alapvetően befolyásolja a mechanikai 
tulajdonságokat, de közvetve a korrózióállóságot is. A 
már említett összetételi határok a C- és Cr-tartalmat 
illetően tág lehetőségeket biztosítanak a mechanikai 
tulajdonságok, ezen belül a felhasználás szempontjából 

kiemelten fontos keménység befolyásolására. Egyéb 
ötvözőkkel a lehetőségek értelemszerűen tovább 
bővíthetőek. A keménységet alapvetően a következő 
tényezők határozzák meg:

•    a kémiai összetétel,
•    az ausztenitesítési hőmérséklet és időtartam,
•    a hűtési sebesség,
•    a megeresztés hőmérséklete és körülményei.

Az edzett acél keménysége szempontjából a karbon 
mennyisége döntő jelentőségű. J. R. Davis szerint a 
C-tartalom és a keménység (HRC) összefüggését a 
8.13. ábra szemlélteti.

A keménység szempontjából a króm szerepe is 
számottevő, mivel „felkeményíti” a szilárd oldatot. A 
nikkel szerepe igen összetett: kismértékben növeli a 
martenzit keménységét, jelentősen növeli az átedzhető 
szelvényátmérőt, javítja a szívósságot, elnyomja a 
perlites átalakulást, csökkenti a δ-ferrit mennyiségét 
és jelentősen befolyásolja a később részletezendő 
megeresztési folyamatokat. A molibdén legfontosabb 
szerepe a lyukkorrózióval és a feszültségi korrózióval 
szembeni ellenállás növelése az adott acéltípusban. 
Áttételesen a szívósságot is javítja, mivel bizonyos 
esetekben kedvezően befolyásolja a szemcsehatármenti 

             
8.12. ábra

A ferrites korrózióálló acélok családfája
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8.13. ábra

Az edzett acél keménysége a C-tartalom függvényében

szegregációs folyamatokat: a szilárdság növeléséhez a 
kiválásos keményedési folyamatok erősítése révén já-
rul hozzá.

Az ötvözők – a kobalt kivételével – csökkentik az MS 

hőmérsékletet, ami korlátozza az „önmegeresztő” ha-
tásokat (Self-tempering Effects) és így az összes karbon 
hozzá tud járulni a martenzit keményedéséhez.

A maximális keménység elérése érdekében az 
ausztenitesítési hőmérsékletnek martenzites korrózió-
álló acélok esetében 940-1100 °C között kell lennie a 
kémiai összetételtől függően. Kisebb hőmérsékleteken a 
karbidok nem oldódnak teljesen az ausztenitben, ezért 
csökken az edzett acél martenzites szövetének C-tar-
talma, és ebből adódóan a keménysége is. Nagyobb 
hőmérsékleteken, főleg 1150 °C fölött csökkenhet a 
keménység a δ-ferrit – összetételtől függő mértékű – 
jelenléte miatt, vagy pedig az át nem alakult, maradék 
ausztenit jelenléte következtében. Az ausztenitesítés 
időtartamát 30-90 percre célszerű választani a szel-
vénymérettől és a kémiai összetételtől függően. Az el-
érhető keménységet a hűtési sebesség jelentős mérték-
ben befolyásolja. A martenzites korrózióálló acéloknál 
az olajban való edzés az általános gyakorlat, ritkán al-
kalmazzák a légedzést is.

Ahogy arra már utaltunk, a megeresztés alapvetően be-
folyásolja a martenzites korrózióálló acél mechanikai 
tulajdonságait és korrózióállóságát. Bár edzett állapot-
ban a szövetszerkezet elvileg martenzites, a maradék 
ausztenit, a δ-ferrit jelenléte és egyéb kiválások hatással 
lehetnek a megeresztési folyamatokra is. A már emlí-
tett, az edzési folyamat utolsó stádiumában időnként  
tapasztalható „önmegeresztés” során tulajdonképpen 
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8.14. ábra
GOSZT 5632 szabvány szerinti 95H18 minőségű martenzites 

korózióálló acél megeresztési diagramja

igen finom cementit kiválások keletkeznek, ami elvonja 
a martenzit C-tartalmának egy részét, ezáltal némileg 
csökken a keménység. Ha a 410-típusú acélt 300-350 
°C-on megeresztik, akkor a keménység kismértékben 
csökkenhet a további cementit kiválások miatt. Másod-
lagos keményedés következik be ugyanakkor 400-450 
°C-on és ez rendszerint 450 °C-on éri el a maximumot.

A másodlagos keményedés M2X és M7C6 típusú fázisok 
kiválásának eredménye. Nyilvánvaló, hogy ebben a fo-
lyamatban szerepet játszik a csiraképződés is, továbbá 
az M3C-nek M7C3-má való in situ átalakulása. A 12 - 18 
% Cr-ot, de semmilyen más ötvözőt nem tartalmazó 
acélokban az M2X fázis főleg Cr2C. Ha az acél molib-
dénnel, ill. más karbidképző elemmel vagy nitrogénnel 
is ötvözött, akkor az M2X fázis stabilabb lesz, mint az 
M7C3, és így az M2X fázis idézi elő a másodlagos ke-
ményedés legnagyobb részét. Végül pedig, 500 °C felett 
viszonylag durva méretű M23C6 karbidok válnak ki a 
szemcsehatárok mentén. Ez utóbbi kiválások a diszperz 
M7C3 kiválások terhére alakulnak ki és növekednek, 
miközben az M7C3 kiválások is egyre nagyobb mére-
tűvé válnak.

A 8.14. ábrán egy GOSZT 5632 szabvány szerinti 
95H18 minőségű, 0,95 % C, 18 % Cr, max. 0,6 % Ni 
névleges összetételű martenzites acélon általunk elvég-
zett edzési-megeresztési kísérlet eredményeit mutatjuk 
be. Az említett acélnak nincs pontos megfelelője sem a 
magyar, sem az amerikai, sem pedig a német szabvány-
ban, de közel hasonló összetételű acélokat szinte min-
denütt alkalmaznak, főleg néhány tized százalékos Mo-
ötvözéssel (ilyen pl. a KO 14 acélminőség). A 95H18 
minőségű acélt 1050 °C-on 1 órás hőntartással oldó 
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izzításnak vetettük alá, majd olajedzést végeztünk. Eb-
ben az állapotban a mért keménység értéke HV10 = 
813 (HRC = 63,5) volt. Az edzett darabokat 100-700 
°C közötti hőmérsékleteken 1 órás hőntartással meg-
eresztettük, a megeresztést levegőn való hűtés követte. 
A 8.14. ábra mutatja be a keménység változását a meg-
eresztési hőmérséklet függvényében. Az ábrán a koráb-
ban részletezett másodlagos keményedési folyamatok 
hatásai a megeresztési ridegség hatásaival kombiná-
lódnak, mégpedig olyan mértékben, hogy a hatásokat 
nem is lehet egyértelműen szétválasztani. Martenzites 
korrózióálló acélok esetén a megeresztési ridegség 
425-565 °C között jelentkezhet. A Cr-tartalom növe-
kedése növeli a megeresztési ridegségre való hajlamot. 
Megszünteti viszont azt a megeresztési hőmérséklet-
ről való gyors hűtés, mivel a ridegítő hatást előidéző, 
szemcsehatármenti szegregációs folyamatokat a gyors 
hűtéssel meg lehet akadályozni. A 8.14. ábrán az 500 °C 
feletti hőmérsékleteken megfigyelhető a keménység je-
lentős csökkenése, amit eredetileg a diszperz kiválások 
eldurvulása idéz elő.

Az ötvözőelemek lényegesen befolyásolják a meg-
eresztési folyamatokat, a megeresztési görbe menetét. 
A karbon és a nitrogén a görbéket a nagyobb kemény-
ségi értékek felé tolják el, mert felkeményítik a szilárd 
oldatot és elősegítik a másodlagos keményedést a disz-
perz fázisok kiválása által. A molibdén és a vanádium 
(Cr, Mo, V)2(C, N) karbonitrid alakjában stabilizálja az 
M2X kiválásokat, ezáltal erősíti a másodlagos keménye-
dési folyamatot. A nióbium és a volfrám hatása ehhez 
hasonló, csak kevésbé érzékelhető. A nikkel legfonto-
sabb hatása az, hogy csökkenti az önmegeresztési haj-
lamot és 0,5 % felett javítja a korrózióállóságot. A többi 
ötvöző hatását illetően a Mn szintén az önmegeresztő 
hajlamot csökkenti, a Cu a másodlagos keményítéshez 
járul hozzá.

A martenzites korrózióálló acélok megeresztésénél ál-
talában két tartományt tartanak megfelelőnek:

•    100-200 (300) °C-os tartományt, amely nagy szi-
      lárdságot (keménységet) ugyanakkor elfogadható 
      szívósságot eredményez,
•    kb. 600 °C és AC1 hőmérséklet közötti tartományt, 
      ahol kiváló a szívósság, de ennek „áraként” lecsök-
      ken a szilárdság; ráadásul ez utóbbi esetben  a mar-
      tenzit ferrit + karbiddá való lebomlása miatt a kor-
      rózióállósággal is probléma lehet.

Nagy hőmérsékletű megeresztésnél (nemesítés) figye-
lemmel kell lenni az A1C értékére, mert ez szabja meg a 
megeresztés lehetséges maximális hőmérsékletét. Ilyen 

szempontból lényeges, hogy az ausztenitképzők (C, Ni, 
N, Mn, Cu) csökkentik az AC1 értékét, a karbid- és fer-
ritképzők (pl. a Cr, Mo, Si) pedig növelik.

A megeresztésnél mindig elkerülendő az 500-600 °C 
közötti tartomány, mivel az e hőközben végzett keze-
lés nyomán a szívósság nem kielégítő és az Rp0.2/Rm 
viszonyszám is alacsony. Ideálisnak tarják, ha ez a vi-
szonyszám 0,7-0,85 közötti érték.

A Charpy ütőmunka értékében -- az összetételtől füg-
gően -- 250-500 °C közötti megeresztés hatására be-
következhet egy csökkenés. Ennek oka az, hogy az 
adott hőközben történő megeresztésnél csökkennek a 
martenzit belső feszültségei, amelynek következtében 
vaskarbid válik ki a szemcsehatárok mentén. 500 °C-ot 
meghaladó megeresztés hatására az ütőmunka értéke 
ismét erőteljesen növekszik a kilágyulás miatt. A 8.15. 
ábra az AISI 410 típusú acélnál mutatja be a Charpy 
ütőmunka értékének a változását a hőmérséklet függ-
vényében.

A nikkellel nem ötvözött martenzites korrózióálló acé-
lok esetében a szívósság főleg három tényező függvénye:

•    a megeresztett állapotban mérhető keménység,
•    a foszfor és a króm szegregációjának mértéke az 
      ausztenit szemcsehatárokra, 
•    a primer ausztenit szemcseméret, amit az 
      ausztenitesítés paraméterei szabnak meg.

      
8.15. ábra

AISI 410 típusú martenzites korrózióálló acél Charpy ütőmunka 
értékeinek változása a hőmérséklet függvényében
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8.16. ábra
Az eredeti ausztenit szemcsenagyság, az átmeneti hőmérséklet és a 

P-tartalom összefüggése

A megkívánt legalacsonyabb keménység-szint, ami 
korrózióállóság szempontjából is megfelelő a 50 HRC, 
azaz (HV     540).

A foszfor szegregációja erőteljesebb, ha a mennyisége 
nagyobb és ha a megeresztési hőmérséklet csökken. Va-
lójában a foszfor a krómmal együtt szegregál. A ridegítő 
hatást már sokszor 0,010 % P-tartalomnál is ki lehet mu-
tatni. A Mo-ötvözés azért is kedvező, mert csökkenti a 
foszfor szegregációját az ausztenit szemcsehatáron. A 
fentiekből következik, hogy a csak karbon + króm öt-
vözésű acélok számos előnytelen tulajdonság hordozói, 
az igazán jó minőséghez szükség van a Mo-ötvözésre is.

Ha a korrózióállóság szempontjából nézzük a kérdést, 
akkor a legjobb a megeresztési hőmérsékletet 140-300 
°C közé választani. Ha a megeresztés 400-600 °C-on 
történik, akkor erős korróziós érzékenység alakul ki: 
főleg lyukkorrózióra válik az anyag hajlamossá. A lyuk-
korróziós hajlam oka a nagy mennyiségű króm-karbid 
kiválás a szemcsehatárokon és krómban szegény zónák 
kialakulása. 600 °C fölötti hőmérsékleteken való meg-
eresztésnél újra csökken a pittingre való hajlam a ferrit 
kialakulása miatt. A pitting veszélyének megszünteté-
sére a molibdénnel való ötvözés a legjobb módszer.

A primer ausztenit szemcseméretnek és a foszfortar-
talomnak a martenzites korrózióálló acél szívósságá-
ra gyakorolt hatását a 8.16. ábra szemlélteti Baroux, 
Maitrepierre és Thomas nyomán.

A nikkelt tartalmazó martenzites korrózióálló acé-
lok közül az 1,25-2,50 % Ni-ötvözésűek a legelter-
jedtebbek a fejlett országokban. Ha a Ni mennyisége 
a 2,0-4,0 % értéket eléri, akkor edzés után a szövet-
szerkezet teljesen martenzites lesz. Ez utóbbi acélokat 
„nikkelmartenzites” acéloknak is nevezik. A szokásos 
alkalmazásokon túl turbinák, repülőgépek speciális al-
katrészeinek szerkezeti anyagaként használatosak. Né-
hány tipikus martenzites korrózióálló acél százalékos 
kémiai összetételét a 8.2. táblázat tartalmazza.
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A martenzites korrózióálló acélok amerikai szab-
vány szerinti „családfáját” a 8.17. ábra mutatja be. A 
martenzites korrózióálló acélok mechanikai tulajdon-
ságai (szakítószilárdság, folyáshatár, nyúlás) lágyított és 
nemesített állapotban a 8.3. táblázat szerinti értékekkel 
jellemezhetők:

Meg kell jegyezni, hogy lágyított állapotban a 
martenzites korrózióálló acél lényegében ferrites szö-
vetű, a ferritbe ágyazott króm-karbidokkal. Nemesített 
állapotban a jellemző mérőszámok értelemszerűen el-
térőek: a szilárdság nagyobb, míg a nyúlás kisebb. A 
megeresztés hőmérsékletének megválasztásával a tulaj-
donságok széles határok között „beállíthatóak”. Figye-
lembe kell azonban venni, hogy a martenzites korró-
zióálló acél esetében nemcsak a szilárdság (keménység) 
fontos követelmény, hanem a korrózióállóság is, ezért 
egyidejűleg mindkét szempont tekintetbe veendő a ne-

mesítés hőkezelési paramétereinek meghatározásánál. 
Martenzites acéloknál -- ha azok edzett vagy nemesített 
állapotban vannak -- sokszor csak a keménység értékét 
adják meg a szilárdsági mérőszámok helyett. Ilyenkor 
az anyagnak számottevő nyúlása nincsen, a szilárdságra 
a keménységből következtehetünk, tekintettel a Brinell 
keménység és a szilárdság közötti ismert korrelációra 
(Rm   3,45×HB). A már említett „nikkelmartenzites” 
acélok pl. az amerikai F6NM (0,06 % C, 13 % Cr, 0,5 
% Mo, 4 % Ni) vagy ehhez közelálló összetételű 1.4313 
(pl. THYSSEN Remanit 4313) 0 °C alatti hőmérsék-
leteken is kellő szívóssággal rendelkeznek, a kis C-tar-
talomnak, továbbá a jelentős mértékű Ni-ötvözésnek 
köszönhetően.

Noha a továbbiakban még számos vonatkozásban vissza 
fogunk térni a martenzites korrózióálló acélokra, már 
most szükségesnek tartjuk rögzíteni a következőket:

•    A martenzites korrózióálló acélok esetében a je- 
      lentős keménység (szilárdság) és a mérsékelt vagy 
      közepes agresszivitású közegekkel szembeni korró-
      zióállóság kombinációjáról van szó.
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8.18. ábra
A Ni-tartalom hatása a γ-mezőre Fe-Cr-Ni ötvözésű acélokban. A 

C-tartalom csökkenését a Ni-tartalom növelésével kell kompenzálni

•    Élelmiszeripari és háztartási berendezések,  eszkö-
      zök alkatrészei, orvosi segédeszközök, műszerek, 
      ipari kések, szelepek, turbinalapátok és sok más 
      alkatrész anyagaként használatosak.
•    Sokszor kihasználják ezen acélok jó kopásállósá-
      gát, viszonylag magas kifáradási határát, erózi-
      óval szembeni ellenállását és kedvező kúszásállósá-
      gát nagy hőmérsékleteken.
•    Hegesztésük csak különleges munkarenddel lehet-
      séges.

Az ausztenites korrózióálló acélok

Az ausztenites korrózióálló acélok messze a legelterjed-
tebbek, mivel a felhasznált korrózióálló acélok mintegy 
90 %-a ausztenites acél. A felhasználók széles köre szá-
mára kizárólag az ausztenites acél jelenti a korrózióálló 
acélt. Bár ez mint szemlélet kétségtelenül helytelen, de 
az tény, hogy az ausztenites korrózióálló acélok korró-
zióállósága összességében a legjobb a korrózióálló acé-
lok közül, és ehhez társul számos kedvező tulajdonság, 
mint pl. a kiváló hegeszthetőség.

Az ausztenites korrózióálló acélok Fe-Cr-Ni ötvöze-
tek, amelyek gyakran egyéb ötvözőket is tartalmaz-
nak a korrózióállóság növelésére vagy egyéb okból (pl. 
szilárdságnövelés, forgácsolhatóság, stb.). Az ötvözők 
hatását korábban részletesen bemutattuk. A hagyomá-
nyos ausztenites korrózióálló acélok 16-26 % krómot, 
8-22 % nikkelt és általában maximum 0,12 % C-t tar-
talmaznak. A később részletezendő kristályközi kor-
róziós hajlam elkerülése érdekében, továbbá a korró-
zióállóság általános javítása miatt az ausztenites kor-

rózióálló acélok C-tartalmát tudatosan csökkentik. A 
0,02-0,03 % C-tartalmú LC, ELC acélok  széles körben 
elterjedtek a fejlett ipari országokban. Ennek a lehető-
ségét az AOD-eljárás teremtette meg, amelynek révén 
a karbontartalom szinte tetszés szerint lecsökkenthető, 
mégpedig gazdaságosan. Az AOD-eljárás a gáz- és zár-
ványtartalom szempontjából is kedvező változást idé-
zett elő, amit még fokozni lehet a vákuumos átolvasz-
tási és finomítási módszerekkel, jelentősen csökkentve 
elsősorban a P- és S-tartalmat, ill. általában a zárvány-
tartalmat. Ez utóbbinak igencsak nagy a jelentősége a 
korrózióállóság szempontjából.

A C-tartalom csökkenése tehát kedvező hatást gya-
korol az ausztenites korrózióálló acél tulajdonságaira, 
kivéve a szilárdságot. Nem szabad azonban figyelmen 
kívül hagyni, hogy a karbon erős ausztenitképző. Ha 
tehát csökkentjük az acél C-tartalmát, akkor más, erős 
ausztenitképzővel (vagy ausztenitképzőkkel) azt pó-
tolni kell a kívánt szövetszerkezet biztosítása érdeké-
ben. Nyilvánvaló az előzőek alapján, hogy ez gyakor-
latilag csak a nikkel és a nitrogén ötvözők mennyisé-
gének növelésével lehetséges, amelyek szintén erős 
ausztenitképzők. Ezért megfigyelhető, hogy a legtöbb 
ausztenites korrózióálló acélnál a C-tartalom csökken-
tésével jelentősen nő a Ni-tartalom  (8.18. ábra),  és 
tulajdonképpen ez drágítja meg az LC, ill. ELC kate-
góriájú acélokat. A szokásos acélgyártási módszerekkel 
azonban a N-ötvözés nyilvánvalóan nem lehet kor-
látlan, mivel legfeljebb 0,35-0,40 % nitrogén oldódik 
az acélban légköri nyomáson. A nitrogén is alkalmas 
azonban a többi ausztenitképző részleges pótlására, 
ezenkívül jelentősen növeli az ausztenites acél szi-
lárdságát, bizonyos esetekben a korrózióállóságát is, pl. 
lyukkorrózióval szemben. Az ausztenites korrózióálló 
acél egyéb ötvözői közül kétségtelenül a molibdénnek 
és a réznek van a legnagyobb jelentősége. A Mo eseté-
ben a pittinggel szembeni ellenállás jelentős javulása, 
a Cu esetében pedig a nem oxidáló közegekben való 
ellenállás növelése érdemel elsősorban figyelmet. A 
legfontosabb ausztenites korrózióálló acélok százalékos 
kémiai összetételét a 8.4. táblázat tartalmazza.
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Praktikus okokból, miután a Magyarországon évente 
feldolgozott, jelenleg mintegy 50 millió USA-dollár 
értékű korrózióálló acél alapanyag nagy többsége im-
portból származik, a 8.5. táblázatban összehasonlítjuk 
a legfontosabb ausztenites korrózióálló acél minősége-
ket, vagyis kölcsönösen megfeleltetjük egymásnak az 
amerikai (AISI), a német (DIN), a francia (AFNOR) és 
a magyar (MSZ) szabványok szerint. Hangsúlyozni kell, 
hogy a megfeleltetések nem teljes azonosságot jelente-
nek, de a megadott acélok kémiai összetétele egymás-
hoz nagyon közel áll, műszaki illetve korrózióállósági 
szempontból pedig egyenértékűnek tekinthetők.

A 8.5. táblázattal kapcsolatban a következő megjegy-
zéseket tesszük. A hazai gyakorlatban a KO 33, a KO 
36Ti és a KO 35Ti a legjáratosabb ausztenites korró-
zióálló acélok, illetve ennek DIN-szerinti megfele-
lői, nevezetesen az 1.4301, 1.4541 és az 1.4571. Ez az 
anyagválasztás nem nevezhető igényesnek, főleg gaz-
dasági kényszerek motiválják, de sok esetben a meg-
szokásnak, illetve a szükséges ismeretek hiányának is 
van szerepe. Kifogásolható ez a gyakorlat olyan terüle-
teken, ahol az adott acélok felhasználásával kivitelezett 
szerkezetek (edények, csővezetékek, stb.) élettartama 
nem éri el az ausztenites korrózióálló acélokkal szem-
ben minimum követelményként szabott, minimum 10 
éves élettartamot. Az említett 10 évnél rövidebb élet-
tartam mindig arról tájékoztatja az üzemeltetőt, hogy 
a szerkezeti anyagot helytelenül választották meg, eset-
leg nem megfelelő kivitelezés történt. Az amerikai és 
a francia anyag-felhasználási filozófia sokkal nagyobb 
hangsúlyt helyez ausztenites korrózióálló acéloknál (is) 
a kis C-tartalmú acélok felhasználására, mint ez Euró-
pa jelentős részein szokásos: ezek az „L” jelzésű acélok. 
A kis C-tartalmú ausztenites acélok korrózióállósága 
alapvetően jobb a legtöbb közegben, mint a szokványos 
C-tartalmú acéloké, így felhasználásuk gazdaságosabb 
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a megnövekedett élettartam miatt. A 317L külön fi-
gyelmet érdemel, mert a 2-3 %-ról 3-4 %-ra növelt 
Mo-tartalom a pittinggel szembeni ellenállást kb. egy 
nagyságrenddel javítja, amire a magyar vegyiparban, a 
petrolkémiai iparban és gyógyszergyártás területén sok 
esetben szükség lenne. A 317L acél korróziós ellenállá-
sa különösen H2SO4 kénsavban, H2SO3 kénessavban és 
számos más szervetlen és szerves savban kiemelkedő. 
A francia kohászat ezen kívül úttörő szerepet vállalt 
az AOD-technológia kifejlesztésében is, lehetővé téve 
a kis C-tartalmú ausztenites korrózióálló acélok elfo-
gadható áron történő tömeggyártását. Mindez érthető-
vé teszi a francia szabványos minőségek igen széles és 
páratlanul felhasználó-orientált választékát, amelyben 
egyedülállóan fontos szerepet kapnak a kis C-tartalmú 
ausztenites korrózióálló acélok. Az ausztenites korró-
zióálló acélok amerikai szabvány szerinti „családfáját” 
a 8.19. ábrán mutatjuk be.

Az ausztenites korrózióálló acélok mechanikai tulaj-
donságai ausztenitesre „edzett” vagyis lágyított állapot-
ban (1000-1150 °C-ról vízben hűtve):

folyáshatár: Rp0,2 = 205 - 310 MPa,
szakítószilárdság: Rm = 450 - 700 MPa,
nyúlás: A5 = 35 - 50 %.

A folyáshatár kis értéke, továbbá a nagy nyúlás a sta-
tikus töréssel szemben nagy biztonságot jelent, bár a 
kis folyáshatár a szilárdsági méretezésnél kétségtelenül 
igen hátrányos. Természetesen az ötvöző elemeknek 
jelentős hatása van az ausztenites acél folyáshatárára, 
amelyet a 8.20. ábrán szemléltetünk.

A kristályközi korrózió

Az ausztenites korrózióálló acélokkal kapcsolatban 
a felhasználói gyakorlatban is fontos ismerni néhány 
anyagszerkezettani tényt. Hangsúlyozni azt kell elsősor-
ban, hogy az (első) rezisztenciahatár feletti Cr-ötvözés 
és az ebből adódó passziválhatóság jelenti a korrózió-
állóság alapját -- ahogy azt korábban kifejtettük -- de a 
Ni ötvözése, a Cr-Ni ötvözési kombináció igen kedvező 
a korróziós ellenállás szempontjából. A nikkel jelentős 
mértékben csökkenti a martenzites átalakulás kezdeti 
(Ms) hőmérsékletét, ezért a korábban említett hőkeze-
léssel (vízben hűtés 1000-1150 °C-ról) megakadályoz-
ható az ausztenit diffúziós átalakulása (egyes, speciáli-
san ötvözött ausztenites acélok oldó izzításához 1150 
°C-nál nagyobb hőmérsékletre lehet szükség). Az 
ausztenit az adott esetben a szobahőmérsékletre vi-
szonylag stabilan túlhűthető. Homogén szerkezetét az 
ausztenit a gyors hűtésnek köszönheti, aminek célja ép-

pen az, hogy a kiválásokat megakadályozzuk. A nagy 
hőmérsékleten (1000-1150 °C-on), amint ez a 8.21. áb-
rán egyértelműen látható, a hagyományos ausztenites 
korrózióálló acélok homogén ausztenites szerkezetű-
ek (a Cr-Fe-Ni háromalkotós állapotábra 1100°C-os 
metszetébe berajzoltuk a szokásos ötvözőtartalomnak 
megfelelő területet). Lassú lehűlés esetén a diffúziós 
folyamatokban lenne idő a kiválások létrejöttére, ami 
számottevő keményedést okozna. Ezért az ausztenites 
acél leglágyabb állapotát a magas hőmérsékletről való 
gyors hűtéssel biztosíthatjuk: ezt a hőkezelést lágyítás-
nak is nevezzük, a vízhűtés miatt edzésnek is, de neve-
zik még ausztenitesítő hőkezelésnek is. Fontos tudni, 
hogy mindhárom elnevezés ugyanazt a fogalmat takar-
ja, miután a különböző szabványokban, leírásokban, 
stb. mindhárom elnevezéssel gyakran találkozhatunk.

A 8.22. ábrán bemutatott fázisdiagram többek kö-
zött megadja a karbid feloldódásának határát az 
ausztenitben. A diagram a karbont a karbiddal azo-
nosítja, feltételezve, hogy a karbon teljes egészében a 
karbid formájában van jelen, ez utóbbi csak közelítőleg 
igaz. A diagramból látható, hogy ha az ausztenites acé-
lokat a szokásos C-tartalom (0,03-0,1 %) esetén 1000 
°C-nál nagyobb hőmérsékletre hevítjük, akkor a szö-
vetük homogén ausztenites lesz, miután átlépjük a kar-
bidok feloldódásának határvonalát. Az említett magas 
hőmérsékletről történő gyors hűtés viszont -- az előbbi-
ek szerint -- megőrzi ezt a homogén szövetet és megaka-
dályozza a nem kívánt kiválásokat. Ha a hevítés során 
nem lépjük át a karbidok feloldódásának határvonalát, 
akkor a γ + karbid mezőben az eredetileg homogén 
ausztenitből karbid kiválás (precipitáció) következik 
be: ezek a kiválások alapvetően az ausztenit szemcse-
határok környezetében jelentkeznek, és a szemcsehatár 
környezetében erősen csökkentik a Cr-tartalmat, ami-
nek következményeként kristályközi korrózió léphet fel. 
A kristályközi korrózió kiváltó oka az, hogy a karbidok 
(pontosabban nagy krómtartalmú komplex karbidok) 
kiválása következtében a Cr-tartalom a kiválás környe-
zetében az I. (első) rezisztenciahatár (kb. 12 % Cr) alá 
csökken, ezért a szemcsehatár-környezet lényegében 
elveszti korrózióállóságát. Ezt a jelenséget nevezzük 
szenzibilizációnak (érzékenyítésnek).

A 0,03-0,04 %-nál nagyobb C tartalmú ausztenites 
acélok 500-900 °C-os hőmérsékletközben szemcseha-
tármenti karbidkiválásra hajlamosak. Minél nagyobb az 
acél C-tartalma, annál kisebb a kiválás időszükséglete, 
és ezek a kiválások akár a hegesztési hőbevitel hatására 
is létrejöhetnek. Miután a szóban forgó kiválások az 
említett módon kristályközi korróziós hajlamot 


