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4. A VAS ÉS ÖTVÖZETEI
A vas és különböző ötvözeteti képezik a gépgyártás
legfontosabb nyersanyagait.

4.01. A SZÍNVAS
Ezüstszürke színű, fényesíthető, meglehetősen lágy,
jól nyújtható, kovácsolható és melegen hegeszthető
fém. Több allotróp módosulata ismert, melyek fizi-
kai tulajdonságai eltérőek, így a különféle elemek
oldhatósága az egyes módosulatokban más és más.
Nedvesség hatására közönséges hőmérsékleten is o-
xidálódik. Az így keletkező vasoxid, ill. vashidro-
xid, azaz a rozsda nem képez összefüggő réteget,
ezért nem véd a további rozsdásodástól. A Földön
csak vegyületei fordulnak elő. Az ún. nyersvas elő-
állítása szempontjából főleg az oxidos ércei fonto-
sak. Tehát színvas nem létezik, hanem csak ún.
technikai színvasfélék, amelyek a gyártási eljárástól
és a felhasznált vasérctől függően bizonyos meny-
nyiségű szennyeződést is tartalmaznak. A leggya-
koribb szennyező anyagok: a C, Si, P, S, Mn és O2.

Megvizsgálva a technikai színvas dermedési gör-
béjét (4.01. ábra), a következők állapíthatók meg:

1538

1394

912

Idő

4.01. ábra. A színvas dermedési görbéje

A hőmérséklet folyamatos csökkenését négy helyen
szakítja meg vízszintes izoterma, amely négy kriti-
kus hőmérsékletnek, ill. kritikus pontnak felel meg.
Ezeket a pontokat A betűvel szokás megjelölni, a-

melyhez szükség szerint még r (dermedésnél) vagy
c (olvadásnál) betű is járul. Ha több a kritikus pont,
akkor a megjelöléseket még jobb alsó indexszel
sorszámozzák a hőmérséklet növekedésének meg-
felelően.

A hőmérséklet csökkenését véve alapul, az első kri-
tikus pont (A) 1538oC-on van, amely a vas derme-
dési (olvadási) pontja. Ezen a hőfokon az olvadék
δ-vasba megy át, amely szabályos térközpontos
rendszerben kristályosodik. A második kritikus
pont (A4) 1394oC-on van, amelyen a δ-vas átalakul
γ-vassá, amely szabályos lapközpontos rendszerben
kristályosodik. Ezután következik 912oC-on a har-
madik kritikus pont (A3), itt a γ-vas α-vassá alakul
át, amely szintén szabályos térközpontos rendszer-
ben kristályosodik. A negyedik kritikus hőmérsék-
let 768oC (A2), amelyen allotróp átalakulás nem
megy végbe, hanem az α-vas mágnesezhetővé vá-
lik, mivel ez a vasfajta a 768... ..912oC hőközben
nem mágnesezhető. Régebben ezt a nem mágnesez-
hető α-vasat β-vasnak nevezték, mivel úgy vélték,
hogy különálló allotróp módosulatról van szó, de a
későbbi röntgen-vizsgálatok bebizonyították, hogy
a hűlés folyamán a kristályszerkezetben nem törté-
nik változás. Tekintettel arra, hogy az α-vas és a δ-
vas kristályszerkezete megegyezik, így a δ-vas sem
jelent újabb módosulatot. és csak a megkülönböz-
tethetőség miatt használják a δ nevet, mert az α-vas
912oC-ig, a δ-vas pedig az 1394…1538 oC hőköz-
ben szabilis. A szakirodalomban a kritikus hőmér-
sékletekre különböző értékek (kis eltérésekkel) ta-
lálhatók, a mérési pontosságtól függően, ezért min-
dig a legfrisebb adatokat ajánlatos mérvadóknak
tekinteni.

4.02. A NYERSVAS ELŐÁLLÍTÁSA
A nyersvasat vasércből állítják elő redukciós úton,
magaskohóban (nagyolvasztóban), melynek semati-
kus rajzát a 4.02. ábra mutatja be. Mivel a vasérc
igen magas hőfokon olvad, megfelelő adalékokkal
keverik, amelyek csökkentik az olvadási hőmérsék-
letét és koksszal rétegezve helyezik a kohóba. A
megindított eljárás több évig tart, melynek során a
kohó alján csapolják a folyékony vasat és valamivel
feljebb, a másik oldalon távolítják el a salakot, míg
felül folyamatosan adagolják az újabb rétegeket.

A nyersvas előállításához a leggyakrabban felhasz-
nált vasércek a következők:
•  magnetit – Fe3O4, vastartalma: ~ 68%;
•  limonit – 2Fe2O3 + 3H2O, vastartalma: ~ 60%;
•  hematit - Fe2O3, vastartalma: ~ 50%;
•  sziderit – FeCO3, vastartalma: ~ 48%.
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4.02. ábra. A magaskohó sematikus ábrája
1 – a folyékony vas csapolása, 2 – a salak leengedé-

se, 3 – légbefúvók, 4 – tűzálló téglák,
5 – a nyersvas elszállítása, 6 – a salak elszállítása,

7 – gázak távozása, 8 – adagoló berendezés,
9 – talapzat, 10 - légvezeték

A nyersvas redukciós úton való előállítása azt je-
lenti, hogy a vasércből a szén (koksz) redukálja –
elvonja az oxigént. A magaskohó alsó részében, a-
hol a vasérc érintkezik a szénnel, a redukció köz-
vetlenül megy végbe, a következő kémiai reakciók
alapján:

.CO3FeC2FeCO
.illCO3Fe2C3OFe
.illCO4Fe3C4OFe

3

32

43

+⇒+
+⇒+
+⇒+

A magskohóban felfelé haladó CO hatására indul
meg a közvetett (indirekt) redukció:

.COFeCOFeO
majdCOFeO2COOFe

.illCOFeO3COOFe

2

232

243

+⇒+
+⇒+

+⇒+

A fenti reakciók során a vas szilárd állapotban válik
ki ún. szivacsos vas formájában. Szivacsos vasból

és ferrooxidból szénmonoxid hatására vaskarbid is
képződik:

.CO4CFeCO5FeO3
.illCOCFeCO2Fe3

23

23

+⇒+
+⇒+

Az így kapott vaskarbid vagy ötvözetet alkot a vas-
sal, vagy felbomlik vasra és szénre, ami grafit alak-
jában jelenik meg a vasban:

.CFe3CFe3 +⇒

A magaskohóból kapott nyersvas főleg fehér nyers-
vasat tartalmaz, de akad benne egy kevés szürke
nyersvas is. Ezekből megfelelő eljárással acélt, ill.
öntöttvasat gyártanak.

4.03. AZ ACÉL ELŐÁLLÍTÁSA
A nyersvas vegyileg nem tiszta. Lényeges mennyi-
ségű karbont – C-t (a tiszta elemi szenet megkü-
lönböztetésül a fűtőszéntől karbonnak szokás ne-
vezni) és bizonyos szennyező anyagokat tartalmaz,
amelyek közül leggyakoribb: a Mn, Si, S, P, N2, H2
és az O2.

Ha a fehér nyersvasból acélt akarnak kapni, akkor
azt meg kell tisztítani a szennyező anyagoktól és
csökkenteni a C tartalmát. Mindezt oxidálással érik
el, melynek folyamán a 3…4,5 % karbont 2 % alá
csökkentik, a szennyező anyagok mennyisége pedig
elhanyagolhatóvá válik, ami már nem hat ki lé-
nyegesen az acél tulajdonságaira. A tisztítás folya-
mata különböző módon, különböző kemencékben
történhet, melynek során a nyersvashoz általában
tört acélt (ócska vasat) is szoktak adagolni.

Az acél előállításához főleg fehér nyersvasat és tört
acélt használnak. A főbb gyártási eljárások a követ-
kezők:
1. konverteres eljárás,
2. Siemens-Martin eljárás,
3. villamos acélgyártás.

A konverteres eljárás lényege, hogy a megolvadt
nyersvason nagynyomású levegőt fújnak át, ame-
lyet a körte alakú konverter alján vezetnek be (4.03.
ábra). A levegő érintkezésbe kerül a szennyező a-
nyagokkal, amelyek oxidálódnak (elégnek) és eltá-
voznak a masszából. Az égés folyamán nagymeny-
nyiségű hőenergia szabadul fel, amely megfelelő
hőmérsékleten tartja az olvadékot az eljárás lefo-
lyásához, így külső energiára nincs szükség. A pro-
cesszus eléggé viharos és viszonylag rövid idő alatt
lejátszódik (20…40 perc).
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4.03. ábra. Konverter sematikus rajza

Kétféle konverteres eljárás használatos: a Besse-
mer-eljárás és a Thomas-eljárás.

A Bessemer- vagy savas eljárás a szilíciumban gaz-
dag nyersvas megtisztítására szolgál. A konvertert
savas betéttel (kvarctéglák) bélelik ki, ami elősegíti
a Si kivonását a nyersvasból.

A Thomas- vagy bázikus eljárás a foszforban gaz-
dag nyersvas megtisztítására szolgál. A konverter
bélése bázikus (dolomit – Ca és Mg tartalmú ás-
vány), ami a P eltávolítását teszi lehetővé a nyers-
vasból.

A Siemens-Martin eljárás a legjelentősebb az ösz-
szes acélgyártási módszer között. Előnye a többivel
szemben a nagy kapacitás és a nagy mennyiségű
tört acél újra hasznosítása, valamint ötvözött acélok
gyártásának a lehetősége.

Az eljárás a martinkemencében (4.04. ábra) játszó-
dik le. A kemence felső részében középen (a) van
az olvasztó, míg az alsó rész mindkét oldalában 2-2
hőcserélő kamra (rekuperátor) található (b és c). Az
olvasztó megtöltése után begyujtják a kemencét. A
felfűtéshez általában generátorgázt használnak. A
gázt és az égéshez szükséges levegőt az egyik ol-
dalon levő rekuperátorokon (c) vezetik be, míg a
másik oldalon levőkön át (b) az égéstermékek tá-
voznak. A szennyező anyagok elégése 1700…1800
oC-on megy végbe, a távozó égéstermékek hőmér-
séklete ∼ 1300 oC, így ezek a rekuperátorokat
1000…1200 oC-ra melegítik fel. Ekkor az áramlási
irányokat felcserélik. A felmelegített b kamrákon
vezetik át a gázt és a levegőt, az égétermékeket pe-
dig a c kamrákhoz irányítják. Ezt a cserét 10.. ..15
percenként ismétlik, mivel a gáz és a levegő
előmelegítésével jelentős mennyiségű energiát spó-
rolnak meg. A kamrákból az égéstermékek a d csa-
tornán a kéménybe távoznak.

d

4.04. ábra. A martinkemence vázlatos rajza

A Siemens-Martin eljárás is lehet savas vagy bá-
zikus, hasonlóan a konverteres eljárásokhoz. A bá-
zikus eljárással lágy, hőkezelhető és mélyhúzásra
alkalmas acélokat kapnak. Ezek az acélok rugalma-
sak, így megfelelnek dinamikus terhelésnek kitett
alkatrészek gyártására. Olcsóbbak a savas eljárással
nyert acéloktól.

Savas eljárással keményebb, jobb minőségű acélo-
kat kapnak. Ugyancsak ezzel a módszerrel nyerik
az önthető acélokat is.

A villamos kemencékben gyártott acél tisztább a
többi acélfajtánál, ezért jobb minőségű. Általában
kétfajta kemencét szoktak használni:

1. fényíves kemencéket és
2. indukciós kemencéket.

4.05. ábra. Fényíves kemencék
A fényíves kemencéknél a fényívet két elektród és a
fémes massza (4.05a ábra) vagy egy elektród és az
olvasztó fémes alja között (4.05b ábra) hozzák lét-
re. A fényív hőmérséklete elérheti a 4000 oC-ot is,
így a szennyező anyagok teljesen kiégnek és az el-
járás viszonylag rövid idő alatt végbemegy. A gya-
korlatban ez az eljárás terjedt el jobban, mert a ke-
mencék egyszerűbbek, olcsóbbak és nagy a kapaci-
tásuk.
Az indukciós kemencéknél a fémes masszában á-
ramot gerjesztenek (4.06. ábra), melynek hatására a
massza felmelegszik és megolvad, majd a szeny-
nyező anyagok kiégnek. Vannak olyan kemencék,
amelyeknél az eljárás védőgázban folyik le. Az ösz-
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szes gyártási eljárás közül ez a módszer adja a leg-
tisztább acélt.

4.06. ábra. Indukciós kemence

4.04.  A VAS - KARBON ÖTVÖZETEK
EGYENSÚLYI DIAGRAMJA

Az iparban használatos Fe – C ötvözetekben a va-
son és a karbonon kívül kis mennyiségben más
elemek is előfordulnak, mint pl. a Mn, Si, S, P, O2
és N2, melyek a gyártás során vagy mint szennye-

zők a nyersanyagból, égéstermékekből, levegőből
kerülnek az ipari vasfélékbe, esetleg egyeseket tu-
datosan, ötvöző elemként adagolnak a masszához.
Ezek ötvöződnek a Fe – C ötvözettel, de kis meny-
nyiségben nem okoznak jelentős változást a Fe – C
rendszer egyensúlyi állapotában, ezért a gyakorlati
Fe – C ötvözetekre a Fe – C kétalkotós állapotábra
jól alkalmazható.
A Fe – C ötvözetek egyensúlyi állapotát a hőmér-
séklettől és a C tartalomtól függően az ún. kettős
(iker) egyensúlyi diagram ábrázolja (4.07 ábra).
Ebben a diagramban a szaggatott vonallal rajzolt
rész a stabilis (állandó) Fe – C (vas - grafit) rend-
szernek az állapotábrája. Ezt a rendszert azért ne-
vezik stabilisnak, mert a grafit már nem bomlik fel,
tehát állandó. A diagram folytonos vonallal ábrázolt
része mutatja be a metastabilis (félig állandó) Fe –
Fe3C (vas – vaskarbid) rendszernek az egyensúlyi
állapotát. Ez a rendszer azért metastabilis, mert
csak bizonyos mértékben állóképes, vagyis átme-
neti állapotú a vaskarbid magasabb hőmérsékleten
való felbomlása miatt, amikor belőle elemi szén

4.07. ábra. Fe – C ötvözetek kettős egyensúlyi diagramja
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(temper-szén) válik ki és ferrit marad vissza. A két
állapot oka, hogy a Fe – C ötvözetekben a C kétféle
alakban fordul elő:

1. mint szabad C, grafit alakjában,
2. mint kötött C a vaskarbidban.

Mivel a vaskarbid kristályosodási képessége nagy,
a grafité pedig kicsi, így a Fe – C ötvözetek (főleg
az acélok) általában a Fe – Fe3C rendszerben
kristályosodnak, ezért a gyakorlatban a metastabilis
diagramot szokás használni. Az egyensúlyi diagram
a 0…6,67% C-tartalomig készült el, mivel a vassal
több szén már nem alkot ötvözetet, de a gyakor-
latban főleg a 4%-nál kevesebb C-t tartalmazó
ötvözetekre érvényes részt hasznosítják.

A Fe – Fe3C diagram alapvonalára nem a Fe3C%-
okat, hanem a C-tartalom %-ait szokás felvinni. A
diagram első függőlegese a színvasat, utolsó függő-
legese pedig a tiszta vaskarbidot jelenti.

A Fe – Fe3C egyensúlyi diagramon azok a kritikus
hőmérsékletek szerepelnek, amelyeken létrejönnek
a vas allotróp módosulatai a hűlés és dermedés köz-
ben bekövetkező kristályosodás és a szilárd hal-
mazállapotban kialakukó átkristályosodás folya-
mán.

Az egyensúlyi diagramban a likvidusz-vonalat az
ABCD pontok, míg a szolidusz-vonalat az AHJE-
CF pontok határozzák meg.

A likvidusz-vonal felett csak olvadék van. A szoli-
dusz- és a likvidusz-vonal között olvadék + der-
medt (szilárd) keverék található. A szolidusz-vonal
alatt csak szilárd oldat van jelen.

A diagram jellemző pontjainak koordinátái a 4.01.
táblázatban találhatók.

4.01. táblázat. A jellemző pontok koordinátái
A pont

jele
Hőm.

oC
C tart.

%
A pont

jele
Hőm.

oC
C tart.

%
A 1538 0,0 D ∼ 1650 6,67
H 1495 0,1 F 1148 6,67
J 1495 0,16 G 912 0,0
B 1495 0,5 P 727 0,02
N 1394 0,0 S 727 0,8
E 1148 2,14 K 727 6,67
C 1148 4,3 Q 20 0,006

4.05.  AZ Fe-C ÖTVÖZETEK METASTA-
BILIS KRISTÁLYOSODÁSA

Az Fe-C, ill. Fe-Fe3C ötvözetek egyensúlyi dia-
gramja (4.08. ábra) igen összetett, ezért a könnyebb
eligazodás és megértés érdekében két részre szokás
osztani: felsőre és alsóra.

1. A felső rész a szolidusz vonal felett foglal he-
lyet és az ötvözetek olvadékból való kristályo-
sodását, dermedését öleli fel, amit primer kris-
tályosodásnak neveznek.

2. Az alsó rész a szolidusz vonal alatt van, amely
az ötvözetek szilárd halmazállapotában végbe-
menő változásokat tartalmazza, amit szekunder
kristályosodásnak hívnak.

4.05.01. Primer (elsődleges) kristályosodás
0% C-tartalomnál színvas található. Ennek derme-
dése az A pontban állandó hőmérsékleten, 1538 oC-
on megy végbe, melynek folyamán az olvadékból
δ-vas kristályok válnak ki. 6,67% C-tartalomnál
tiszta vaskarbid van jelen, amelynek szintén állandó
hőmérsékleten kellene megdermednie, de mivel a
dermedés előtt szétbomlik, így a D pont helyzetét
csak hozzávetőlegesen lehet meghatározni. Az öt-
vözetek közül csak a 4,3% C-t tartalmazó eutek-
tikus ötvözet dermed állandó hőmérsékleten (1148
oC), míg az összes többi Fe-C ötvözetnek dermedési
hőköze van, amely a likvidusz és a szolidusz között
foglal helyet.

A likvidusz vonalat az ABCD pontok határozzák
meg. Az AB ágon a δ-vas, a BC ágon a γ-vas, a CD
ágon a vaskarbid (primer cementit – Fe3C′) kristá-
lyosodik ki.

A szolidusz vonalat az AHJECF pontok adják. E
vonalnak az AH ágán fejeződik be a δ-vas, míg a JE
ágán a γ-vas kikristályosodása. A HJ szakasz a HJB
peritektikus vonalnak egy réssze, az ECF pedig az
eutektikus reakció vonala.

4.08. ábra. Fe-C ötvözetek egyensúlyi
kristályosodása

A >>>>0…0,5% C-tartalmú ötvözetek dermedése

A >0…0,5% C-tartalmú ötvözetek (pl. az 1. és 2.
jelzővonalnak megfelelőek) dermedése az AB lik-
viduszágon kezdődik a δ szilárd oldat kiválásával.
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Az olvadék összetétele az AB ág mentén, a szilárd
fázisé pedig az AH ág mentén változik. Az AHB
részben δ + olvadék található. Az 1499 oC-ra lehült
acélban a H pontnak megfelelő telített δ és a J ponti
összetételű γ szilárd fázisok tartanak egyensúlyt a B
ponti összetételű olvadékkal. Ezen a hőmérsékleten
tehát egy peritektikus reakció útján a B olvadék a
H-nak megfelelő δ egy részével J összetételű γ szi-
lárd fázissá dermed. Vagyis az olvadék primer kris-
tályosodása során először szabályos térközpontos δ
kristályok jelennek meg, majd a további hűlés során
a peritektikus reakció útján a HJB vonalon ezek a
kristályok fokozatosan átalakulnak szabályos lap-
központos γ kristályokká. A peritetikus reakció e-
gyenlete:

JBH Olv γ⇒+δ .

Ez a reakció csak a 0,16% C-tartalomnál teljes, így
itt csak γ kristályok találhatók. Kisebb C-tartalom-
nál visszamaradnak δ kristályok, tehát ezeknél az
ötvözeteknél a szövetszerkezet δ és γ kristályokból
áll. 0,16%-nál nagyobb C-tartalom esetén olvadék
marad vissza, itt tehát γ kristályok + olvadék talál-
ható.
A peritetikus reakció után a dermedés tovább foly-
tatódik egészen a JE szoliduszágig γ kristályok ki-
válásával, amelynek a szövetét austenitnek hívják.

A 0,5…2,14% C-tartalomú ötvözetek dermedése

A γ-vas kristályosodása a BC likviduszágon kezdő-
dik és a JE szoliduszágon fejeződik be. A likvidusz
és a szolidusz közötti területen γ kristályok + olva-
dék található.

A 2,14…6,67% C-tartalomú ötvözetek dermedése.

Az ebbe a csoportba tartozó minden ötvözet jel-
zővonala metszi az ECF eutektikus vonalat 1148
oC-on. Az eutektikus reakció egyenlete a C pont-
ban:

( )F3EIC CFeLOlv +γ⇒ .

Az eutektikus olvadék (C), amely 4,3% C-t tartal-
maz, állandó hőmérsékleten, 1147 oC-on ledeburittá
dermed (LI). Mivel a C pontban a likvidusz és a
szolidusz találkoznak, itt szilárd fázis és olvadék
keveréke nem alakul ki.

A hipoeutektikus ötvözetek C-tartalma 2,14...4,3%.
Ezek dermedése a BC likviduszágon kezdődik γ-
kristályok kiválásával. A további hűlés folyamán,
amikor a hőmérséklet eléri a 1148 oC-ot, a kristá-
lyosodást félbeszakítja az eutektikus reakció, amely
ledeburitot (LI) hoz létre. A szövetszerkezet primer

γ kristályokból (austenit) és ledeburitból (γ′ + LI)
áll.

A hipereutektikus ötvözetek C-tartalma 4,3…
..6,67%. Ezek dermedése a CD likviduszágon kez-
dődik primer cementit (Fe3C′) kiválásával. Az olva-
dék összetétele a CD vonal mentén változik. Ami-
kor a hőmérséklet eléri a 1148 oC-ot, a megmaradt
olvadék ledeburittá dermed. A szövetszerkezet te-
hát primer cementit és ledeburit keverékéből (Fe3C′
+LI) áll. Az austenit és a cementit, amelyek eutek-
tikus reakció útján jöttek létre, „E” és „F” indexet
kapnak, hogy meg lehessen őket különböztetni a-
zoktól a kristályoktól, amelyek az olvadékból vál-
tak ki és amelyek „prim” jelzéssel vannak ellátva.

4.05.02. Szekunder kristályosodás
A szekunder vagy másodlagos kristályosodás a szi-
lárd halmazállapotú ötvözetekben zajlik le, vagyis a
szoliduszvonal alatt. Ebben az átalakulásban a
masszában a következő folyamatok zajlanak le:
•  a δ kristályok átalakulása γ kristályokká,
•  a γ kristályok átalakulása α kristályokká,
•  a γ-rács C-oldó képességének a megváltozása,
•  az α-rács C-oldó képességének a megváltozása,
•  az austenit eutektoidos felbomlása 727 oC-on.

A δδδδ kristályok átalakulása γγγγ kristályokká

A színvasnál ez a folyamat az N (A4) pontban, ál-
landó hőmérsékleten – 1392 oC-on megy végbe. Az
Fe-C ötvözeteknél az átkristályosodás a HN vona-
lon kezdődik és a JN vonalon fejeződik be úgy,
hogy az NJE vonal alatt már csak γ-vas található.

A γ-vas jól alakítható, oldóképessége nagy (ez azért
fontos, mert C-vel jól lehet dúsítani), nem mág-
neses. Az A pont körüli rész (δ-vas) elhanyagolható
- mivel a gyakorlat számára nem jelentős – ezért jó
közelítéssel az mondható, hogy az A-G-S-E-A rész-
ben csak austenit található.

A γγγγ kristályok átalakulása αααα kristályokká
A színvasnál ez a folyamat a G (A3) pontban, állan-
dó hőmérsékleten – 912 oC-on megy végbe. Az öt-
vözeteknél az átkristályosodás nehézkesebb a C je-
lenléte miatt, ezért ez alacsonyabb hőmérsékleten,
meghatározott hőközben folyik le. A GS vagy A3

vonal a γ-vas α-vassá való átkristályosodásának a
kezdete. Hűlés közben átlépve ezt a vonalat, a γ-vas
a szabályos térközpontos, C-ben szegény α krisz-
tallitokká kezd átalakulni, miáltal a megmaradó
austenit C-tartalma növekszik mindaddig, amíg a
hőmérséklet 727 oC-ra nem csökken. Az α-vas ösz-
szetétele a GP vonalnak megfelelően, míg a γ-vas
összetétele a GS-nek megfelelően változik.
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A GS vonal a hőkezelés szempontjából igen fontos,
mert megadja a Fe-C ötvözetek A3 átalakulásának a
hőmérsékleteit. Tehát az A3 vonal alá hűlve a teljes
γ-vas átalakul α-vassá, amely 768 oC alatt mágne-
sezhető, lágy, jól alakítható anyag.

A 0…0,02% C-t tartalmazó α-vas intersztíciósan
oldva tartalmazza a C-t, 727oC-on 0,02%-ot, 20 oC-
on pedig csak 0,006%-ot. Ezeknél az ötvözeteknél
az átalakulás a hűlés folyamán teljesen végbemegy,
így a mikroszkópi szerkezetük tiszta ferrit.

A 0,02…0,8% C-t tartalmazó ötvözeteknél az át-
kristályosodás 727 oC-on megszakad az uastenit eu-
tektoidos felbomlásával, amikot az összetevőire: α-
vasra és vaskarbidra bomlik, amelyek a lassú le-
hülés közben vékony rétegekben – lemezekben he-
lyezkednek egymás mellé. Ezt a szövetszerkezetet
perlitnek hívják A perlit elszórt szemcsék alakjában
helyezkedik el a ferrites szerkezetű alapanyagban,
így a PS vonal alatt a szövetszerkezet ferrit és perlit
keverékéből áll.

A γγγγ-rács C-oldó képességének változása
Az austenit legtöbb C-t képes feloldani az ES vonal
mentén, melynek mennyisége a hőmérséklettől
függ. Az oldott C-mennyiség 1148 oC-on 2,14%,
míg 727 oC-on csak 0,8%. A γ-rácsból a többlet C-
mennyiség kiválik és a ferritszemcsék határain vé-
kony szegélydarabkák alakjában jelentkezik, mint
szekunder cementit (Fe3C″″″″). Emiatt az ES vonalat
még cementit vonalnak is nevezik és Acm-mel je-
lölik. A 0,8…2,14% C-t tartalmazó ötvözetek szö-
vetében a szekunder cementit mint különálló fázis
jelenik meg, míg a 2,14…6.67% C-tartalmú öt-
vözeteknél rákristályosodik a már meglevő cemen-
titre (Fe3CF)1). A Fe3C″ kiválása minden ötvözetnél,
amely a 0,8 és a 6,67% C-t tartalmazó zónába esik,
megszakad 727 oC-on az austenit perlitté való fel-
bomlása miatt.

Az αααα-rács C-oldó képességének a változása

A ferrit legtöbb, 0,02% C-t képes feloldani 727 oC-
on, amely a hőmérséklet esésével csökken és 20 oC-
on mindössze 0,006 %-ot tesz ki. A PQ vonallal
meghatározott oldott C feletti mennyiség cementit
alakjában válik ki a ferritszemcsék határfelületén.
Ezt a cementitet tercier cementitnek-Fe3C′′′′′′′′′′′′  neve-
zik. A 0,006… ..0,02% C-t tartalmazó ötvözetek
szövetszerkezetében a tercier cementit mint önálló
fázis jelenik meg, a 0,02…6,67% C-tartalmúaknál
pedig rákristályosodik a már meglevő Fe3CK kristá-
lyokra.
1) Az indexben található nagy betű a diagram meghatározott
pontjára utal

Az austenit eutektoidos felbomlása 727 oC-on

Az austenit csak 727 oC felett állandó, ezért tovább
hűlve 727 oC-on eutektoidra bomlik. Az eutektoi-
dos reakció képlete:

( )K3PS CFeP +α⇒γ .

Az eutekdois felbomlás alatt létrejött ferrit (α) C-
ben telített, amit a „P” index jelöl, a vaskarbid „K”
indexe pedig arra utal, hogy eutektoidos bomlási
termék és a PSK eutektoidos vagy perlit-vonal alatt
helyezkedik el. Ennek a vonalnak a jele A1. A perlit
megtalálható 727 oC alatti hőmérsékleten 0,02…
..6,67% C-t tartalmazó minden ötvözetben.

Összehasonlítva az egyensúlyi diagram C és S pont-
ját, közöttük sok hasonlóság található. A BC likvi-
duszág az olvadék γ-vasban való telítettségi vonala,
amelyen megkezdődik a kristályosodás, a GS a γ-
vas allotróp átalakulásának megindulását jelző vo-
nal. A CD ág az olvadéknak, az SE pedig a γ-vas-
nak Fe3C-ben való telítettségi határgörbéje. Épúgy,
mint az eutektikus olvadék a C pontban az ECF
hőmérsékleten szabadságfokát vesztve az E és F
pontok által meghatározott két szilárd fázisra (γ-vas
és Fe3C) bomlik, úgy az S pontnak megfelelő γ-vas
is a PSK hőmérsékleten a P és K pontokkal meg-
határozott fázisokra (α-vas és Fe3C = perlit) esik
szét. Mindezen analógia miatt az S pontnak meg-
felelő ötvözetet eutektoidos γ-vasnak, a PSK hő-
mérsékleten való átalakulást pedig eutektoidos áta-
lakulásnak nevezik (az eutektoid „id” végződése
arra utal, hogy az átalakulás szilárd halmazállapot-
ban megy végbe). Ez az átalakulás is a Gibbs-féle
fázisszabály szerint történik: 727 oC-on a P ponttal
adott α-vas, az S ponttal adott γ-vas és a K ponttal
adott vaskarbid (Fe3C) van egyensúlyban. Az al-
kotók száma 2 (Fe és C), a fázisoké 3, így a
rendszer szabadaságfoka 0. A PSK vonal alá hűlve
egy fázisnak el kell tünnie, ez pedig a γ-vas.

Az egyensúlyi diagram kritikus pontjai és azok dia-
grambeli helyzete a 4.02. táblázatban található.

4.02. táblázat. A diagram kritikus pontjai
A pont

jele
Hőmérsék-
let oC-ban Vonal A változások jellege

Ao 217 pont A cementit mágneses válto-
zása

A1 727 PSK Perlites átalakulás
A2 768 pont Az α-vas mágneses változása
A3 727-912 GS γ→α  kezdete
A4 1392-1495 NH γ→δ  kezdete

Acm 727-1148 ES CFe3 ′′ kiválásának kezdete
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4.06. GYAKORLATI Fe-C ÖTVÖZETEK
Ipari vasfajták céljaira a Fe-C egyensúlyi diagram-
ban található ötvözeteknek csak egy részét hasz-
nálják fel. Az ipari vasötvözeteket két, jellegükben
lényegesen eltérő ötvözetcsoportra választja szét az
E pontnak megfelelő 2,14% C-tartalom. Az ettől
kevesebb C-t tartalmazó, hidegen alakítható Fe-C
ötvözeteket közös néven acéloknak nevezik.

Az acélok a szövetszerkezetük és a vele összefüggő
szilárdsági tulajdonságaik alapján további két cso-
portra oszthatók. Itt a választóvonal az S ponton
(0,8% C) halad át. Ennek az ötvözetnek a szövet-
szerkezete lassú hűléskor 100% perlit, amely az eu-
tektoidos γ-vas bomlásterméke, ezért ezt az acélt
eutektoidos acélnak hívják.

A 0,8%-nál kisebb C-tartalmú acélokat hipoeutek-
toidos (autektoid alatti) acéloknak hívják. Ezeknek
a C-tartalma 0,8%-ról 0,02%-ra csökkenve, a szö-
vetszerkezetben a perlittartalom 100%-ról 0%-ra
esik, a ferrittartalom viszont 0%-ról 100%-ra nö-
vekszik. Mivel a ferrit lágy, jól alakítható szilárd
oldat, %-os tartalmával arányosan javul az acél-
fajták hideg alakíthatósága.

A 0,8%-nál nagyobb C-tartalmú acélokat hiper-
eutektoidos (eutektoid feletti) acéloknak nevezik.
Ezek alapszövete perlit, melynek szemcséit az aus-
tenit szemcsék határain kivált szekunder cementit-
háló veszi körül, melynek a mennyisége 0-tól kb.
20%-ig nő. A rideg, kemény cementitháló a perlit
képlékeny alakíthatóságát csökkenti, viszont az acél
keménységét, forgácsoló szerszámok gyártására va-
ló alkalmasságát növeli.

A 2,14%-nál több C-t tartalmazó vasötvözeteket
nyersvasaknak hívják. Ezek hideg alakíthatóságát a
bennük levő és 4,3% C-tartalomig rohamosan nö-
vekvő rideg, kemény ledeburit teljesen megszünteti.
A nyersvasakat is két részre osztja a C pontnak
megfelelő 4,3% eutektikus C-tartalom. A 2,14…4,3
C-t tartalmazóakat hipoeutektikus, a 4,3%-nál több
C-t tartalmazóakat pedig hipereutektikus nyersva-
saknak hívják. Vasöntvények készítésére csak a
hipoeutektikus nyersvasak alkalmasak, mert a pri-
mer cementit jelenléte az öntvényekben nem kívá-
natos.
4.07. AZ EGYES SZÖVETSZERKEZE-

TEK TULAJDONSÁGAI
A Fe-C ötvözetek olvadékát hűtve, az fokozatosan
dermed az egyes alkotóelemek kikristályosodásá-
val, majd a szilárdoldatban való átkristályosodás fo-
lyamán a hőmérséklet és C-tartalom függvényében
különböző szövetszerkezetek alakulnak ki.

Ferrit - α-vas és karbon
szilárd oldata. Kristály-
rácsa szabályos térköz-
pontos, amelyben egy C
atom van a kocka egyik
oldallapján, egyenlő tá-
volságra a két szomszé-
dos csúcsban és a tér-
középen levő Fe atomtól
(4.09. ábra).
Nevét csekély karbontartal
latin nevéből (ferrum). C ta
nagyobb - 0,02%, amely a h
oC-on csak 0,006%-ot tesz
mágneses. Igen lágy és ké
nyújtható. Az α-vas feloldh
is (Si, Ni, Mn,Cr stb.), ame
jellemzőit képesek - a tartal
vítani. Mikroszövetét a 4.10

4.10. ábra. Ferrit mik
Perlit (P) a ferrit és a cem
réke. 727 oC-on jön létre au
% C-tartalomnál. A keverék
vagy gömböcskék alakjában
lehet lemezes vagy szemcsé

a) b)

4.11. ábra. a – lemezes p
perlit (1500:1), szemc
4.09. ábra. A C atom el-
helyezkedése a ferritnél
ma miatt kapta a vas
rtalma 727 oC-on a leg-
őmérséklettel esik és 20
 ki. 768 oC alatt ferro-
plékeny anyag, 50%-ig
at más ötvöző elemeket
lyek a ferrit mechanikai
muktól függően – felja-
 ábra mutatja be.

roszövete (90:1)
entit eutektoidos keve-
stenitből (γ-vasból), 0,8
ben a cementit lemezek
 van jelen, így a perlit

s (4.11 ábra).

c)

erlit (250:1), lemezes
sés perlit (250:1)
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Austenit a γ-vas és karbon szilárd oldata, kristály-
rácsa szabályos lapközpontos. A C atom a kocka
középpontjában talál szabad helyet (4.12a ábra).
Mivel azonban ez a hely kisebb, mint a C atom
átmérője, így az nem épül be térrács minden elemi
sejtjébe, hanem csak az oktaéderesbe (4.12b ábra).

a) b)

4.12. ábra. A C atom beépülésének lehetséges
helye (a) és a kialakult beépülés (b)

Nevét felfedezőjéről, az angol metallografus R.
Austenről kapta. Legnagyobb C-tartalma az E
pontban van: 2,14% 1148 oC-on. Csak 727 oC felett
stabilis, azonban egyes ötvöző elemek hatására
állandósul és így szobahőmérsékleten is megvizs-
gálható. Jól tűri a képlékeny alakítást. Nem mág-
neses. Mikroszövetét a 4.13. ábra szemlélteti.

4.13. ábra. Austenit mikroszövete 1000 oC-on (325:1)
Cementit (vaskarbid Fe3C) – nagyon kemény és
rideg anyag. Nem nyújtható. Szobahőmérsékleten
ferromágneses.
Ledeburit az austenit és a cementit eutektikus keve-
réke. Az olvadékból alakul ki 1148 oC-on, 4,3% C
tartalomnál. Nevét a francia metallografusról, Lede-
burról kapta. Ebből a keverékből az austenit 727
oC-on perlitté bomlik, így e hőmérséklet alatt a le-
deburit perlitből és cementitből áll és a megne-
vezése ledeburit-II (LII), míg az austenit és a ce-
mentit keveréké ledeburit-I (LI). Szövetképe a 4.14.
ábrán látható.

a) b)

4.14. ábra. Ledeburit szövetképe, a – 250:1
nagyításnál, b – 1000:1 nagyításnál

Grafit – keménysége és szilárdsága igen kicsi, ezért
a grafit jelenlétének hatását az egyes vasfajták szi-
lárdsági jellemzőire mint diszlokációkat szokás fi-
gyelembe venni.
Az egyensúlyi digramban megtalálható ötvözetek
szövetszerkezetének áttekintését a 4.03. táblázat
közli.
4.03. táblázat. A szövetszerkezetek áttekintése
Az ötvözet C-

tartalma %-ban A szövetszerkezet neve

0…0,006 ferrit (α)

0…2,14 austenit (γ), magasabb hőmérsékleten
stabil

0,006…0,02 ferrit + tercier cementit (α+Fe3C′′′ )

0,02…0,8 ferrit + perlit (α+P) – hipoeutektoidos
ötvözet

0,8 perlit - eutektoid

0,8…2,14 perlit + szekunder cementit (P+Fe3C′′ )
– hipereutektoidos ötvözetek

2,14…4,3
perlit + szekunder cementit + ledeburit I
(P+Fe3C′′+LI) – hipoeutektikus ötvöze-
tek

4,3 ledeburit I (LI) - eutektikum

4,3…6,67 ledeburit I + primer cementit (LI+Fe3C′)
- hipereutektikus ötvözetek

4.08. A METASTABILIS ÁLLAPOTÚ
SZÖVET- ÉS FÁZISDIAGRAM

Az Fe-Fe3C metastabilis egyensúlyi diagramot ala-
pul véve, megrajzolható a szilárd oldat szövetdia-
gramja. Az abszcisszára a C (Fe3C) %-át kell fel-
vinni ugyanúgy, mint az egyensúlyi diagramnál, a-
melyen könnyen kijelölhetők a jellemző pontok. Az
ordinátára a masszában levő szövetek %-a kerül. E
két tengelyvonalra egy téglalapot szoktak illeszteni,
melynek alapja megfelel a 6,67 % C-nek, magas-
sága pedig a szövetek 100 %-ának, amint ezt a
4.15a ábra érzékelteti.
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Ezenkívül a diagramba bejegyezhető a ledeburit is.
Ennek tartalma 100% a C pontban, amely arányo-
san csökken az E′ és a D′ pontokig, amelyekben a
jelenléte 0%.

A fázosdiagramot a 4.15b ábra mutatja be. A vizs-
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az α-tartalom 0%, így a fe
-S′ pontokra kell illeszten
kikereshető a 0 és 0,8% C
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toidos acél, melynek menny
az S pontban 100%, így az
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a 0%-ot. Tehát az SD vona
atárvonala.

 eutektoidos perlitből és e
ll. Az A és D pontban mind
 tehát az AD egyenes bontja
t szövetre: alatta az eutektoi
 7,4-szer több van, mint e
z pedig az AD és a CD vo

elett egészen a 2,14% C-ta
os szilárd oldatnál csak sz
ntit található, melynek 

elen van a ledeburitban egé
 az SD és az ED vonalak ha
nder cementitet, az ED és 
 eutektikus cementitet.

omtól egészen a 6,67% C-t
t többi szövet mellett prime
 nagyobb mennyiségben.
Fe3C′
   Fe3C″
Fe3C″
Fe3C″

     

100
  6,67 C%
karbid. Ezek mennyisége lineárisan változik és az
összegük mindig 100%-ot tesz ki. Ebből kifolyólag
a két fázist egymástól a téglalap egyik átlója vá-
lasztja el.
100%

 

0%
   6,67C%

4.09.  A SZÉNACÉLOK SZILÁRDSÁGI
TULAJDONSÁGAI

A gyakorlati szénacélok Fe-C ötvözetnek számíta-
nak, habár mindig tartalmaznak bizonyos ötvöző
)  

0%
Ledeburit
50%

α-vas
vaskarbid
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et- (a)

n változik
t, ezért e-
övet rész-
tárvonalát

z A pont-
 C) csak

rrit határ-
i. Ezen a
-tartalom
ennyiség.

isége az A
 S pont e
-tartalom

k is, ezért
en és a D
l ennek a

utektoidos
kettő 0%-
 fel az eu-
dos perlit,
utektoidos
nalak kö-

rtalomig a
abad sze-
csökkenő
szen a D
tárolják a
a CD vo-

artalomig,
r cementit

(Si, Mn, Cr, Cu stb.) és szennyező (P, S, N2, O2
stb.) anyagokat is. Ezek a gyártás folyamán főleg a
nyersanyagból, adalékokból és a levegőből kerül-
nek az acélokba, de a mennyiségük olyan csekély,
hogy nincsenek lényeges kihatással az acélok tu-
lajdonságaira. Ebből kifolyólag a szénacélokat a
szén vasban való szilárd oldatának tekintik, mely-
nek szilárdsági tulajdonságai a széntartalomtól füg-
gően változnak.

Az acélban a C mindig csak kétféle alakban: inter-
sztíciós szilárd oldat alakjában (ferrit, austenit)
vagy fémes vegyület (vaskarbid) alakjában, vagyis
csak kötött alakban fordul elő. Ha a C az acélban
szabad formában (grafit) kiválik, az mindig az acél
súlyos hibájának számít, mert nagyon lerontja a szi-
lárdsági jellemzők értékét és ún. fekete törést okoz.

Az acél metastabilis egyensúlyi állapotát a gyakor-
latban az ún. lágyított állapot közelíti meg legjob-
ban. Ilyen állapotban a szénacélok C-tartalma,
vagyis a szövetszerkezete és szilárdsági tulajdon-
ságai között határozott összefüggés van. Ezt mutat-
ja a 4.16. ábra.

Az acélok szilárdsági tulajdonságaira elsősorban a
puha ferrit, a félkemény eutektoid és a kemény sza-
bad cementit van kihatással (4.16a ábra).

A 4.16. ábrán a részletek a következők:

a) Fe-Fe3C egyensúlyi diagram,
b) három jellegzetes acél szövetképe,
c) egyensúlyi szövetdiagram,
d) szilárdsági tulajdonságok.

A c) és d) diagramok egybevetéséből kitűnik, hogy
a szakítószilárdság (Rm) görbéje a szövetdiagram
perlit mezejének határvonalához hasonlóan halad.
A 0% C-tartalom közelében, a csaknem tiszta fer-
rites szerkezet szakítószilárdsága Rmferrit = 300 N/mm2,
míg a 0,8% C-nél, ahol 100% perlit található,
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Rmperlit= 850…900 N/mm2. A ferrit- és perlitszem-
csék elegyéből álló hipoeutektoidos acélok szakító-
szilárdsága perlittartalmukkal együtt lineárisan nő.
A perlit nagyobb szakítószilárdságát főleg az okoz-
za, hogy kb. 1/8-ada vaskarbid, melynek igen nagy
a szakítószilárdsága. A hipereutektoidos acélokban
az Rm görbéje, hasonlóan a perlit határvonalához,
közel lineárisan csökken, mert a perlitszemcséket
összetartó kohéziós erőt a szekunder cementit háló
csökkenti, a mennyiségével arányosan mind erőseb-
ben.

Rv

Rm

Z

R 
kN

/m
m

2 , δ
, Z

  %

4.16. ábra. A C-acélok szövetszerkezete és szilárdsági
tulajdonságai közötti összefüggés

Hipoeutektoidus acélokban a HB keménység szin-
tén lineárisan növekszik és megközelítőleg a szakí-
tószilárdság háromszorosát teszi ki. A hipereutek-
toidos acélokban a keménység bár lassabban, de
még mindig nő a szekunder cementitnek köszön-
hetően.

A folyáshatár – Rv görbéje végig emelkedik. Ennek
oka az, hogy a perlitszemcsék cementit lemezei ép-
úgy gátolják a képlékeny alakváltozás megindulá-
sához szükséges elcsúszásokat, mint a szekunder
cementit háló.

Az acél alakíthatóságát, képlékenységét jellemző
teljes maradó fajlagos nyúlás - δ% és a kontrakció -
Z% nagysága a C-tartalom, vagyis a rideg Fe3C-
tartalom növekedésével végig csökken.

4.10. A SZENNYEZŐ ANYAGOK HATÁSA
Az eddig tárgyalt Fe-C kettős kristályosodási dia-
gram az elméleti tiszta vas-karbon ötvözetekre vo-
natkozik. A gyakorlatban azonban ez az anyag min-
dig tarlamaz szennyező anyagokat, amelyek bizo-
nyos mértékben megváltoztatják a kristályosodási
folyamatot. Minden Fe-C ötvözetben legalább négy
szennyezö anyag van jelen, melyek %-os részvételi
aránya nem haladhat meg egy határértéket, mert kü-
lönben ötvöző anyagokká válnak. Ezek a Si, Mn, P
és S. Rajtuk kívül legtöbbször található még igen
kis mennyiségben O, N és H.

A Mn tartalma nem haladhatja meg a 0,8%-ot. Elő-
segíti a cementit kiválását, vagyis a metastabilis
kristályosodást. Növeli az acélok szakítószilárd-
ságát és keménységét, de csökkenti a rugalmassá-
gát.
A Si tartalma nem haladhatja meg a 0,6%-ot. Elő-
segíti a grafit kiválását, vagyis a stabilis kristályo-
sodást. Az acélok szilárdsági tulajdonságaira hason-
lóan hat, mint a Mn.
Az S tartalma nem haladhatja meg a 0,06%-ot. Ce-
mentit képző, ezért hatása megegyezik a Mn hatá-
sával.
A P tartalma nem haladhatja meg a 0,04%-ot. Ha-
sonlóan hat, mint a Si.
Az O tartalma nem haladhatja meg a 0,1%-ot. Oxi-
dok alakjában van jelen. Az egyik legkárosabb
szennyező anyag, mert rideggé teszi az acélokat.
A N tartalom legnagyobb – 0,03% a konverteres- és
az elektroacéloknál, a többinél 0,006%. A ferrit ké-
pes legtöbbet feloldani, amely lassú hűlés folyamán
nitridek alakjában válik ki. Gyors hűtés esetén ez a
kiválás csak hosszabb állás után zajlik le, amit öre-
gedésnek hívnak. Ennek következményeként meg-
nő az acélok szilárdsága és keménysége, és csökken
a rugalmassága.
A H tartalma nem haladhatja meg a 0,0006%-ot.
Hűlés közben atomos alakban válik ki. Ez alacso-
nyabb hőmérsékleteken molekulárisba megy át, a-
mely nem képes diffundálni, így a benne uralkodó
nyomás belső feszültséget vált ki a masszában, ami
később repedéseket okozhat. Ebből kifolyólag a H
tartalmú acélok nehezen viselik a dinamikus terhe-
léseket.
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4.11. AZ ÖTVÖZŐ ANYAGOK HATÁSA
Minden olyan anyagot, amely nem a nyersanya-
gokból és a gyártás módszerének köszönhetően ke-
rül az Fe-C ötvözetekbe, hanem meghatározott cél-
lal szándékosan adagolják a masszába ötvöző anya-
goknak nevezik. Az ötvöző anyagok megváltoztat-
ják a nyersvasból kapott végtermékek jellemzőit. E-
gyes ötvöző elemek önmagukban még nem sokat
javítanak az acélok tulajdonságain, de megteremtik
a lehetőséget arra, hogy megfelelő hőkezeléssel ki-
alakíthassák a szükséges jellemzőket. Ismerve az
ötvöző anyagok hatását, azokat annak alapján vá-
lasztják ki, hogy az acél milyen jellemzőit akarják
megváltoztatni, általában feljavítani. Az ötvözés le-
hetséges céljai:
•  a mechanikai jellemzők feljavítása,
•  a hőkezelhetőség feljavítása,
•  a kémiai ellenállás feljavítása,
•  különböző fizikai jellemzők kialakítása.

Az ötvöző elemek háromféle képpen épülhetnek be
a vas kristályszerkezetébe:
1. beépülnek a meglevő fázisokba,
2. új fázisokat hoznak létre és
3. beépülnek a meglevő fázisokba és egyidejűleg

új fázisokat is létre hoznak.

A leggyakoribb ötvöző anyagok a következő kép-
pen viselkednek:
- a Ni, Si, Co, Al és a Cu beépül a ferribe és az

austenitbe,
- A Ti, V, Ta, W, Cr, Mo és a Mn kis mennyiség-

ben beépül a ferritbe és az austenitbe, nagyobb
mennyiségnél az előbbi beépülés után fenn-
maradó mennyiség beépül a vaskarbidba vagy
önálló saját karbidokat hoz létre,

- a S és az O új fázisokat alkotnak, ezek a szul-
fidok és az oxidok,

- a P kis mennyiségnél beépül, nagyobbnál pedig
új fázisokat - foszfidokat hoz létre.

Az ötvöző elemek közül mindegyik meghatározott
módon hat a kialakult végtermék tulajdonságaira.
Általában ugyanaz a hatás több elemmel is elérhető.
Egyes elemek önmagukban is elegendők meghatá-
rozott jellemzők eléréséhez, de esetenként több e-
lem kombinációja adja a legjobb eredményt.
A leggyakoribb ötvöző elemek hatása a következő:
•  Szilárdságnövelők: Mo, Cr, Si, V, Mn;
•  Szívósságnövelők: Cr, Mo, Cr-W, Ni, V, Mn

(>11%);
•  Keménységnövelők: Cr, Si, W, Mo, Mn
•  Nyújthatóság csökkentők: Si, Cr;
•  A rugalmassági határ növelése a Cr-Ni acé-

loknál: Mn, >6% W;
•  Hőállóságnövelés: Mo, Cr, W, Si, Mn. A Ni

önmagában nincs kihatással, de nagymennyi-
ségű Ni a CrNi és a CrNiW acéloknál növeli a
hőállóságot;

•  Kifáradásihatár növelése: >13% Cr (a szívós-
ság rovására), Mn, Cr-Mo, Cr-Ni, Ti. Nemesí-
téssel a hatás növelhető;

•  Állandó mágnesesség elérhető: 5…6% W,
4…5% Co, 8…13% Al, 3% Cr, Mo, 3…6% Cu
– általában a felsorolt elemek megfelelő kom-
binációival;

•  Nemmágnesezhetőség elérhető: 25% Ni, 37%
Mn, 18% Cr-8% Ni;

•  Villamos ellenállás elérhető: >25% Ni, maga-
sabb hőfokon Cr-Al;

•  Forgácsolással szembeni ellenállás: >12% Mn,
13% Cr + 2,2% C;

•  Rozsdásodással szembeni ellenállás: Cr és Cr-
Mo, ha a Cr >13%-nál;

•  Rozsdásodással és savakkal szembeni ellen-
állás: Cr-Ni, Cr-Mo, Cr-Mn, ha a Cr >16%-nál
és a Ni >8%-nál;

•  Nyújthatóság növelése: P és S (>0,08…0,2%-
nál) vagy ∼ 1% Mn, de jól hat a Si és a Cr is;

•  Éltartás: magas W, Mo és Co tartalom.
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4.12. AZ ACÉLFAJTÁK JELÖLÉSE
Az egyes acélfajták jelölésének módját országos
szabvány, nálunk a JUS C.B0.002 írja elő. A szab-
vány meghatározása szerint az alkalmazott jelölés
legtöbb négy részből állhat (általában ettől keve-
sebb szokott lenni). A jelölés négy része a követ-
kező:
1. Egy betűből álló szimbólum: acéloknál – Č,

öntött acéloknál – ČL.
2. Az alapjel - az acél fajtájára utal, amely négy

ill. öt számjegyből, esetleg egy része betűkből
áll.

3. A kiegészítőjel – az acél felhasználhatóságára,
ill. állapotára utal, amely egy vagy több szám-
jegyből vagy betűből, ill. ezek kombinációjából
áll. Feltüntetése szükség szerint történik.

4. A járulékos jel – az anyag többi jellemzőjére
utal, amely egy vagy több számjegyből vagy
betűből, ill. ezek kombinációjából áll és feltün-
tetése szükség szerint történik.

A második és harmadik rész közé pontot, míg a
harmadik és negyedik rész közé kötőjelet kell tenni:

ČXXXX(X).X(X…)-X(X…)
Az alapjel szerkezetének kialakítását a 4.04. táblá-
zat tartalmazza.
A 4.04. táblázatban az ötvözött acélok alapjele első
számjegyének meghatározásánál a leghatékonyabb
ötvözőelem az, amelyik %-os arányának és hatásté-
nyezőjének (4.05.táblázat) a szorzata legnagyobb.
Az alapjel második számjegyét a második leghaté-
konyabb ötvözőelem számjele (4.06.táblázat) adja.

4.05.táblázat. Az ötvözőelemek hatástányezője - Th

Öe Si Mn Cr Ni W Mo V Co Ti Cu Al a többi
Th 1 2 4 4 7 14 17 20 30 1 1 30

4.06.táblázat. Az ötvözőelemek számjele
Számjel 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ötv.e. C Si Mn Cr Ni W Mo V a többi

4.04.táblázat. Az alapjel szerkezetének kialakítása
Meghatározott kémiai összteételű és

mechanikai tulajdonságú acélokAcél-
fajták

Szénacélok megállapított mechanikai
jellemzőkkel Szénacélok Ötvözött acélok

Első
számjegy 0 1 A leghatékonyabb ötvöző-

elem számjele
Nagysága Névleges szakítószilárdság N/mm2 Számjel

0 nincs meghatározva
1 320-ig
2 330…360
3 360…380
4 390…480
5 490…580
6 590…680
7 690…780
8 790…880

M
ás

od
ik

 sz
ám

je
gy

9 ≥890

A %-ban kifejezett legna-
gyobb széntartalom 10-sze-
rese tizedre felkerekítve.
A 9-es számjegy ≥0,90%
C-tartalomnak felel meg.

Egy ötvöző elemet tartal-
mazó acéloknál: 1,
Több ötvöző elemet tartal-
mazó acéloknál a második
leghatékonyabb ötvöző elem
számjele.

Nagysága Acélok alcsoportja Nagysága Acél alcsoportok
felhasználhatósága

00…44 ismeretlen P és S tartalommal 00…19 és 101…199 nem hőkezelhető acélok
101…449 tartalék számok 20…29 és 201…299 cementálható acélok

30…39 és 301…399 nemesíthető acélok

40…59 és 401…599 C- és ötvözött szerszámacé-
lok45…79

451…799
megállapított tisztasággal és részben
előírt kémiai összetétellel

60…69 különleges fizikai tulajdon-
ságok

601…699 tartalék számok
70…79 és 701…799 tűz- és vegyi ellenállás

80…89 gyorsvágó acélok
801…899 tartalék számok
90…99 automata acélok

H
ar

m
ad

ik
 n

eg
ye

di
k 

és
 ö

tö
di

k 
1)

 sz
ám

je
gy

80…99
801…999

megállapított tisztasággal és részben
előírt kémiai összetétellel, valamint
nagyon kismennyiségű ötvöző
elemmel, ún. mikroötvözött acélok

901…999 tartalék számok
1) Az ötödik helyen nem állhat 0.
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A kiegészítőjeleket a 4.07. táblázat tartalmazza.

4.07.táblázat. Kiegészítőjelek
Jel Állapot, ill. felhasználhatóság
0 Nem meghatározott hőkezeléssel
1 Izzított
2 Legjobb megmunkálásra izzított

2A Meghatározott szakítószilárdságra hőkezelt
2B Meghatározott perlit-szövetre hőkezelt
2D Izzítás gömbcementitre
2C Hidegen vágható
3 Normalizált
4 Nemesített
5 Hidegen alakított – húzott
6 Hántolt
7 Köszörült
8 Ellenőrzötten hűtött

8A Austenites lágyítás
8B Hőkezelt
9 Megadott utasításra hőkezelt
K Melegen kovácsolható és sajtolható
H Hidegen hengerelhető
S Hidegen sajtolható
V Húzható
Z Hegesztett csövek gyártásához

4.13. AZ ACÉLOK FELOSZTÁSA
Az acélokat általában kétféle alapon szokták fel-
osztani: az egyik a kémiai összetétel, míg a másik a
felhasználhatóság.

4.13.01.  Az acélok felosztása kémiai össze-
tételük alapján

Kémiai összetételük szerint az acélok két nagy cso-
portba sorolhatók:
•  szénacélok (nem ötvözött acélok) és
•  ötvözött acélok.

A szénacélok a karbonon kívül tartalmaznak még
szennyező és ötvöző elemeket is, de azok mennyi-
sége nem haladhat meg egy meghatározott szintet,
így hatásuk az acél jellemzőire elhanyagolható. Eb-
ből kifolyólag a szénacélok fizikai, kémiai és me-
chanikai tulajdonságai kizárólag a C-tartalomtól
függnek. A gyakorlatban, ahol csak lehet C-acélo-
kat használnak, mivel sokal olcsóbbak az ötvözött
acéloknál.

Az ötvözött acélok a karbonon kívül más ötvöző a-
nyagokat is tartalmaznak. Mivel az ötvöző elemek
mindegyike az acél bizonyos tulajdonságát javítja
fel, így azok fajtáját és mennyiségét úgy választják
meg, hogy az ötvözéssel meghatározott jellemzők-
kel bíró acélokat kapjanak. Nevüket vagy a fő ötvö-

ző elemről, ill. elemekről, vagy a feljavított jellem-
zőről kapják. Így pl. van Mn-acél, Cr-Ni-acél, rozs-
damentes acél stb.

Az acélokban az ötvöző elemek részaránya nagyon
különböző lehet. Egyes elemek már egészen kis
mennyiségben is kifejtik hatásukat, míg mások csak
számottevő %-os tartalomnál. Ennek alapján az
acélok lehetnek gyengén, közepesen és erősen öt-
vözöttek.

Mivel az ötvöző anyagok általában jóval drágábbak
a vasnál és a C-acélnál, emiatt az ötvözött acélok is
- az ötvöző anyagok fajtájától és mennyiségétől
függően – érezhetően drágábbak a többi acélfajtá-
nál. Ezért gazdasági okokból kifolyólag, ötvözött a-
célokat csak indokolt esetekben használnak fel.

4.13.02.  Az acélok felosztása felhasználá-
suk alapján

Mivel az összes fémötvözet közül a gyakorlatban az
acélok a legelterjedtebbek, így felhasználásuk alap-
ján igen sokfajta acél ismeretes, ezért általában go-
rombább felosztást szoktak alkalmazni, legtöbbször
három csoportba sorolva az összes acélfajtát:
1. szerkezeti acélok,
2. különleges acélok és
3. szerszámacélok.

Természetesen mindegyik csoportban vannak C-
acélok és ötvözött acélok is.

A szerkezeti acélok képezik a különböző gépek,
szerkezetek és berendezések elemeinek alapanya-
gát. Minőségük és szilárdsági jellemzőik nagyon
különbözőek lehetnek.

Az ötvözetlen szerkezeti acélok minősége a C-tar-
talomtól függ. A C-tartalom növekedésével növek-
szik a szakítószilárdság és a keménység és csökken
a rugalmasság. Egyes jellemzők meghatározott hő-
kezeléssel feljavíthatók.

Az ötvözött szerkezeti acélok minősége az ötvöző
elemektől függ és általában azok mennyiségével a-
rányosan javul.
Felhasználásuk alapján a szerkezeti acélok több
csoportba sorolhatók. Ezek a következők:

Egyszerű szerkezeti acélok

Ebben a csoportban olyan ötvözetlen és gyengén öt-
vözött acélok találhatók, amelyek garantált szilárd-
sági jellemzőkkel bírnak. Rendszerint az általános
gépészet különböző területein és az építészetben
nyernek alkalmazást. Szilárdsági jellemzőik alapján
hat csoportra oszthatók:
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O csoport. Gyengén terhelt alkatrészek és egyszerű
szerkezetek gyártására alkalmazhatók (kerítések,
rácsok stb.).

A csoport. Ide tartoznak azok az acélok, amelyek
alapjele 0-val végződik (Č 0270, Č 0370, Č 0460).
Főleg kisebb sztatikus terhelésnek kitett hegesztett
szerkezetek gyártására használatosak, amelyek nin-
csenek kitéve nagyobb hőingadozásoknak és –10oC
-nál alacsonyabb hőmérsékleteknek.

B csoport. Ide tartoznak azok az acélok, amelyek
alapjele 1-gyel végződik (Č 0261, Č 0271, Č 0361,
Č 0371, Č 0461, Č 0471, Č 0481, Č 0561). Felelős
hegesztett szerkezetek és olyan elemek gyártásánál
nyernek alkalmazást, amelyek nyugvó igénybevé-
telnek vannak kitéve. A hőingadozásokat elviselik,
de csak –10oC felett.

C csoport. Ide tartoznak azok az acélok, amelyek
alapjele 2-vel végződik (Č 0362, Č 0482, Č 0562).
Nyugvó és váltakozó terheléseknek kitett felelős
hegesztett szerkezetek gyártására használatosak. A-
lacsony hőmérsékleteknél nem alkalmazhatók.

D csoport. Ide tartoznak azok az acélok, amelyek
alapjele 3-mal végződik (Č 0363, Č 0463, Č 0483
Č 0563). Váltakozó (dinamikus) húzó és nyíró ter-
heléseknek kitett felelős hegesztett és más szerke-
zetek gyártásánál használhatók fel, amelyek ala-
csony hőmérsékleteknek (>-30oC) vannak kitéve.

M csoport. Ide tartoznak azok az acélok, amelyek
alapjele 5-tel végződik (Č 0545, Č 0645,Č 0745).
Erősen terhelt gépelemek (különböző tengelyek, re-
teszek, ékek, fogaskerekek stb.) gyártására hasz-
nálhatók fel.

Finomszemcsés szerkezeti acélok

Olyan ötvöző elemeket tartalmaznak, amelyek kar-
bidokat és nitrideket alkotnak és így megakadályoz-
zák a szemcsék növekedését. Ezekben az acélokban
gázos záródmányok nem lehetnek. Jól tűrik a he-
gesztést. Az ebbe a csoportba tartozó acélok lehet-
nek:
•  közönséges, alaptípusú acélok,
•  hőálló acélok és
•  olyan alacsony hőmérsékletet elbíró acélok, a-

melyek ellenállnak az öregedésnek.

A finomszemcsés szerkezeti acélok jelölése Č-betű-
ből és olyan alapjelből tevődik össze, amely két be-
tűből és három számjegyből áll.

A betűjelek a következők:
RO – alaptípusú acélok,
RV – hőálló acélok,
RN – alacsony hőmérséklethez való acélok.

A számjegyek a folyáshatár legkisebb garantált
nagyságát jelentik. Ebbe a csoportba a következő
acélok tartoznak:

I* Č RO250, Č RO280, Č RO310, Č RO350Alaptípu-
sú acélok II Č RO380, Č RO420, Č RO460, Č RO500

I Č RV250, Č RV280, Č RV310, Č RV350Hőálló
acélok II Č RV380, Č RV420, Č RV460, Č RV500

I Č RN250, Č RN280, Č RN310, Č RN350Hidegtűrő
acélok II Č RN380, Č RN420, Č RN460, Č RN500
* I - jóminőségű acélok, II - kiváló minőségű acélok

A finomszemcsés szerkezeti acélokat nagynyomású
csővezetékek és tartályok, közúti és vasúti jármű-
vek alkatrészeinek, gázszállító ciszternák, hidak,
ipari csarnokok, különböző hegesztett szerkezetek
stb. gyártásánál használják.

A szerkezeti acélok közé tartoznak bizonyos hőke-
zelésre alkalmas acélok:
•  Cementálható acélok. A cementálás olyan ter-

mokémiai eljárás, amely során a C-ben sze-
gény acél-alkatrészek külső kérgét C-vel dú-
sítják, hogy az edzhetővé váljon, majd meged-
zik. Ezt a kettős eljárást nevezik betétedzésnek.
(Az edzés olyan hőkezelési eljárás, amely so-
rán az anyag keménysége növekszik). A betét-
edzést dinamikus terheléseknek és kopásnak
kitett alkatrészeknél alkalmazzák, mert az így
hőkezelt alkatrészek magja szívós és rugalmas
marad, a külső felülete pedig nagy keménysé-
gűvé és kopásállóvá alakul.
A cementálható acélok között vannak C-acé-
lok - Č 1120, Č 1121, Č 1220, Č 1221, Č 1281,
és ötvözött acélok, amelyek lehetnek:
Cr-acélok: Č 4120, Č 41201, Č 41201,
Cr-Ni-acélok: Č 4520, Č 5420,
Cr-Ni-Mo-acélok: Č 75201, Č 75202,
Cr-Mn-acélok: Č 4320, Č 4321,
Cr-Mo-acélok: Č 4721, Č 4781, Č 7420.

•  Nemesíthető acélok. A nemesítés olyan hőke-
zelés, amely edzésből és megeresztésből áll. A
megeresztésnél az edzett alkatrészt ismét fel-
melegítik, de kisebb hőmérsékletre az edzés hő-
mérsékleténél és lassan hűtik le, így finom-
szemcsés szövetszerkezetet kapnak. A nemesí-
tett acélok szakítószilárdsága és folyáshatára i-
gen magas, dinamikus szilárdságuk és szívós-
ságuk jelentős, nem érzékenyek a feszültségtor-
lódásra. Dinamikus igénybevételeknél alkal-
mazhatók, teherbírásuk a minőségtől függ.
A nemesíthető acélok között találhatók közepes
C-tartalmú szénacélok és ötvözött acélok.
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C-acélok: Č 1330, Č 1430, Č 1530, Č 1531,
Č 1580, Č 16301, Č 16302, Č 16303, Č 1630,
Č 1631, Č 1680, Č 1730, Č 1731, Č 1780 stb.

Az ötvözött acélok közül leghasználatosabbak:

Cr-acélok: Č 41301, Č 41302, Č 4132,
Č 41321, Č 4133, Č 41331, Č 4130, Č 4180,
Č 4131, Č 4181, Č 4134, Č 4184.
Cr-Mn-V-acélok: Č 4830.
Cr-Ni-Mo-acélok: Č 5430, Č 5431, Č 5432.

Rugóacélok
Ezeknek az acéloknak nagy dinamikus szilárdság-
gal, megfelelő szívóssággal és magas rugalmassági
határral kell bírniuk, hogy üzemi feladataiknak
megfelelhessenek. Ezeket a szükséges jellemzőiket
helyesen megválasztott edzéssel és megeresztéssel
érik el. Kisebb igénybevételeknél C-acélokat, na-
gyobbaknál ötvözött, Si, Mn, Cr, V és W acélokat
szoktak felhasználni (Č 2130, Č 2131, Č 2132,
Č 2133, Č 2330, Č 2331, Č 2134, Č 4230, Č 4830,
Č 4831).

Automata acélok

Ebbe csoportba tartozó acélok kémiai összetétele
olyan, amely alkalmassá teszi őket az automata gé-
peken való forgácsoló megmunkálásra, amelynek
lényege, hogy a megmunkálás során keletkező for-
gács rövid legyen, vagyis közvetlenül a kés után le-
törjön. Ezt nagyobb S (0,15…0,30%) és P (0,07…-
..0,11%) tartalommal érik el. Emellett a jobb meg-
munkálhatóság és a sima megmunkált felületek ér-
dekében az alapanyaghoz még kis mennyiségű ól-
mot (0,15…0,35%) is adagolnak.

Az automata acélok három csoportja ismert:

1. hőkezelést nem igénylő acélok: Č 3990,
Č 3991, Č 3993,

2. cementálható acélok: Č 1190, Č 1290, Č 1390,
3. nemesíthető acélok: Č 1490, Č 1590.

Kopásálló acélok
Olyan gépalkatrészek gyártására használatosak, a-
melyek ütéseknek, nagy nyomásnak és erős kopás-
nak vannak kitéve, mint pl. malmok, törőgépek,
hengerművek egyes alkatrészei, hernyótalpak stb.
Ide tartoznak a mangánnal erősen ötvözött öntött-
acélok, pl. ČL 3160 (∼ 1,2% C, ∼ 12,5% Mn). Ki-
sebb terheléseknél megfelel a gyengén ötvözött
Mn-acél is, pl. ČL 3134 (∼ 0,5% C, ∼ 1,8% Mn).

Tűzálló acélok

Tűzállóaknak nevezik azokat az acélokat, amelyek
felülete agresszív anyagokat tartalmazó levegőben
vagy más gázban sem károsodik (rozsdásodik) még

550 oC feletti hőmérsékleten sem. Az idetartozó
acélok közepesen vagy erősen ötvözöttek. Az ötvö-
ző anyagok általában: Cr (13…25%), Si (1…2%),
Al (1…1,5%) és jobb minőségűeknél még Ni (20…
..35%). Ezeket az acélokat (Č 4970, Č 4972,
Č 4578, Č 4579) a magasabb üzemi hőfokon műkö-
dő berendezések egyes alkatrészeinek a gyártására
használják.

Hőálló acélok
A hőálló acélokat olyan alkatrészek gyártásához
használják, amelyek az üzemeltetés során maga-
sabb hőmérsékleten nagy igénybevételnek vannak
kitéve, mint pl. kazánok, gőz- és gázturbinák egyes
alkatrészei, belsőégésű motorok szelepei, gőzveze-
tékek stb. Ezektől az acéloktól megkövetelik, hogy
magasabb hőfokon is stabilisak legyenek, vagyis
megtartsák a szilárdsági jellemzőiket és egyben tűz-
állóak is legyenek.

A hőálló acélokat az üzemi hőmérséklettől függően
több csoportba szokás sorolni:
Az 1. csoportba tartoznak azok az acélok, amelyek-
nek az üzemi hőmérséklete nem haladja meg a 350
oC-ot. Ezek lehetnek C- és gyengén ötvözött acélok,
nemesítve (Č 1431, Č 1531). Csak kisebb terhelé-
seknél használhatók.
A 2. csoportba tartoznak azok az acélok, amelyek-
nek az üzemi hőmérséklete 400…550 oC között
mozog. Ide tartoznak a gyengén ötvözött Cr, Mo, és
V-acélok, nemesítve. Általában kisebb terhelések-
nél nyernek alkalmazást. Nagyobb terhelésekhez
Cr-Mo-acélok jöhetnek számításba, pl. Č 7100,
Č 7400, Č 7432, Č 7433.
A 3. csoportba tartoznak azok az acélok, amelyek-
nek az üzemi hőmérséklete 500…600 oC között
mozog. Ide tartoznak az erősen ötvözött Cr-acélok,
amelyek a 10…13% Cr mellett még tartalmaznak
kisebb mennyiségben más ötvöző elemeket is (Mo,
V, W, Ti és Nb). A magas hőfokon való stabilitást
fokozza még a mikroötvözőként adagolt B, Zr és
Ce. A megkövetelt jellemzőket csak megfelelő ed-
zéssel lehet biztosítani.
A 4. csoportba tartoznak azok az acélok, amelyek-
nek az üzemi hőmérséklete 600…750 oC között
mozog. Ide tartoznak az erősen ötvözött és edzett
Cr-Ni-acélok. A jellemzők feljavíthatók mikroötvö-
zéssel, felhasználva a már korábban említett féme-
ket: Mo, W, V, Nb, Ti.

Nemrozsdásodó acélok

Legfőbb jellemzőjük a korrózióállóság. Nagy a szi-
lárdságuk és a képlékeny alakíthatóságuk. Erősen
ötvözöttek. Fő ötvöző elemük a Cr, de emellett tar-
talmaznak még Ni-t, Mo-t, Cu-et, Ti-t, Si-ot, Mn-t
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és Nb-ot is. A korrózióvédelmet a tárgyak felületén
képződő összefüggő krómoxidréteg (Cr2O3) bizto-
sítja. Felhasználást nyernek az evőeszközök, kony-
hai berendezések és kórházi műtők felszerelésének
gyártásában, valamint az élelmiszeriparban, vegyi-
parban és a gépjárműiparban.

Szerszámacélok
A szerszámacélokat, mint ahogy a nevük is elárulja,
különböző szerszámok készítésére használják. Igen
jó minőségűek. Szilárdsági jellemzőik kiválóak, ke-
mények, kopásállóak, magas hőmérsékleten is sta-
bilisak, jól átedzhetők, hőállóak, jól vezetik a hőt és
általában kicsi a lineáris hőtágulási tényezőjük.

Felhasználásuk alapján a szerszámacélokat négy
csoportba szokták sorolni:

1. forgácsoló és vágó szerszámok készítésére
szolgáló acélok,

2. hidegen-alakító szerszámok készítésére szolgá-
ló acélok,

3. melegen-alakító szerszámok készítésére szolgá-
ló acélok és

4. mérőeszközök készítésére szolgáló acélok.

Forgácsoló és vágó szerszámok készítésére szol-
gáló acélok lehetnek: ötvözetlen, ötvözött és gyors-
acélok.

Az ötvözetlen szerszámacélok 0,6…1,4% C-t, vala-
mint legtöbb 0,35% Mn-t és Si-ot és 0,3% P-t S-t
tartalmaznak. Edzéssel 60-64 HRC keménységet is
elérnek. Kopásállóságuk a hőmérséklet növekedé-
sével csökken. Kisebb méretű egyszerű szerszámok
gyártására alkalmasak. Öt minőségi csopotrba so-
rolhatók:

•  I. csoport: Č 1941 és Č 1944. Olyan szerszámo
készítésére alkalmasak, amelyek felülete ke-
mény és a magja kifejezetten szívós, mint pl. a
pneumatikus kalapácsok dugattyúi.

•  II. csoport: Č 1740, Č 1840, Č 1940 és Č 1943.
Kovácskalapácsok, famegmunkáló szerszá-
mok, papírlukasztók, ekevasak és középke-
mény kövek megmunkálására szolgáló szerszá-
mok gyártására használatosak.

•  III. csoport: Č 1540, amely a hőmegmunkálás
utáni gyengébb jellemzői miatt csak kisebb
szerszámok gyártásánál jöhet szóba, mint pl.
sarlók, fejszék, kalapácsok, kések, fafúró és
más kéziszerszámok.

•  IV. csoport:Č 1731, Č 1741, Č 1946 és Č 1946.
Kizárólag fémmegmunkálásra való reszelők
gyártására használják őket.

•  V. csoport: Č 1841. Nagyon kemény, külön-
böző kaszák gyártására használatos.

Az ötvözött szerszámacélok szövetszerkezete fino-
mabb és a karbidok eloszlása egyenletesebb, mint a
C-acéloknál. Ötvözőként olyan elemeket használ-
nak, amelyek saját hőálló karbidokat alkotnak, pl.
Cr, Mo, W, V, Ni stb.

A gyorsacélok igen nagy forgácsoló sebességgel
dolgozhatnak, mert hőállóságukat és éltartásukat
megőrzik még magasabb hőmérsékleteken is (620...
..650 oC). Erősen ötvözöttek. Fő ötvöző elemeik a
W és a Mo, majd Co és V, amelyek növelik a hőál-
lóságot. Az alapanyagot úgy kell kiválasztani, hogy
annak C-tartalma elegendő legyen a karbidok kép-
zéséhez. Kiváló jellemzőiket melegalakítással (ko-
vácsolás) és megfelelő hőkezeléssel kapják meg.
A fő ötvözőelemtől függően, megkülönböztethetők:
Mo-gyorsacélok (Č 7680, Č 7880, Č 9780) és W-
gyorsacélok (Č 6880, Č 6980, Č 9682).

A hidegen-alakító szerszámok készítésére szolgá-
ló acélok megkívánt jellemzői: igen nagy kemény-
ség, kopásállóság és szívósság, jó átedzhetőség és
hővezető képesség. Felhasználhatók: kivágó és lu-
kasztó szerszámok, csőhúzó szerszámok, hidegen
alakító hengerek, műanyag sajtolására való szerszá-
mok stb. gyártására. Ide tartoznak: Č 4145, Č 3840,
Č 6440, Č 6443, Č 6444, Č 4150, Č 4750, Č 4650,
Č 4850, Č 4756, Č 4175, Č 4770.

A melegen-alakító szerszámok készítésére szol-
gáló acélok hasonló jellemzőkkel kell, hogy bírja-
nak, mint a hidegen-alakító szerszámok anyagai,
azzal, hogy azokat magasabb hőfokon is meg kell
tartaniuk. Ezenkívül az üzemeltetés alatti hőinga-
dozás miatt a felületi rétegekben nem képződhetnek
repedések. Felhasználásuk: kovács és sajtoló szer-
számok. nyomásalatti öntő szerszámok, melegen a-
lakító hengerek stb. Ide tartoznak: Č 5742, Č 5741,
Č 6451, Č 6450, Č 4751, Č 4753, Č 4757, Č 9750.

A mérőeszközök készítésére szolgáló acélok kü-
lönböző mérőműszerek főbb elemeinek és a pontos
mérést biztosító segédeszközöknek a gyártására
szolgálnak. Igen kemények, kopásállóak, jól köszö-
rülhetőek és polírozhatóak, és a lineáris hótágulási
együtthatójuk csak kismértékben függ a hőmérsék-
let ingadozásától. Ebbe a csoportba tartoznak:
Č 3840, Č 6440, Č 4150, Č 4750, Č 4650 stb.

Különleges acélok

Ebbe a csoportba azok az acélok tartoznak, ame-
lyek különleges fizikai tulajdonságokkal bírnak. A
teljesség kedvéért meg kell említeni, hogy az acé-
lok mellett ebbe a csoportba szoktak sorolni más
ötvözeteket is, mivel főleg azok képezik a külön-
leges fizikai tulajdonságokkal bíró ötvözetek egyes
csoportjait.
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1. Mágneses és mágnesezhető acélok. Három al-
csoportjuk ismert:
•  Kemény mágnesacélok, amelyeket állandó

mágnesek gyártására használnak.
•  Puha mágnesacélok. Ezek az acélok köny-

nyen mágnesezhetők és mágnesteleníthe-
tők, ezért villamos gépek és berendezések
egyes elemeinek a gyártására jól felhasz-
nálhatók.

•  Paramágneses acélok. Gépek és berende-
zések egyes alkatrészeit nemmágnesezhető
anyagból kell készíteni. Az acélok közül i-
detartoznak az austenites szövetszerkezetű-
ek.

2.  Nagy elektromos ellenállással bíró acélok. La-
boratóriumi és ipari fűtőtestek gyártására hasz-
nálatosak. Ebbe a csoportba alacsony C-tartal-
mú Cr-Al-acélok és Ni- acélok tartoznak(a C-
tartalom erősen korlátozott és a karbidképződés
veszélye miatt nem haladhatja meg a 0,06...
..0,12%-ot). Nagy szilárdsággal és képlékeny a-
lakíthatósággal rendelkeznek. A fűtőtestek álta-
lában huzalok és 1mm vastagságú szalagok a-
lakjában készülnek. Ezek gyártására rendszerint
kétfajta acélt szoktak felhasználni. Az egyik ke-
reskedelmi neve fehrál (≤0,15% C, 12...15% Cr
és 3,5...5,5% Al), amely 900 oC üzemi hőmér-
sékletig, míg a másik a kromál (0,05% C, 21,5..
..23,5% Cr és 4,6...5,3% Al), amely 1100 oC ü-
zemi hőmérsékletig alkalmazható.

3 Garantált lineáris hőtágulási tényezővel ren-
delkező acélok. Olyan alkatrészek gyártásánál
nyernek alkalmazást, amelyeknek a méretei hő-
mérséklet-ingadozás esetén csak meghatározott
értékkel változhatnak meg. Ide tartoznak a kü-
lönböző Fe-Ni ötvözetek, melyek lineáris hőtá-
gulási tényezője a Ni-tartalomtól függ. Egyik i-
lyen ötvözet az invár, amely ≤0,05% C-t és
36% Ni-t tartalmaz, legkisebb a lineáris hőtá-
gulási tényezője: ( ) Cmmmm105,11 o6−=α ! ,
a –100…+100 oC hőközben.

Az olyan darabokat, amelyeket üvegre vagy ke-
rámiára ragasztanak Fe-Ni-Co ötvözetből készí-
tik, amelynek a kereskedelmi neve kovár, a li-
neáris hőtágulási tényezője megegyezik az ü-
vegével, ill. a kerámiájéval. Ötvözői: ≤0,03%
C, 29% Ni és 18% Co. Lineáris hőtágulási
tényezője a –70…+420 oC hőközben:

( ) Cmmmm105,56,4 o6−=α ! .

4.13.03. Acélöntvények
Az acélok egy külön csoportját képezik. Lényegé-
ben megegyeznek az acélokkal. A különbség abban
rejlik, hogy a belőlük készült munkadarabokat ön-
téssel állítják elő. Az öntésre alkalmas acélok C-tar-
talma általában nem haladja meg az 1,7%-t. Lehet-
nek ötvözetlenek vagy ötvözöttek. Fő ötvöző ele-
meik: Mn, Si, Al, Ti, Cr, Mo, W, V, Zr, Nb. A jobb
önthetőség érdekében ajánlatos, hogy az ötvöző ele-
mek száma ne legyen több négynél.

Az acélolvadék nem eléggé folyékony, így fennáll a
veszélye annak, hogy a hűlés folyamán az önt-
vényben porozitás és zsugorodási üreg (lunker)
képződik, megfelelő technológiai eljárással azon-
ban ez a veszély csökkenthető.

Az acélöntvénynek számos előnye van. A legfonto-
sabbak a következők:
•  A többi öntvényhez képest a szilárdsági jel-

lemzőik sokkal jobbak.
•  Az acélöntvénynek minden irányban azonos a

szerkezete, így igénybevehetősége is.
•  Acélöntvényeknél a bemetszés negatív hatása

sokkal kisebb, mint a hengerelt vagy kovácsolt
munkadaraboknál.

•  Az acélöntvények tartós terhelhetősége és ki-
fáradási határa igen magas, különösen a he-
gesztett szerkezetekhez viszonyítva.

•  Az alkatrész az öntés következtében céljának
legjobban megfelelő összetételű anyagból ál-
lítható elő.

•  Tagoltabb munkadarabok nyersanyagfelhasz-
nálása a legkisebb, mivel elenyésző a gyártási
hulladék és nyersanyagként más gyártási eljá-
rások hulladéka is felhasználható.

•  Kevesebb a megmunkálási műveletek száma,
mint más típusú megmunkálásoknál.

•  Az előbbiekből következik, hogy viszonylag
kicsi a gyártási költség.
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4.14. AZ ÖNTÖTTVAS ELŐÁLLÍTÁSA
Azokat az Fe-C ötvözeteket, amelyeknek a C-tar-
talma 2,14% felett van, öntöttvasnak nevezik. Elő-
állításuk nyersvasból történik kupolókemencék se-
gítségével. Kétfajta kupolókemence használatos. az
egyik előkemencével (4.17a ábra), a másik előke-
mence nélkül készül (4.17b ábra). Az elsőből e-
gyenletesebb összetételű, de hidegebb, míg a má-
sikból egyenlőtlenebb összetételű, de valamivel
melegebb vasat lehet csapolni. A kupolókemencék
szerkezete egyszerű, körhenger alakú, tűzálló a-
nyaggal bélelt. A kemence alján van a csapoló nyí-
lás és valamivel felette a másik oldalon a salakel-
vezető nyílás. Kissé feljebb találhatók a légbefúvók
és a megfigyelő ablak, amelyen keresztül kísérik a
folyamat lejátszódását. A vas olvasztása rövid idő
alatt lejátszódik, így a kupolókemencék kapacitása
viszonylag nagy.

a) b)

4.17. ábra. Kupolókemencék előkemencével (a)
és előkemence nélkül (b)

Az olvasztás megkezdése előtt a kupoló aknáját a
fenéktől a fúvókák felett kb. 600…700 mm magas-
ságig koksszal töltik meg. Erre adagolják rétegen-
ként a pontosan lemért, ismert összetételű vas- és
kokszadagokat, valamint a kokszhamu elsalakosítá-
sára szolgáló aprított mészkövet.

A kupoló üzembehelyezése az akna fenekére rakott
faforgács meggyújtásával kezdődik. A kokszoszlop
a tömegétől függően 2…3 óra alatt átizzik. Ezután a
fújtatást nyitott csapolónyílással kezdik meg és ezt
csak akkor zárják le agyagdugóval, amikor az első
megömlött vas a csapolónyíláson megjelenik.

A lecsapolt vasat meghatározott nagyságú és alakú
kokillákba öntik. A kapott öntvényeket szükség
szerint további megmunkálásra küldik.

4.15. AZ ÖNTÖTTVAS FAJTÁI
Az öntöttvasban a karbon megjelenhet vegyileg kö-
tött állapotban a vaskarbid részeként vagy szabad
állapotban, mint grafit. Mivel az öntöttvas tulajdon-
ságait a benne levő karbon állapota szabja meg, így
ennek alapján ezeket az ötvözeteket két csoportba
szokás sorolni:
1. Fehér töretű öntöttvas (vagy fehérvas) az, a-

melyben a C kötött állapotban van jelen.
2. Szürke töretű öntöttvas (vagy szürkevas) az, a-

melyben a C szabad állapotban van jelen.

Az öntöttvas szövetszerkezetének kialakulására a
C- és a Si-tartalom, valamint a lehülés sebessége bír
legnagyobb hatással, ezért e három tényező szabá-
lyozásával érik el a vasöntvények megkívánt szö-
vetszerkezetét. Ebből kifolyólag a fehér- és a szür-
kevas között különböző átmenetű szövetek is kia-
lakíthatók. Mivel a C-nak és a Si-nak a hatása közel
azonos, egyik növelése a másik csökkentését teszi
lehetővé. A lehülés sebességére viszont legnagyobb
hatással az öntvény falvastagsága van.

A C és a Si szabályozására általában a Maurer-dia-
gramot (4.18. ábra) szokták használni.

4.18. ábra. Maurer-diagram
Az ábra egyes mezői a következő szövetszerkezeteknek

felelnek meg: I. – perlit+grafitos, II.a – cementit+
+perlit+grafitos, II. - perlit+grafitos,

II.b - perlit+grafit+ferrites, III. ferrit+grafitos
1. gyakorlati szürkevasak, 2. temperálásra

legalkalmasabb fehérvasak, 3. növelt mágneses
permeabilitású öntöttvasak

A diagram készítésére az a megfigyelés vezetett,
hogy az 1% C-tartalmú Fe-C ötvözetben 2%-nál
nagyobb Si-tartalomnál megjelenik a grafit, 7%-nál
nagyobb Si-tartalomnál pedig eltűnik a karbid.

A diagram szerkesztésénél a következő képpen
járnak el: Az A pontot, amely 4,3% C-tartalomnak
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felel meg, összekötik az 1% C-nak és 2% Si-nak
megfelelő B ponttal, majd a C ponttal, amely 1% C-
nak és 7% Si-nak felel meg. A B pontot felvetítik az
1,7% C egyenesére, így kaják a B′ pontot. Az AC e-
gyenes és az 1,7% C egyenesének a metszéspontját,
a D-t levetítik az 1% C egyenesére, ahol megjelenik
a D′ pont. Az AB′ és az AD′ egyenesek adják a ve-
gyes mezők határait. A szürkevas mezejébe (II) hú-
zott szaggatott vonalak a falvastagság hatását mu-
tatják a szürkevas összetételére. Az ábrában az 1-
gyel jelölt vonalkázott mező jelöli azokat az ösz-
szetartozó C és Si %-okat, amelyek mellett az ön-
töttvas 10...90 mm falvastagsági határokon belül
megbízhatóan perlit-grafitosan kristályosodik. A
legjobb összetételű határok: 3,0...2,5% C és 1,5...
..2% Si.

A Maurer-diagramból az következik, hogy >4,3%
C-tartalom esetén minden öntöttvas ferrit+grafit
szövetű , ami a valóságnak nem felel meg, mert
egészen kis Si tartalom mellett (0,1...0,2%), még a
nagy C-tartalmú öntöttvas is fehéren, ledeburitosan
dermed. Ezért a diagram A pontban végződő csúcsa
helyett helyesebb a szürkevas-mező határvonalai-
nak szaggatott vonalakkal jelölt felfelé vezetése.

4.15.01. Szürketöretű öntöttvas
Ha az olvadék a stabilis egyensúlyi diagram szerint,
vagyis lassú kristályosodással dermed, szürketöretű
öntöttvas keletkezik. Ideális szövetszerkezete per-
lit+grafit. Itt a karbon tehát szabad alakban, vagyis
grafitként van jelen, amely nagyon puha, ezért a
szürkevas fajtái jól forgácsolhatók. Emellett a gra-
fitkristályok folytonossági hiányokat (diszlokáció-
kat) okoznak, ami rontja a szürkevas szilárdsági jel-
lemzőit. Mivel a szürkevas grafitosodására a Si-
nak, C-nak és a lehülés sebességének van együttes
hatása, ezért e három tényező úgy választják meg,
hogy a dermedés a grafitosodás felé mozduljon el.
A Mn korlátozza a grafitkiválást, jelenléte ezért
nem kívánatos és mennyisége nem haladhatja meg
az 1%-ot.

4.19. ábra. Perlit-grafitos szürkevas szövete.
Alap: lemezes perlit, benne fekete grafiterek (300:1)

A jobb minőségű szerkezeti szürkevasöntvények
perlit-grafitos szövetszerkezetűek (4.19. ábra).

Ha a (C+Si)%-a nagy, akkor nagyobb grafitkristá-
lyok válnak ki (4.20. ábra), melyek jobban rontják a
szilárdsági jellemzőket.

4.20. ábra. Durva grafit-erek szürkevasban (100:1)

Kisebb C+Si tartalom finomabb grafitszemcséket
eredményez (4.21. ábra), ami jobb szilárdsági tulaj-
donságokat biztosít. Egyes esetekben ferrit is meg-
jelenhet a szövetszerkezetben, ami szintén csök-
kenti a szilárdságot és a kopásállóságot.

4.21. ábra. Finom grafit-erek szürkevasban (100:1)

4.15.02. Különleges öntöttvasak
Ebbe a csoportba szokták sorolni azokat az öntött-
vas fajtákat, amelyeknek szilárdsági (és esetleg
más) jellemzőit megfelelő eljárásokkal feljavítják.

A szürkevas szilárdsági jellemzőit a perlites alap-
szövetben levő grafitkristályok mennyisége és alak-
ja szabja meg. Ebből következik, hogy a jellemzők
javítása a grafit mennyiségének csökkentésével és
kristályainak finomításával, valamint lemezes alak-
jának gömbös alakúvá való változtatásával érhető
el.

A grafit finomításának leghatásosabb módszere a
modifikálás. Ez abból áll, hogy a folyékony vashoz
öntés előtt ún. modifikátort adagolnak (leggyak-
rabban ferroszilícium és Al keverékét 0,2…0,3%-
ban), amely a megdermedő öntöttvas szövetét, fő-
leg a grafitkristályokat finomítja. A modifikálás
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nagyban megnöveli az öntöttvas szakítószilárdságát
és a kopásállóságát.

Ha a folyékony vashoz 0,3…1,2% Mg-t adagolnak,
akkor a grafit gömb alakúvá kristályosodik. Az így
nyert öntöttvasat gömbgrafitos öntöttvasnak neve-
zik, melynek szilárdsági tulajdonságai jóval kedve-
zőbbek a többi vasfajtáétól. Szövetszerkezetét a
4.22. ábra szemlélteti.

4.22. ábra. Gömbgrafitos öntvény szövetszerkezete. A
grafitgömböket ferrit szegélyezi, a szürke szövet perlit

A gömbgrafitos öntöttvas szakítószilárdsága kb.
négyszer nagyobb, mint a közönséges szürke önt-
vényé, és jóval szívósabb is. Jó tulajdonságai miatt
sok esetben alkalmas az acélöntvény kiváltására,
mert attól sokkal olcsóbb, mivel olvadáspontja jó-
val alacsonyabb, ez mellett a zsugorodása is kicsi.

4.15.03. Fehértöretű öntöttvas
Ha a megolvasztott nyersvasat gyorsan hűtik le és a
masszához olyan ötvöző elemeket adagolnak, ame-
lyek elősegítik a karbidok kialakulását (Mn, Mo,
Cr, V, Sn), akkor fehértöretű öntöttvasat kapnak. A
nevét töretének fémes fényétől kapta. A karbon tel-
jes mennyisége a vas- és egyéb karbidokban, vegyi-
leg kötött állapotban van jelen. Az Fe-Fe3C egyen-
súlyi diagramból megállapítható, hogy a szerkeze-
tében legtöbb a szabad cementit (>60%), emiatt na-
gyon kemény és rideg. Az ötvözetlen fehérvas kar-
bidos kristályosodását a Si-tartalom 0,5…1,2%-on
való tartásával érik el, amikor a szokásos Mn-tarta-
lom 0,4…1%. Ha növelni akarják a kopásállóságot,
akkor 1,5% Cr-t szoktak ötvözőként adagolni.

A fehérvas szövetszerkezetének mikroszkópikus
képén (4.23. ábra) látszik a nagy mennyiségű sza-
bad cementit, amely főleg szekunder és eutektikus,
de az eutektikum felett primer cementit is található.
Ez a szövetszerkezet a fehérvasnak igen nagy ke-
ménységet biztosít, ezért forgácsolással csak kivé-
teles esetekben munkálják meg. Keménységük és
kopásállóságuk miatt pl. örlőtárcsák és örlőgolyók
gyártására igen alkalmasak. Ezeket öntéssel készí-

tik és ha szükséges, általában köszörüléssel végez-
nek rajtuk kisebb alakításokat.

4.23. ábra. Fehérvas szövetképe (350:1)

Temperöntvények

Mivel a fehértöretű öntöttvasat az acélgyártás mel-
lett főleg temperöntvények előállítására használják,
így a temperöntvények szövetszerkezete nagyon ha-
sonló a fehérvaséhoz. A különbség csak annyi,
hogy a temperöntvényekben nem kívánatos a pri-
mer cementit és hogy ezt elkerüljék, a kiinduló a-
nyagot a hipoeutektikus mezőből választják. Tulaj-
donságaik alapján a szörke öntvény és az acélönt-
vény között foglalnak helyet.

A temperöntvényt két teljesen különálló eljárással
kapják. Először az alkatrészt metastabil folyamattal
kiöntik, így kemény és rideg fehéröntvényt kapnak.
A második fázisban ezeket a darabokat hosszan-
tartó izzítással átalakítják stabil állapotúvá, így a-
zok puhábbá válnak (a cementit felbomlik).

Kétfajta temperöntvény ismeretes:

Fehér temperöntvényt akkor kapnak, ha az izzítás
folyamán az anyagból eltávolítják a karbon nagy ré-
szét. Szövetszerkezetének mikroszkópikus képén
(4.24. ábra) jól megkülönböztethető a kéreg és a
mag közötti külső és átmeneti zóna.

kéreg külső zóna átmeneti zóna mag

4.24. ábra. A fehérvas szövetszerkezete:
kéreg – oxidokkal kevert ferrit, külső zóna – tiszta ferrit,

átmeneti zóna – ferrit + perlit, mag – perlit + grafit

Fekete temperöntvénynél a karbont meghagyják,
így annak a törete fekete színű. Szövetszerkezetét a
4.25. ábra mutatja be.
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4.25. ábra. Fekete temperöntvény szövetképe.
Fehér alap: ferrit, fekete csomók: temperszén

Ma a gyakorlatban leginkább kombinált (fekete-
magú) temperöntvényt használnak, amelynél csak a
vékony külső rétegből vonják ki a karbont, míg a
magban megmarad. Az így kapott munkadarab kér-
ge fehér, míg a magja fekete temperöntvényből áll.

A temperöntvények viszonylag puhák, szilárdságuk
aránylag kedvező, eléggé jól nyújthatók, ezért ki-
sebb kovácsolási műveleteket is elviselnek. Mérsé-
keltebb dinamikus terheléseket is elbírnak.

Kéregöntvénynél a külső rész metastabil alakban,
míg a mag stabil alakban kristályosodik. Így a külső
igen kemény réteg fehéröntvény, a belső rész pedig
szürke vagy gömbgrafitos öntöttvas formájában je-
lenik meg. A felület ezért közepes szilárdságú, de i-
gen kemény a szabad cementit miatt, a belső rész
viszont nagyobb szilárdságú és puhább a szövetben
levő grafit szemcsék vagy gömbök miatt. A két rész
között általában egy átmeneti, kevert réteg alakul
ki. A két rész aránya megfelelő ötvöző elemek ada-
golásával beállítható.

A kéregöntvény gyártásánál irányadó szempont a
kéregmélység és a kéregkeménység. Az ötvözőket e
két tulajdonságra kifejtett hatásuk alapján választ-
ják ki a kéregöntvény összetételének megállapításá-
nál. Hatásosságuk sorrendje a következő:

•  A kérgesedést növelik: W, Mn, Mo, Sn, Cr, V,
S.

•  A kérgesedést csökkentik: C, Si, Al, Ni, Co, Cu
•  A kéregkeménységet növelik: C, Ni, P, Mn, Cr,

Mo, V, Si, Al, Cu, S.

A kéregöntvényt a kettős összetétel alkalmassá te-
szi dinamikus terhelésnek kitett alkatrészek gyár-
tására.

4.16.  AZ ÖNTÖTTVASFAJTÁK JELÖ-
LÉSE A JUS-SZERINT

Az öntöttvasak alapjele betűkből és számokból áll.
A betűk a vas szerb nevéből származnak, a számok
pedig a szakítószilárdság legkisebb garantált nagy-
ságát jelentik, a fajtától függően N/mm2-ben, ill.
kN/mm2-ben. A gömbgrafitos öntöttvasnál feltünte-
tik még a nyújthatóságot is %-ban kifejezve.

A betűjeleket a 4.08. táblázat tartalmazza.

4.08. táblázat. Az öntöttvasfajták betűjelei
A vas magyar neve A vas szerb neve Jel
Szürkeöntvény Sivi liv SL
Szürkeöntvény-edzett Sivi liv-kaljeni KSL
Szürkeöntvény-nemesített Sivi liv-poboljšan PSL
Szürkeöntvény-puha Sivi liv-mekan MSL
Szürkeöntvény-öregített Sivi liv-ostareli OSL
Szürkeöntvény-kokillás Sivi liv-kokilni KoSL
Szürkeöntvény-tűzálló Sivi liv- vatrostalni VSL
Fehéröntvény Beli tvrdi liv BTL
Fehér kéregöntvény Tvrdokorni beli liv TTL
Gömbgrafitos öntöttvas Nodularni liv NL
Fehér temperöntvény Beli temper-liv BTeL
Fekete temperöntvény Crni temper-liv CTeL

Példák az öntöttvasak jelölésére:

- Szürkeöntvény, kereskedelmi minőség, nem le-
ellenőrzött szakítószilárdsággal: SL 00.

- Szürkeöntvény, melynek szakítószilárdsága
Rm= 150 N/mm2 : SL 150.

- Fehéröntvény, melynek szakítószilárdsága
Rm= 200 N/mm2 : BTL 200.

- Gömbgrafitos öntöttvas, melynek szakítószi-
lárdsága Rm= 400 N/mm2 és minimális nyújt-
hatósága 12%: NL 400-12.

- Fehér temperöntvény, melynek szakítószilárd-
sága Rm = 350 N/mm2 :BTel 35.

- Fekete temperöntvény, melynek szakítószilárd-
sága Rm = 450 N/mm2 :CTel 45.
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