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Opis vynálezu
[Oblasť techniky]
[0001] Predložený vynález sa týka spôsobu výroby výrobkov z ultra-vysokopevnostnej ocele,
ktorý je vhodný na výrobu výrobkov, ktoré majú zložitý tvar, alebo veľkú hĺbku spracovania.
[0002] Taký spôsob je napríklad opísaný v dokumente WO-A-2007/028475.
[Doterajší stav techniky]
[0003] V poslednej dobe sa neustále sprísňujú kritéria nárazovej funkčnosti vozidiel na
zaistenie bezpečnosti cestujúcich. Okrem toho, pretože boli sprísnené predpisy, týkajúce sa
emisií oxidu uhličitého, ktorý je hlavnou príčinou globálneho otepľovania, boli sústavne
požadované zlepšenia účinnosti využitia palív. Za týmto účelom musia vozidlá spĺňať
požiadavky ako na dostatočnú pevnosť rámu, tak aj na jeho nízku hmotnosť.
[0004] Oceľový plech s veľmi vysokou pevnosťou umožňuje vozidlu dosiahnuť požadovanú
pevnosť pri použití tenšieho oceľového plechu.
[0005] V konvenčnom spôsobe výroby komponentov vozidiel pomocou oceľového plechu s
veľmi vysokou pevnosťou, sa oceľová cievka najskôr nareže na oceľový plech, ktorý je ďalej
podrobený vystrihaniu do hrubého tvaru a potom sa zahrieva na teplotu oblasti austenitu.
Potom sa ohriaty oceľový plech premiestni do lisovacích foriem, v ktorých je tento oceľový
plech vytvarovaný na požadovaný tvar súčasti, zatiaľ čo sa ochladzuje vytvoreným výrobkom
umiestneným v lisovacích formách, čím sa získa vysokopevnostná súčiastka s vysokou
rozmerovou presnosťou.
[0006] Obr. 1 je technologická schéma konvenčného spôsobu výroby oceľových výrobkov.
[0007] Ako je znázornené na tomto obrázku, oceľová cievka 100 sa odvíja z nosníka cievky
110 a prechádza rezačkou 120 za účelom vytvorenia oceľového plechu 130. Potom sa
oceľový plech 130 podrobí vysekávaniu, aby poskytol prírez oceľového plechu 150, ktorý
potom prechádza cez vyhrievaciu pec 140 na ohrev prírezov oceľového plechu 150. Zahriaty
oceľový plech 150 je potom podrobený tvárneniu za tepla vo formách na lisovanie za tepla
180, čím vzniká výrobok 190. Formy 180 sú vytvorené s priechodom 185 pre tekutinu,
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ktorým je privádzané chladivo alebo chladiaca voda, ktorá ochladzuje formy a súčasne
výrobok, pri uzatvorených formách.
[0008] V tomto prípade musí byť výrobok zastrihnutý na presný rozmer strihacím strojom,
avšak výrobok z ocele s ultra-vysokou pevnosťou, ktorý bol vytvorený skôr uvedeným
spôsobom, má príliš vysokú pevnosť (asi 1500 MPa) na to, aby mohol byť zastrihnutý na
presnú veľkosť pomocou strihacieho stroja, takže na rezanie je vyžadovaná príliš vysoká
rezná sila a rýchlosť opotrebenia nástrojov je vysoká, čím sa zvyšujú výrobné náklady.
[0009] Ďalej, pri zastrihávaní oceľového výrobku, sa vytvárajú výrazné rozstrapenia a
zvyšujú pravdepodobnosť praskania u súčiastky vyrobenej z výrobku podľa citlivosti na
zárezy u vysokopevnostného materiálu.
[0010] Na vyriešenie týchto problémov sa obvykle pre proces zastrihovania používa rezanie
laserom alebo rezanie vodným lúčom. Aj keď rezanie laserom alebo rezanie vodným lúčom
poskytuje veľmi čistý a vysoko kvalitný rezný povrch, môže byť doba spracovania predĺžená
v závislosti od hrúbky materiálu, dĺžky strihu, presnosti rozmerovej tolerancie a podobne.
Výsledkom toho je, že proces zastrihovania môže často spôsobiť predĺženie doby výroby
celého výrobného procesu.
[0011] Okrem toho, pri tvorbe výrobku, ktorý má veľkú hĺbku spracovania alebo zložitý tvar,
dochádza pri tvárnení za tepla k nadmernej deformácii, čo vedie k lokálnemu poškodeniu
alebo defektom výrobkov.
[Opis]
[Technický problém]
[0012] Úlohou predloženého vynálezu je poskytnúť spôsob výroby oceľových výrobkov s
veľmi vysokou pevnosťou, ktorý je vhodný na výrobu výrobkov, ktoré majú komplikovaný
tvar alebo vysokú hĺbku spracovania.
[0013] Predložený vynález je zameraný na poskytnutie spôsobu výroby oceľového výrobku s
veľmi vysokou pevnosťou, ktorý zahŕňa tvárnenie za studena na vytvorenie 50 ~ 80 %
výrobku a tvárnenie za tepla na vytvorenie zostávajúcej časti výrobku, čím sa zabráni
poškodeniu alebo defektom výrobku, vzniknutým počas vytvárania výrobku.
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[Technické riešenie]
[0014] Predložený vynález poskytuje spôsob podľa znakov nároku 1.
[Výhodné účinky]
[0015] Podľa tohto vynálezu sa pri výrobnom spôsobe výrobku z ultra-vysokopevnostnej
ocele vytvorí 50 až 80 % tvaru konečného výrobku tvárnením za studena a zvyšok konečného
výrobku sa vytvorí tvárnením za tepla, čím sa zabráni poškodeniu alebo defektom na
výrobku, ktoré by mohli vzniknúť pri výrobe výrobku v jedinom procese, ktorým sa
spracováva veľké množstvo oceľového plechu.
[0016] Ďalej, v súlade s uskutočnením podľa tohto vynálezu, sa môže vykonávať dierovanie
podľa potreby v priebehu dokončovania výrobkov po tvárnení za tepla a kalenie, čím sa bráni
nesprávnej polohe dierovania spôsobenej deformáciou výrobku v priebehu tvárnenia za tepla.
[0017] Ďalej, podľa tohto vynálezu, sa oceľový plech reže do tvaru, čo najbližšieho
konečnému tvaru výrobku, v kroku orezávania, takže následné spracovanie pomocou
laserového lúča alebo vodného lúča po kalení môže byť minimalizované, čím sa zabráni
problémom konvenčného následného spracovania, ktoré sa týkajú výrobných nákladov a
rýchlosti výroby.
[Opis výkresov]
[0018]
Obr. 1 je zjednodušená technologická schéma konvenčného spôsobu výroby oceľového
výrobku;
Obr. 2 je technologická schéma spôsobu výroby oceľového výrobku podľa uskutočnenia
predloženého vynálezu;
Obr. 3 je koncepčný pohľad znázorňujúci stupne tvarovania konečného výrobku, výrobku
tvarovaného za studena a výrobku tvarovaného za tepla vo výrobnom spôsobe podľa
uskutočnenia predmetného vynálezu; a
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Obr. 4 je zjednodušená technologická schéma výrobného spôsobu podľa uskutočnenia
predloženého vynálezu.
[Najlepší režim]
[0019] Uskutočnenia tohto vynálezu budú teraz opísané podrobnejšie s odkazom na pripojené
výkresy.
[0020] Je treba poznamenať, že výkresy nie sú v presnom meradle a môžu byť prehnané z
hľadiska hrúbky čiar alebo veľkosti komponentov, len pre pohodlie a jasnosť opisu.
[0021] Okrem toho, sú tu používané termíny definované s tým, že berú do úvahy funkcie
podľa tohto vynálezu a môžu byť zmenené v závislosti od zvyku alebo zámeru užívateľa
alebo prevádzkovateľa.
[0022] Z tohto dôvodu, by vymedzenie pojmov malo byť v súlade s celkovým opisom,
uvedeným v tomto texte.
[0023] Spôsob výroby výrobku z ultra-vysokopevnostnej ocele a oceľový výrobok, vyrobený
týmto spôsobom v súlade s uskutočnením podľa tohto vynálezu, bude opísaný s odkazom na
priložené výkresy.
[0024] Obr. 2 je technologická schéma spôsobu výroby oceľových výrobkov podľa
uskutočnenia tohto vynálezu, obr. 3 je koncepčný pohľad znázorňujúci stupne tvárnenia
konečného výrobku, výrobku tvárneného za studena a výrobku tvárneného za tepla vo
výrobnom spôsobe podľa uskutočnenia vynálezu a obr. 4 je zjednodušená technologická
schéma spôsobu výroby podľa uskutočnenia tohto vynálezu.
[0025] S odkazom na obr. 2, spôsob výroby ultra-vysokopevnostného oceľového výrobku
podľa jedného uskutočnenia zahŕňa: a ) prípravu oceľového plechu orezaním oceľového
plechu, ktorý má určitú vytvrdzovateľnosť za vzniku hrubého tvaru konečného výrobku
v S-21; b) lisovanie za studena alebo tvárnenie za studena oceľového plechu za účelom
vytvorenia 50 až 80 % tvaru konečného výrobku v S-22; c) presné orezanie oceľového plechu
tvárneného za studena pozdĺž obrysovej čiary zodpovedajúcej vonkajšiemu obrysu konečného
výrobku v S-23; d) lisovanie za tepla alebo tvárnenie za tepla za účelom vytvorenia
zostávajúcich 20 až 50 % tvaru konečného výrobku a kalenie súčasne s lisovaním za tepla po
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zahriatí orezaného výrobku do austenitickej oblasti 700 °C alebo viac v S-24; a e) dokončenie
výrobku vykonaním konečného orezávania a dierovania výrobku tvárneného za tepla podľa
potreby, pomocou laserového lúča alebo vodného lúča v S-25.
[0026] Tento vynález sa vyznačuje tým, že tvar 50 ~ 80 % konečného výrobku je vytvorený
tvárnením za studena v S-22 a zostávajúci tvar konečného výrobku je vytvorený tvárnením za
tepla.
[0027] Tu sa pomer tvárnenia týka trojrozmerného tvaru, a preto je nejednoznačné definovať
pomer ako číselnú hodnotu. V tomto vynáleze je pomer tvárnenia definovaný ako pomer
výšky (alebo hĺbky) tvarovaného výrobku v určitom kroku tvárnenia k jej hodnote u
výsledného výrobku. Napríklad, pokiaľ má finálny výrobok po spracovaní výšku 500 mm a
materiál pre konečný výrobok je podrobený vyrezaniu, aby mal pri tvárnení za studena výšku
350 mm, je pomer tvárnenia 70 %.
[0028] S odkazom na obr. 3, pri vytváraní konečného výrobku, ako je znázornené na ľavej
strane obr. 3, je za tepla tvárnený výrobok, ako je znázornený na pravej strane obrázku,
vytvorený cez výrobok tvárnený za studena, ako je znázornené v strede obrázku.
[0029] Pri tvárnení za studena, je vytvorený tvar 50 ~ 80 % konečného výrobku. výrobok
tvárnený za studena sa postupne podrobí orezávaniu, o hrevu do austenitickej oblasti a
tvárneniu za tepla, za účelom na vytvorenie zostávajúceho tvaru výrobku, čím sa získa
konečný výrobok.
[0030] Také postupné tvárniace kroky môžu znížiť poškodenie alebo deformáciu povrchu
výrobku, lomy a podobne, v porovnaní s tvárnením výrobku pomocou jediného procesu,
ktorým sa spracováva veľké množstvo oceľového plechu.
[0031] Pokiaľ je 50 % alebo menej tvaru konečného výrobku vytvorené tvárnením za studena,
zvyšuje sa množstvo tvárnenia za tepla, aby sa zaistil veľký rozdiel v tvare medzi výrobkom
tvárneným za studena a konečným výrobkom, takže presná predpoveď tvaru konečného
výrobku v orezávacom stupni sa stáva problematickou, čím sa zvyšuje množstvo práce pri
následnom spracovaní, ako je prídavné rezanie laserom a podobne.
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[0032] Naopak, v prípade, že 80 % alebo viac tvaru konečného výrobku je utvorené
tvárnením za studena, zvyšuje sa miera tvárnenia za studena veľmi, čo spôsobuje trhliny alebo
iné poškodenia na povrchu výrobku počas tvárnenia za studena.
[0033] Krok zarezávania (S-23) je proces orezávania výrobku tvárneného za studena do tvaru
čo najbližšieho tvaru konečného výrobku, predpovedaním tvaru výrobku tvárneného za
studena po tvárnení za tepla a kalenia.
[0034] Pretože sa krok zarezávania (S-23) vykonáva pred vytvrdením, môže byť vykonaný
ľahšie a presnejšie ako následné spracovanie.
[0035] V kroku zarezávania (S-23), sa výrobok tvárnený za studena oreže do tvaru čo možno
najbližšieho tvaru konečného výrobku tým, že sa predpovedá tvar konečného výrobku pri
zohľadnení tvaru súčiastok, faktorov, ako je druh, zloženie a hrúbka materiálu a podobne.
[0036] V prípade výrobku, ktorý má zložitý vonkajší tvar, môže dochádzať k problémom, keď
je presná predpoveď miery deformácie po tvárnení za tepla problematická. V tomto prípade je
okraj zaistený miestne iba u tej časti výrobku, ktorej predpovedanie tvaru je problematické a
časť s okrajom môže byť rezaná do konečného tvaru rezaním laserom alebo podobným
spôsobom v kroku dokončenia výrobku, čím sa dosiahne rozmerová presnosť celkového
výrobku.
[0037] V kroku orezávania (S-23), sa nepotrebné časti (časti okrem výrobku ako takého) z
výrobku odstránia pred tvárnením za tepla a kalením (S-24), pričom väčšina operácií rezania
je vykonaná predtým, ako výrobok prechádza zvýšením pevnosti kalením, čím sa zlepší
účinnosť prevádzky.
[0038] Krok dokončovania výrobku (S-25) je proces konečnej úpravy výrobku tak, aby mal
konečný tvar pomocou laserového lúča alebo vodného lúča a dierovanie výrobku v potrebnej
pozícii, pokiaľ nie je možné získať kompletný tvar výrobku krokom orezávania (S-23). Krok
dokončenia výrobku (S-25) môže byť vynechaný u spôsobov, ktoré nie sú podľa predloženého vynálezu, v závislosti od tvaru konečného výrobku.
[0039] Inými slovami, oceľový plech sa reže v rozmedzí, ktoré umožňuje presné orezávanie
metódou pokusu a omylu v kroku orezávania (S-23), a vonkajší obrys oceľového plechu,
ktorého presnú predikciu nie je možné získať, je miestne vybavený okrajom na rezanie a je
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podrobený presnému rezaniu do konečného tvaru v kroku dokončenia výrobku (S-25). Preto,
pre jednoduchý výrobok, nie však podľa tohto vynálezu, môže byť operácia rezania do
konečného tvaru v kroku dokončenia výrobku vynechaná.
[0040] Dierovanie je možné ľahšie vykonávať pri vysokej pevnosti ako orezávanie. Je teda
žiaduce vykonať dierovanie v kroku dokončenia výrobku (S-25).
[0041] Pokiaľ sa dierovanie vykonáva pred tvárnením za tepla a kalením, môže dôjsť k chybe
v polohe dierovania, v dôsledku nerovnomerného preťaženia alebo skrútenia materiálu počas
tvárnenia za tepla a kalenia.
[0042] S odkazom na obr. 4, budú podrobnejšie opísané jednotlivé procesy tohto spôsobu.
[0043] Spôsob výroby oceľového výrobku podľa tohto uskutočnenia môže poskytnúť ultra
vysokopevnostný oceľový výrobok úrovne 1180 MPa pri použití oceľového plechu úrovne
590 MPa.
[0044] Po prvé, v stupni prípravy oceľového plechu (S-21) sa oceľová cievka valcovaná za
horúca podrobí rezaniu alebo vyrezávaniu na prípravu oceľového plechu. V technologickej
schéme sa oceľová cievka 100 odvíja od nosiča 110 a prechádza rezačkou 120, čím vzniká
oceľový plech 130.
[0045] Tu môže oceľový plech 130 zahŕňať C: 0,1 až 0,4 % hmotnostných (hmotn. %), Si:
0,5 % hmotn. alebo menej, N: 0,1 % hmotn. alebo menej, Al: 0,01 ~ 0,1 hmotn. %, P: 0,05 %
hmotn. alebo menej, Mn: 0,8 ~ 2 hmotn. %, B: 0,002 ~ 0,01 % hmotn. Mo alebo Cr: 0,1 až
0,5 % hmotn. a zvyšok Fe a nevyhnutných nečistôt.
[0046] V tomto zložení, má oceľový plech pevnosť v ťahu asi 550 ~ 650 MPa a konečný
oceľový výrobok má pevnosť v ťahu približne 1300 ~ 1600 MPa v dôsledku účinkov kalenia.
[0047] Na uskutočnenie lisovania oceľového plechu, je vyžadovaný na oceľovom plechu
priestor navyše, aby bol plech upevnený, okrem časti oceľového plechu, ktorá zodpovedá
tvaru konečného výrobku. Tento dodatočný priestor je vyžadovaný až do kroku tvárnenia za
studena (S-22). V tomto vynáleze, pretože sa operácia tvárnenia vykonáva dvakrát a väčšina
deformácie oceľového plechu prebieha tvárnením za studena, nie je potrebný zvláštny priestor
na uchytenie držiakom v kroku tvárnenia za tepla.

8

[0048] Krok tvárnenia za studena (S-22) sa vykonáva na vytvarovanie oceľového plechu 130
do tvaru 50 ~ 80 % konečného výrobku, v ktorom má oceľový plech 130 pevnosť v ťahu asi
590 MPa. Dokonca aj pri tejto pevnosti v ťahu však môže byť rozmerová presnosť
neuspokojivá v dôsledku fenoménu pružiny a existuje vysoká možnosť vzniku defektov
spôsobených veľkou mierou deformácie pri tvárnení za studena, pokiaľ je hĺbka spracovania
vysoká. preto je oceľový plech vytvarovaný do tvaru 50 až 80 % konečného výrobku
tvárnením za studena a zostávajúci tvar konečného výrobku sa získa stupňom tvárnenia za
tepla a kalenia (S-24).
[0049] V kroku tvárnenia za studena (S-22) sa oceľový plech nespracováva na rozmerovú
presnosť konečného výrobku, ale spracováva sa na v tejto dobe dosiahnuteľnú rozmerovú
presnosť.
[0050] Po kroku tvárnenia za studena (S-22), sa nepotrebné časti 162 odstránia z oceľového
plechu s výnimkou tvaru výrobku 160 v kroku orezávania (S-23). Aj keď krok tvárnenia za
studena (S-22) vyžaduje zvláštny priestor na uchytenie držiakom k vôli veľkej miere
spracovania, tvárnenie za tepla (S-24) zahŕňa malú mieru deformácie a nevyžaduje teda
žiadny zvláštny priestor na uchytenie držiakom. Ďalej, vzhľadom na to, že má oceľový plech
zvýšenú pevnosť a je ťažké ho rezať po tvárnení za tepla (S-24), zbytočná časť 162 je z
oceľových plechov odstránená s výnimkou tvaru výrobku 160 v kroku orezávania (S-23) tak,
ž e vonkajší tvar oceľového plechu je vytvorený čo možno najbližšie tvaru konečného
výrobku.
[0051] Aj keď dierovanie môže byť vykonávané v kroku orezávania (S-23), tvar alebo poloha
vyrazeného otvoru môže byť zmenená v dôsledku deformácie pri tvárnení za tepla, a preto sa
dierovanie výhodne vykonáva v kroku dokončovania výrobku (S-25).
[0052] V kroku tvárnenia za tepla a kalenia (S-24), sa orezaný výrobok 180 po kroku
orezávania (S-23) zahrieva na vysokú teplotu a podrobí sa tvárneniu za tepla v lisovacích
formách a súčasne s tým kaleniu, čím sa zvýši pevnosť výrobku 180 na dvoj alebo
trojnásobok počiatočnej pevnosti oceľového plechu pomocou účinku kalenia.
[0053] Finálny ultra vysokopevnostný oceľový výrobok, vyrobený spôsobom podľa tohto
uskutočnenia má pevnosť v ťahu 1180 MPa alebo viac.
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[0054] V kroku tvárnenia za tepla a kalenia (S-24), sa orezaný výrobok 180 vedie cez
vyhrievaciu pec 170, v ktorej sa výrobok 180 zahreje do austenitickej oblasti 700 °C alebo
viac, a výhodne v rozsahu 700 až 990 °C. Tu môže byť rýchlosť ohrevu v rozsahu 5 až
80 °C/s, ale nie je obmedzená. Rýchlosť ohrevu 5 °C/s alebo menej je neúčinná z dôvodu
príliš nízkej produktivity a rýchlosť ohrevu 80 °C/s alebo viac môže spôsobiť odparovanie
povlakovej vrstvy z oceľových plechov. Rýchlosť ohrevu môže byť obmedzená na 80 °C/s
alebo menej.
[0055] Všeobecne platí, že za účelom získania štruktúry martenzitu, je nevyhnutné vziať do
úvahy vzťah medzi teplotou začínajúcej transformácie martenzitu a rýchlosťou kalenia. Inými
slovami, tvárnenie musí byť zahájené pri teplote začiatku transformácie martenzitu alebo
väčší a hotový výrobok musí byť vysúvaný z lisovacích foriem 190 pri teplote dokončovania
transformácie martenzitu alebo menšej.
[0056] Vo vyhrievacej peci 170 môže byť konečná teplota zahrievania opracovaného výrobku
od teploty stabilizácie austenitu alebo viac do 990 °C alebo menej a orezaný výrobok sa
udržiava po dobu 3 ~ 6 minút pri teplote vyhrievania. Dôvodom je to, že sa oceľ obvykle
zahrieva na stabilizačnú teplotu austenitu, aby sa získala mikroštruktúra schopná zaručiť
požadovanú pevnosť cieľového výrobku po kalení, a že pokiaľ sa oceľ zahreje nad 950 °C,
môže sa z povrchu oceľového plechu 130 odparovať povlaková vrstva.
[0057] Ďalej je zaistená doba udržiavania, aby sa získala jednotná štruktúra prostredníctvom
odstránenia napätia z výrobku 180 a na zaistenie rovnomernej spracovateľnosti v procese po
zahrievaní. Podľa experimentov, kedy bola doba udržiavania výrobku 180 vo vyhrievacej peci
140 nižšia ako 3 minúty, nebol zvyškový austenit dostatočne vytvorený, zatiaľ čo pokiaľ doba
udržiavania presiahla 6 minút, rástli austenitové zrná, čo spôsobilo mierny pokles pevnosti
konečného výrobku po kalení. Doba udržiavania musí teda byť v rozsahu 3 až 6 minút.
[0058] Po zahrievaní sa orezaný výrobok 180 podrobí tvárneniu za tepla, za vzniku výrobku
195, ktorý sa prudko ochladí spoločne s lisovacou formou 190 pričom sa vylisuje výrobok
195, čím sa zaistí ultra vysokopevnostný oceľový výrobok, ktorý má dobrú rozmerovú
presnosť.
[0059] Vzhľadom na to, že sa kalenie vykonáva súčasne s tvárnením za tepla, sú lisovacie
formy 190 vytvorené s kanálom pre tekutinu 192, ktorým prechádza prietok chladiva alebo
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chladiacej vody. Tu je priechod pre tekutinu 192 všeobecne vytvorený tak, aby prenikol do
lisovacích foriem 190 a taký tvar priechodu pre tekutinu 192 v lisovacích formách 190
neobmedzuje rozsah tohto vynálezu.
[0060] Rýchlosť ochladzovania tu môže byť udržiavaná na 20 °C/s alebo viac, aby sa uľahčila
fázová premena na štruktúru martenzitu.
[0061] Inými slovami, ak je výrobok 195 zahriaty na vysokú teplotu ochladený rýchlosťou
kalenia 20 °C/s alebo menej, mikroštruktúra výrobku 195 sa premení na perlitickú alebo
bainitickú mikroštruktúru, ktorá neposkytuje dostatočnú pevnosť. Preto je žiaduce, aby
kalenie bolo vykonané takou rýchlosťou, aby sa základná štruktúra železa výrobku úplne
premenila na štruktúru martenzitu.
[0062] Nakoniec, konečná úprava oceľového výrobku vysunutého z lisovacích foriem 190 sa
uskutočňuje pomocou laserového lúča alebo vodného lúča podľa potreby.
[0063] So spôsobom výroby podľa tohto vynálezu je možné ľahko vyrobiť vysokopevnostné
súčasti automobilov, ako sú výstuže stredného stĺpika, výstuže strešnej strany a výstuže
prahov.
[0064] Výstuž stredného stĺpika je tu stĺpcovo tvarovaná súčiastka, umiestnená medzi
prednými dverami a zadnými dverami automobilu, výstuž strešnej strany je súčasť tvoriaca
dverový rám karosérie a výstuž prahov je súčasť umiestnená pod nožnou podperou karosérie
vozidla. Všetky tieto súčasti vyžadujú extrémne vysokú pevnosť a výrobný spôsob podľa
tohto vynálezu môže ľahko vyrábať výrobky z ocele s vysokou pevnosťou, pričom sa zlepší
ich rozmerová presnosť a produktivita.
[0065] Spôsob výroby oceľového výrobku podľa tohto vynálezu nie je obmedzený na
konkrétny materiál, a tak môže byť aplikovaný na všetky holé materiály, ktoré nemajú žiadnu
kryciu vrstvu a potiahnuté materiály (na báze hliníka, ako je Al-Si, atď. alebo materiály na
báze zinku, ako je Zn-Fe atď.).
[0066] Aj keď niektoré uskutočnenia tohto vynálezu boli opísané s odkazom na pripojené
výkresy, bude odborníkom v odbore zrejmé, že tieto uskutočnenia sú dané len ako ilustrácia, a
že je možné vykonať rôzne modifikácie, zmeny a úpravy bez odchýlenia sa od rozsahu tohto
vynálezu. Rozsah tohto vynálezu by mal byť obmedzený len pripojenými nárokmi.
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Patentové nároky
1. Spôsob výroby výrobku (195) z vysokopevnostnej ocele, ktorý je vhodný na výrobu
výrobkov s komplikovaným tvarom alebo s vysokou hĺbkou spracovania, ktorý zahŕňa:
a) prípravu (S-21) oceľového plechu (130) vysekávaním oceľového plechu, ktorý má
určitú vytvrdzovateľnosť, aby sa vytvoril hrubý tvar konečného výrobku;
b) lisovanie za studena (S-22) oceľového plechu tak, aby vznikol z 50 až 80 % tvar
konečného výrobku;
vyznačujúci sa tým, že tento spôsob ďalej zahŕňa:
c) orezávanie (S-23) oceľového plechu tvárneného za studena (150) pozdĺž obrysovej
čiary zodpovedajúcej vonkajšiemu obrysu konečného výrobku;
d) lisovanie za tepla (S-24) orezaného výrobku (180) na vytvorenie zvyšných 20 až
50 % tvaru konečného výrobku a kalenie (S-24), simultánne s lisovaním za tepla, po
zahriatí orezaného výrobku do oblasti austenitu s teplotou 700 °C alebo vyššou; a
e) dokončenie výrobku vykonaním konečného orezávania a dierovanie hotového
výrobku (195) za použitia laserového lúča alebo vodného lúča;
s tým, že krok orezávania (S-23) zahŕňa vyrezanie oceľového plechu (150) za studena
pozdĺž obrysovej línie oceľového plechu tvárneného za studena do tvaru, ktorý je čo
možno najbližšie tvaru konečného výrobku pomocou metódy pokusu a omylu, pričom sa
lokálne poskytne okrajová časť k tej časti obrysu oceľového plechu tvárneného za studena
(150), u ktorej je ťažké predpovedať tvar.
2. Spôsob podľa nároku 1, s tým, že krok konečnej úpravy výrobku zahŕňa rezanie obrysovej
časti oceľového plechu tvárneného za studena, ku ktorej je v kroku orezania (S-22)
vytvorený okraj, do konečného tvaru.
3. Spôsob podľa nároku 1, s tým, že oceľový plech obsahuje C: 0,1~0,4 hmotn. %, Si: 0,5 %
hmotn. alebo menej, N: 0,1 % hmotn. alebo menej, Al: 0,01 ~ 0,1 hmotn. %, P: 0,05 %
hmotn. alebo menej, Mn: 0,8 ~ 2 hmotn. %, B: 0,002 ~ 0,01 % hmotn. Mo alebo Cr: 0,1 až
0,5 % hmotn. a zvyšok Fe a nevyhnutných nečistôt.
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4. Spôsob podľa nároku 1, s tým, že oceľový výrobok (195) získaný po lisovaní za tepla a
kalení má pevnosť 1180 MPa alebo viac.
5. Spôsob podľa nároku 1, s tým, že v stupni lisovania za tepla a kalenia (S-24) sa orezaný
oceľový plech 180 zahrieva rýchlosťou 5 až 80 °C/s.
6. Spôsob podľa nároku 1, s tým, že kalenie (S-24) sa vykonáva rýchlosťou 20 °C/s alebo
viac.
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[Obr. 2]
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[Obr. 3]
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