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A plattírozott alumíniumlemezeket az autógyártásban a kemény forrasztás alapanyagként használják. 

A plattírozás során az alapanyagra alacsonyabb olvadáspontú ötvözetréteget visznek a felületre. 

Munkánk során melegen hengerelt, majd több lépcsőben hidegen hengerelt plattírozott Al3003-as 

lemezeket vizsgáltunk. Vizsgálataink kiterjedtek a mikroszerkezet, a keménység és a textúra 

jellemzésére az egyes hengerlési lépcsők után. A textúrakép változását a teljes keresztmetszet mentén 

mélység szerint térképeztük fel. A textúra változását röntgendiffrakciós módszerrel vizsgáltuk. Az 

eredményeket pólusábrákkal, orientációs eloszlás függvényekkel (ODF) és a fő textúrakomponensek 

térfogathányadának változásával adjuk meg. 

Kulcsszavak: textúra, ODF, plattírozott alumínium 

 

Cladded aluminum sheets are used as brazing materials in the automotive industry. The base material 

is cladded with a coating having lower melting. During our research, hot rolled and cold rolled Al 3003 

cladded sheets were examined. Our researches included microstructure, hardness and texture 

examination after each rolling step. The texture evolution was examined along the whole thickness of 

the sheets. The texture evolution was examined by means of X-ray diffraction. The results are presented 

through the pole figures, orientation distribution functions (ODF) and the volume fractions variations 

of the main textures components. 

Keywords: texture, ODF, cladded aluminum 

 

BEVEZETÉS 

Ha a polikristályos, fémes anyagban a kristályok bizonyos hányada egy vagy több kitüntetett 

irányban áll, a kristályszerkezet anizotróp. Anizotróp anyagnál az anyagjellemzők (pl. rugal-

massági modulus vagy Poisson-szám) a tér különböző irányaiban eltérőek (1. táblázat) [1, 2]. 

A kristálytani textúra meghatározó szerepet játszik az alakított (hideg- vagy melegalakított) 

félkész termékek tulajdonságainál. Mivel a félkész termékek további felhasználásra kerülnek, 

ezért fontos ismernünk annak kristálytani textúráját. Ideális eset lenne, ha a lemezek feldol-

gozáskor textúramentesek lennének. 

1. táblázat 

Mérési paraméterek 
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Fém Rugalmassági modulus [GPa] 

 [100] [110] [111] 

Al 63,7 72,6 76,1 

Cu 66,7 130,3 191,1 

Fe 125 210,5 272,7 

W 384,6 384,6 384,6 
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Alumíniumötvözeteknél a kristálytani textúra hatással van az alakváltozó képességre. Az 

egyik leglátványosabb, textúra okozta hiba a mélyhúzásnál figyelhető meg. Ennél az eljárás-

nál a félkész termék megfelelő vastagságát hideg- vagy meleghengerléssel érik el. A mély-

húzásnál az a fő probléma, hogy erős alakítási (hengerlési) textúra jellemzi a félkész terméket 

a mélyhúzás előtt. Minél erősebb az alakítási textúra, annál erősebb az anizotrópia, ami mély-

húzásnál fülesedést okoz (1. ábra) [3, 4] 

 

 

1. ábra. 

Az alakítási textúra okozta fülesedés mélyhúzott alumínium félkész terméken 

 

Sok esetben az alakítást lágyítás követi, így az is lényeges, hogy a lágyítás után milyen 

lesz a textúra jellege. Nem megfelelő lágyítás után az alakítási textúra akár erősödhet is. Ezen 

túl kialakulhat az újrakristályosodási textúra, melynek jellege másabb, mint az alakítási tex-

túráé, de mértéke erősebb is lehet [4–8]. Továbbá létrejöhet átmeneti textúra (újrakristályo-

sodási és alakítás textúra együtt) is. Egyes összetételeknél kialakulhat akár a textúramentes 

(izotróp) szerkezet is. Alumínium esetében a textúra eme sokszínűsége miatt fontos ismerni 

a félkész termék textúráját. 

Munkánk során plattírozott alumíniumlemezekkel foglalkoztunk. A plattírozott alumíni-

umlemezeket az autógyártásban a kemény forrasztás alapanyagként használják. A plattírozás 

során az alapanyagra alacsonyabb olvadáspontú ötvözetréteget visznek a felületre, melynek 

későbbi megolvasztásával hozzák létre a végleges terméket. A textúra fejlődését nem csak 

felületen, hanem különböző rétegekben is megvizsgáltuk. 

 

1. ELVÉGZETT VIZSGÁLATOK 

A vizsgálatokat különböző vastagságúra hengerelt plattírozott 3003-as Al lemezeken végez-

tük. A kiinduló lemez melegen lett hengerelve 7 mm-re, a további lemezek hidegen, először 

3 mm-re, majd 1 mm-re. A vizsgálatok a minták két felületén, illetve különböző mélységek-

ben történtek. A vizsgálati tervet a 2. ábra mutatja. 
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2. ábra. 

Vizsgálati terv 

 

1.1. Mikroszerkezeti vizsgálatok 

A mintadarabokat először szappanos száraz csiszolással készítettük elő 220-as, 330-as, 500-

as és 800-as papíron, majd 3μ-os pasztával bekent gyémánt posztón políroztuk. Ezután Bar-

keres-maratást alkalmaztunk (összetétele: 5 g fluor-bórsav, 200 ml desztillált víz). A maratást 

Streues Electropol 5 elektropolírozóval végeztük. A mikroszerkezeti vizsgálatokat Zeiss Axi-

overt 40 típusú inverz állású ráeső fényű mikroszkópon végeztük polarizált fény alkalmazá-

sával, minden kereszt- és hosszcsiszolatból kivágott mintán. A pásztázó elektronmikroszkó-

pos vizsgálatokat Zeiss Evo MA 10 típusú berendezéssel végeztük. A mintadarabokat először 

csiszoltuk, majd políroztuk az előzőek alapján, viszont a maratás hidrogén-fluoriddal történt. 

 

1.2. Keménységmérés 

A keménységméréseket Wilson Tukon 2100B keménységmérő berendezéssel készítettük. A 

méréseket keresztmetszeti mintánkon végeztük. A teljes keresztmetszet mentén tizenhárom 

pontot vettünk fel, így fel tudtuk térképezni az alapanyag és a plattírozott réteg keménységi 

értékeinek változását. A keménységméréseket 20 grammos terheléssel végeztük. 

 

1.3. Textúravizsgálatok 

1.3.1. Pólusábra vizsgálatok 

A textúravizsgálatokat Euler-bölcsővel felszerelt Bruker D8 Advance diffraktométerrel vé-

geztük. A vizsgálat paraméterei: CoKα sugárzás, 40 kV csőfeszültség, 40 mA áram. A dön-

tést 0–75°-ig végeztük. A mérés során a defókuszálási hibát alumíniumpor mérésével korri-

gáltuk. A mért pólusábrákat a Bruker TexEval programmal értékeltük ki. 

 

1.3.2. ODF vizsgálatok 

Az ODF vizsgálatokat szintén a Bruker TexEval programmal végeztük. Először a mért pólu-

sábrákat újraszámítottuk, hogy megkapjuk a „holtterek” adatait is, a 0–90°-ig lévő döntési 

térképet. Az Euler-szögek klasszikus definícióját használtuk. A jellemző textúrakomponen-

sekhez (2. táblázat) tartozó Euler-szögek értékeinél kiszámítottuk a térfogathányadokat 15 Δ 
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szögeltérés (szórás) mellett. Ezek mellett ODF metszetekből leolvastuk a további lokális ma-

ximumok Euler szögeit. Ezután az Euler-szögekhez tartozó térfogathányadokat kiszámoltuk 

15 Δ szögeltérés (szórás) mellett. Így megkaptuk, hogy a jellemző orientációkban az elemi 

cellák hány %-a (V/V %) áll. 

2. táblázat 

Jellemző textúrakomponensek [9–11] 

Textúra-

komponensek 

Miller indexek 

{hkl}<uvw> 

Euler szögek  

φ1 Ф φ2 

C {112}<111> 90° 30° 45° 
Alakítási 

textúrakomponensek 
S {123}<634> 59° 34° 65° 

B {011}<211> 35° 45° 0°/90° 

G {011}<100> 0° 45° 0°/90° 

Újrakristályosodási 

textúrakomponensek 

Cube {001}<100> 0° 0° 0°/90° 

GossND - 19° 45° 0°/90° 

CubeND {001}<310> 20° 0° 0°/90° 

 {124}<211> 53° 36° 60° 

P {011}<122> 65° 45° 0°/90° 

 

2. EREDMÉNYEK 

2.1. Mikroszerkezet vizsgálatok eredményei 

Az optikai mikroszkópos felvételeken megfigyelhető az alakított szerkezet alakulása. A hen-

gerlési lépések növelésével egyre elnyújtottabbak lesznek a szemcsék. A képeken az is lát-

ható, hogyan alakul az alapanyag és a plattírozott réteg a különböző hengerlési lépések után. 

A plattírozott réteg szemcseszerkezete eltér az alapanyag szerkezetétől. A 3. ábra „a” képe 

mutatja a 7 mm-re hengerelt lemez szemcseszerkezetét, a „b” kép a 3 mm-re hengerelt lemez 

és a „c” kép pedig az 1 mm-re hengerelt lemez szemcseszerkezetét mutatja meg. A felvéte-

leket 10x-es objektívvel készítettük. 
 

 
 

3. ábra. 

Optikai mikroszkópos felvételek a) 7 mm-re hengerelt lemez  

b) 3 mm-re hengerelt lemez c) 1 mm-re hengerelt lemez 

                                           a)                                    b)                                        c) 
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A SEM felvételen a melegen hengerelt lemez szerkezetét vizsgáltuk (4. ábra). Az 1., 2., 

3. pontokban területelemzéssel megvizsgáltuk az alapanyag, illetve a plattírozott réteg 

összetételét (3. táblázat). A plattírozott réteg magas szilícium tartalmú alumíniumötvözet.  

3. táblázat 

Melegen alakított lemez összetétele különböző pontokban 

 
 

 

 

4. ábra. 

Melegen alakított lemez SEM felvétele 

 

2.2. Keménységmérés eredményei  

A keménységmérések során három párhuzamos mérést végeztünk, ezek átlagából meghatá-

roztuk a keménységeloszlást a mintadarabokon (5. ábra). A plattírozott réteg és az alapanyag 

határát vonal jelzi. Megfigyelhető, hogy az alapanyag és a plattírozott réteg keménysége egy-

aránt növekszik a 3 mm-re történő hideghengerlés során. A plattírozot réteg keménysége 

azonban az 1 mm-re történő hengerlés után nem változik jelentősen. Ezzel szemben az alap-

anyag tovább keményedig az 1 mm-re hengerlés során, így keményebb lesz, mint a plattíro-

zott réteg. 

 

a)                                              b)                                            c)  
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5. ábra. 

Átlagkeménység értékek. A plattírozott réteget a vonal jelzi. 

 

2.3. Textúravizsgálatok eredményei 

A textúravizsgálatokhoz megmunkáló marással távolítottuk el különböző mértékben a réte-

geket. Mivel a marás mechanikai igénybevételnek teszi ki a mintadarabokat, megvizsgáltuk 

ennek hatását a textúrára. A 6. ábrán lágyított alumíniumlemez pólusábrája látható a marás 

előtt és után. Látható, hogy a marás hatással van a textúraképre, de nem hengerlési textúrát 

eredményez.  
 

 

6. ábra. 

A rétegeltávolítás hatása a pólusábrákra 

 

2.3.1. Pólusábra vizsgálatok eredményei 

A 7. ábrán láthatók a melegen 7 mm-re hengerelt lemez mért pólusábrái. A darab közepén 

megfigyelhető az alakítási textúrára jellemző pólusábra. A darab szélein viszont nem az ala-

kítási textúrára jellemző képet és nem az újrakristályosodási textúrára jellemző képet kapjuk. 



A mikroszerkezet és textúra változása plattírozott Al 3003-as lemezen 55 

 

 

A textúra mérőszám a lemez ¼ vastagságnál a legnagyobb. A pólusábrákon jelölt számok a 

lokális maximumokhoz tartozó textúra mérőszámokat jelölik. 

A 8. ábrán láthatók a hidegen 3 mm-re hengerelt lemez mért pólusábrái. Itt megfigyelhető 

az alakítási textúrára jellemző pólusábra. A textúra mérőszám értéke legtöbb esetben ¼ vas-

tagságnál a legnagyobb.  

A 9. ábrán láthatók a hidegen 1 mm-re hengerelt lemez mért pólusábrái. Itt csak a darab 

két széléről készítettünk pólusábrát, mivel méretéből adódóan nem tudtunk rétegeket eltávo-

lítani. Megfigyelhetőek itt is az alakítási textúrára jellemző pólusábrák. Látható, hogy az 

alapanyag oldalán nagyobb a textúra mérőszám értéke, ami nagyobb mértékű alakváltozásra 

utal. 
 

 

7. ábra. 

7 mm-re hengerelt lemez pólusábrái 

 

 

8. ábra. 

3 mm-re hengerelt lemez pólusábrái 



56           Hlavács Adrienn–Benke Márton–Barkóczy Péter–Mertinger Valéria. 

 

 

 

9. ábra. 

1 mm-re hengerelt lemez pólusábrái 

 

2.3.2. Az ODF kiértékelés eredményei 

 

10. ábra. 

7 mm-re hengerelt lemez textúrakomponensek térfogathányada  

a) Jellemző textúrakomponensek b) Mért textúrakomponensek 
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A 10. a) ábra mutatja a jellemző alakítási és újrakristályosodási textúrakomponensek térfo-

gathányadait a 7 mm-re hengerelt lemeznél. Látható, hogy az alakítási textúra-komponensek 

térfogathányada a darab közepében nagyobb. Vannak olyan jelentős térfogathányadú lokális 

maximumértékek is, melyek nem a jellemző textúrakomponensek Euler-szögeihez tartoznak 

(10. b) ábra). Ezek a komponensek a lemez vastagsága mentén nem feltétlenül ugyanazokat 

a komponenseket jelölik. A 7 mm-re hengerelt lemeznél a textúraképet nem a jellemző ala-

kítási vagy újrakristályosodási textúrakomponensek határozzák meg. 

A 11. a) ábra mutatja a jellemző alakítási és újrakristályosodási textúrakomponensek tér-

fogathányadait a 3 mm-re hengerelt lemeznél. Látható, hogy az alakítási textúra-komponen-

sek térfogathányada dominál a darab teljes vastagságában. Azonban itt is vannak olyan je-

lentős lokális maximumértékek is, melyek nem a jellemző textúrakomponensek Euler-szö-

geihez tartoznak [11. b) ábra]. A 3 mm-re hengerelt lemez textúrájában az alakítási textúra-

komponensek mellett jelentős térfogathányadban további komponensek is jelen vannak. 

 

 

11. ábra. 

3 mm-re hengerelt lemez textúrakomponensek térfogathányada  

a) Jellemző textúrakomponensek b) Mért textúrakomponensek 

 

A 12. a) ábra mutatja a jellemző alakítási és újrakristályosodási textúrakomponensek tér-

fogathányadait az 1 mm-re hengerelt lemeznél. Szintén jelen vannak olyan lokális maximum-

értékek, melyek nem a jellemző textúrakomponensek Euler-szögeihez tartoznak [12. b) ábra]. 

Az 1 mm-re hengerelt lemez textúraképében az alakítási textúra-komponensek mellett egyéb 

komponensek is jelen vannak. 
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12. ábra. 

1 mm-re hengerelt lemez textúrakomponensek térfogathányada  

a) Jellemző textúrakomponensek b) Mért textúrakomponensek 

 

ÖSSZEFOGLALÁS 

A 7 mm-re melegen hengerelt lemeznél a textúraképet nem a jellemző alakítási vagy újra-

kristályosodási textúrakomponensek határozzák meg. A darab belsejében erősebb alakítási 

textúra alakult ki, mint a lemez felületein. A darab szélein olyan textúrakomponensek domi-

nálnak, amik nem jellemzőek sem az újrakristályosodási, sem az alakítási textúrára. Ezt meg-

erősítik a mért pólusábrák és a jellemző alakítási textúrakomponensek térfogathányadának 

eredményei is. 

A hidegen hengerelt 3 mm-re hengerelt lemez textúravizsgálata során megállapítható, 

hogy a darab teljes keresztmetszetében az alakítási textúra a jellemző, mely erősebb a lemez 

belsejében. Ezek mellett azonban további textúrakomponensek is jelen vannak. Ezt megerő-

sítik a mért pólusábrák és a jellemző alakítási textúrakomponensek térfogathányadának ered-

ményei is.  Az alakítási textúrakomponensek a 7 mm-re hengerelt lemezhez képest erőseb-

bek. 

A hidegen hengerelt, 1 mm-re hengerelt lemez esetében textúra vizsgálata során megálla-

pítható, hogy az alakítási textúra erős, azonban további textúrakomponensek is jelen vannak. 

Az alapanyag és a plattírozott réteg között különbség alakult ki az alakítottság mértékében. 

Ez összhangban van a keménységmérés eredményeivel. Az alakítási textúra erősödése meg-

növeli a diszlokációsűrűséget és így a keménységet. 
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