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Despre aluminiu
Aluminiul este un metal cu culoare argintiu, plastic, uşor modelabil, greutate specifică 
redusă, cu capacitate bună de conducere a căldurii, a electricităţii, rezistent la 
corozie. Aluminiul de curăţenie technică conţine cel puţin 99,0% alumíniu.
Aluminiul de curăţenie maximă conţine 99,95-99,99% alumíniu.
Cu aşa numita tehnologie de topire zonală se poate produce aluminiu de 
curăţenie 99,9996%.
Aluminiul se găseşte în a 3-a grupă principală a sistemului periodic. 

Numărul de ordine este 13, deci un atom aluminiu are 13 electron, iar 
electronii sunt pe 3 membrani de electron 

• Date fundamentale:

• Iniţial: Al
Nr. atom: 13 
Greutate atom: 26.9815386 (8)
Nr. grupă: 13 
Denumire grupă: metale 

primare

Nr. periodic: 3



Povestea aluminiului

• În subsol se află într-un procent de 7,5%. Deoarece aluminiul 
formează cu oxigen o legătură foarte stabilă, savanţilor le-a luat mult 
timp producerea aluminiului metalic, adică separarea aluminiului de 
oxigen pe calea reducţiei. 

• Prima dată chemistul dan H. C. Ørsted a reuşit să realizeze această 
procedură în 1824.

• Procedura era destul de scumpă de aceea preţul aluminiului timp de 
50 de ani era la fel ca şi aurului. 

• Schimbarea a fost în anul 1886. Doi savanţi, americanul C. M. Hall 
şi francezul P. L. T. Heroult independent de celălalt a inventat 
producerea aluminiului cu ajutorul eletctrolizei oxidului. 

• Materialul iniţial al producţiei este timfold, produs din bauxit. 
• Procedura s-a mai dezvoltat, dar producţia are ca baze aceleaşi 

elemente.



Producţia aluminiului
Producţia oxidului de aluminu: procedura 

Bayer

Spar
gere

Explorare

Filtrare Răcire

amestecareCalcinareOxid de aliminiu



Electroliză
Chimia şi procedurile cunoscute a producţiei 

aluminiului primar

• Procedura Hall-Heroult
• 2Al2O3 + 3C = 4Al + 3CO2

• 2Al3+ + 6e- = 2 Al

Alte proceduri
1. Cu utilzarea Anodului neutru ( ceramică) utilizarea 

energiei specifice poate fi scăzut. 
2. Electroliza clorurii de aluminiu AlCl3= Al + 3/2 Cl2

3. ProceduraTóth : reducţia clorurii de aluminiul cu mangan



Principiul electrolizei aluminiului

+

-

CO+CO2

anód

Aluminiu lichid

katód

elektrolit

Al2O3+Na3AlF6



Produse laminate

• Table
Model Stucco

Table pt.podea:

- duett

- kvintett



Produse laminate 4
Aluminiu turnat placi pt utilaje si sleburii

Aliaj:5083 (Al Mg 4.5 Mn)
Proprietati mecanice:
• Rezistenta de rupere: Rm220 - 280 N/mm2

• Limita de scurgere:Rp0.2111 - 130 N/mm2

• Alungire: A1016 %
• Duritate: HB 65
Alte proprietatii:
• Fara rezistenta interna
• Usor sudabil
• Anticorodal
• Usor prelucrabil



Producţia semifabricatelor din aluminiu

Turnarea prin procedura 
de jumătate a presei 

pentru lingouri laminate. 
Metal lichid

Perdea din apă

cochilie

Presă 
lingouri 
oarbă

Metal solid



Laminare la cald

Presă pt. lingou

depănator

Bobină caldă

Stâlp cilindru de reversare cuarto



Laminare prin turnare

Metal lichid



Schema laminării la rece

bandăbandă

Cilindru de 
sprijinire

Cilindru de 
lucru



Modificarea structurii ţesutului pe parcursul 
laminării la rece

•Granulele se întind spre direcţia modelării ( textura)

•Numărul granulelor se măreşte, mărimea granulelor scade (Structură cu granulaţie fină)

•În structura cristală se măreşte numărul locurilor de greşeli( dislocaţii) 

•Energia internă a metalului modelat se măreşte ( duritate în urma modelării la rece)



Reglarea automatică a grosimii bandei la laminarea la rece



Schema presării directe
Presă pt. lingouutilaj

Bară, ţeavă, profil compresat Bară de compresatrecipient



Schema presării indirecte

Produs compresat

Utilaj pt. 
compresare



Schema presării hidrostatice



Compresare ţeavă cu utilaj de pod (cămară)

Cămară de sudare

utilaj

tüske
Presă pt. lingou pod

presiune



Sudarea aluminiului

• S-a răspândit 2 proceduri de sudare

Procedura WIG (AWI, TIG) :
Wolframelektrode-Inertgas

ProceduraMIG (AFI) : Metallelektrode-
Inertgas



Procedura de sudare WIG

În urma procedurii WIG  conductăm 
electricitate electrod wolfram prin urmare se 
ia naştere o coala electrică între electrodul 
wolfram şi materialul de sudat. Peste 
materialul de cicatrice nu curge electricitate. 
Ca efect al coalei electrice materialul de bază 
şi materialul de cicatrice se topesc. 
Din capul arzător care ţine electrozile se 
varsă un gaz protector şi protejează 
electrozile şi metalul topit de oxidatie. Ca şi 
gaz protector se utilizează argon şi helium, 
cel mai des amestecul acestora. 



Procedura MIG

• Diferenţa esenţială între procedura
WIG şi MIG este următoarea: în timp 
ce pe parcursul procedurii WIG
electroda se serveşte doar pentru 
producerea coalei, la procedura MIG 
electroda se topeşte şi din materialul 
electrodei topite pregătim bravura.

• Pe coala electrică, materialul de 
bază, bravura şi pe electrod 
înconjoară un gaz protector cu scopul 
eliminării oxidatiei. 

• Avantajul procedurii MIG eljárás este 
ca relativ uşor se poate automatiza. 



Alegerea calităţii de material al electrodei

Al99,5

AlMg2

AlMg3

AlMg5

AlMgSi0,5

AlMgSi1

AlMn

AlMn

S-Al99,5Ti

S-AlMn

S-AlSi5

S-AlSi5

S-AlMn

S-AlSi-5

AlMgSi0,5

AlMgSi1

S-AlMg3

S-AlMg5

S-AlMg3

S-AlMg5

S-AlSi5

S-AlMg3

S-AlMg5

Al99,5AlMg2

AlMg3

AlMg5

S-Al99,5

S-Al99,5Ti

S-AlMg3

S-AlMg5

„A” material

„B” material



Al Cu (Mg) Li  (2xxx)

Al Fe Si    (1xxx; 8xxx)

Al Mg  (5xxx)

Al Si  (4xxx)

Al Mn  (3xxx)

Al Mg Mn (5xxx)

Al Zn  (7xxx)

Al Mg Si (6xxx)

Al Cu (Si, Mn)  (2xxx)

Al Cu Mg (2xxx)

Al Zn Mg (7xxx)

Al Zn Mg Cu  (7xxx)

1

2

Al

Fe

Si

Mg

Zn

Mn

Cu

Li

1 – aliaje neîmbunătăţibile

2 – aliaje îmbunătăţibile
Aliaje de modelare a aluminiului



Mărirea rezistenţei aluminiului

1. Rezistenţa aluminiului se poate mări cu laminare la 
rece. 
Transformarea modelabilă măreşte densitatea 
dislocaţiilor, care împiedică mişcarea dislocaţiilor. 

2. Atomii din elementele de aliaj( Mg, Mn, Cu ) împiedică 
şi acestea mişcarea dislocaţiilor, mărind în acest fel 
rezistenţa. 

3. Punctul de topire a anumitelor aliaje se micşorează 
drastic cu scăderea temperaturii. La răcire rapidă se 
formează  o soluţie rezistentă şi săturat, care măreşte 
rezistenţa.

4. Rafinarea fibrelor are un efect tot măritor de rezistenţă. 



Compararea proprietăţilor aliajelor din 
aluminiu

Rezistenţă la întindere

Modelabilitate, întindere



Interpretarea valorilor de rezistenţă la 
diagramul de rupere

Tensiune MPa                     limită de scurgere

ÎntindereA5

Rezistenţă la întindere

Rezistenţă la întindere: Rm  (MPa; 
N/mm2)

Limita de scurgere: Rp0,2 ( MPa; N/mm2)

Întindere: A5 (%)



Diagramul de rupere a unor aliaje
din aluminiu

Tensiune

Măsura modelării



Indicarea stărilor semifabricatelor

• „O” stare total înmuiat

• „T” stări pentru indicarea aliajelor 
îmbunătăţibile

• „H” stări pentru indicarea aliajelor 
neîmbunătăţibile, transformabile doar cu 
modelare la rece. 



Indicarea stării produselor laminate 
cu aliaje întăribile şi cu modelare la rece

Tratament secundar
Doar modelare la rece

Modelare la rece+revenire parţială 
Modelare la rece+stabilizare
Modelare la rece+emailare 

)

Nivelul de durabilizare cu modelare 
la rece
¼dur
½ dur
¾dur
Dur

Extradur



Schema technologiei producţiei stărilor H1X
şi H2X

Turnare presă pt. lingou Laminare la cald  Revenire    Laminare la rece

H1X

H2X

Laminare la rece revenire



Revenire şi recristalizare



Recristalizarea în procedura de fabricare a laminării 
Indicaţi în cazul cărei operaţiuni technologice se iveşte 

recristalizare

Turnare                 omogenizare                             laminare la cald

Modelare la rece               revenire                     laminare la rece



Proprietăţile şi domeniile de aplicare a diferitelor aliaje 
din aluminiu

Aliaj                  Proprietăţi              Domenii de aplicare

Învelitură acoperiş din 
industria construcţiilor, 
învelitură de faţadă, 
panele, camioane 
închise, construcţii, 
scări L, SZ, HL, HCS

Aliaj neîmbunătăţibil, ci 1% Mn 
măreşte rezistenţa cu 10-15 % fără a 
scade rezistenţa la corozie şi 
modelabilitatea. 

3XXX

3004/ AlMn1Mg1

3103/ AlMn1
3105/ AlMn0,5 Mg0,5

Industria de avioane

Industria de apărare

Industria de utilaje şi 
maşini

R, P, VL, L

Îmbunătăţibil, rezistenţa se apropie 
de oţelul mai puţin aliat. Greu de 
modelat, sudat, nerezistent la corozie, 
necesită protecţie de corozie 
(eloxare)

2XXX

2017A/ AlCuMg1

2024/ AlCuMg2

Aluminiu dur

Aliaj dural

Industria de alimente

Industria chimică

Industria electrică

Industria 
construcţiilorL, SZ 

Neîmbunătăţibil, bun modelabil, 
rezistenţă mică, rezistent la corozie, 
rezistenţă bună faţă de materiale 
chimice, capacitate de reflex bun, 
bine

1XXX

1050/ Al99,5

1200/ Al99,0

1350/ EAl99,5



Proprietăţile şi domeniile de aplicare a diferitelor aliaje 
din aluminiu

Aliaj                  Proprietăţi              Domenii de aplicare

Bicicletă, motocicletă, 
industria de avioane, maşini 
de război, utilaje

R, P, VL

Aliaj îmbunătăţibil, rezistenţă 
foarte ridicată, greu de modelat, 
se căleşte şi în aer, înnobilare şi 
la temperatura camerei, 
rezistenţă la corozie mică.

7XXX

7020/ AlZn4,5Mg1

7075/ 
AlZnMgCu1,5

Industria construcţiilor,
nyílászárók

Sisteme de stâlpi, scări

Camioane, Industria utilaje şi 
maşini, table de caroserie R, 
P, CS, L, VL

Aliaj îmbunătăţibil, rezistenţă 
medie, bine sudabil. Bine 
modelabil în stare încălzită, 
rezistent la corozie..

6XXX

6060/ AlMgSi0,5

6063/ AlMgSi0,5

6082/ AlMgSi1

Circulaţie, autocisterne, 
maşini de cale ferată 

Nave

Industria chimică

L, SZ, VL

Neîmbunătăţibil, rezistenţă 
medie, rezistent la corozie, bine 
sudabil, dacă conţine mai mult de 
3% Mg este dispus spre corozie 
sub tensiune. 

5005/ AlMg1

5052/ AlMg2,5

5754/ AlMg3

5083/ AlMg4,5Mn



Table striate pt.constructii
metalice



Indicarea aliajelor de aluminiu

Al99,51050Anealiat1xxx

AlFe1,5Mn8006Al+Fe; Li8xxx

AlZn4,5Mg17020Al+Zn+Mg+Cu7xxx

AlMgSi0,56060Al+Mg+Si6xxx

AlMg15005AAl+Mg(Mn)5xxx

AlSi1,5Mn4007Al+Si4xxx

AlMn13103Al+Mn(Mg)3xxx

AlCu4MgSi2017AAl+Cu(Mg)2xxx

Tip formulăNumeric

ExempluTip aliajCod 
numeric EN 
AW



Proprietăţi mechanice al barelor, ţevilor, 
profilelor

7240260T66061

4460530T67075

5420490T67022

6250370T42030

10260380T42017A

8260310T66082

6170215T66063

A5 %Rp0,2 min.Rm  min.StareAliaj



extradurH29

dur8556210-27030,3530,35H18, H28

3/4 dur806718029025040,3530,35H16, H26

semidur7345180270230100,3530,35H14, H24

1/4 dur651012130250210100,3530,35H12, H22AA-5052

moale50172060215170100,3530,35H0AlMg2,5

extradurH29

dur8523250-29030,3530,35H18, H28

3/4 dur803421530526540,3530,35H16, H26

semidur7345190280240100,3530,35H14, H24

1/4 dur651214130260220100,3530,35H12, H22AA-5754

moale5017208023019060,3530,35H0AlMg3

extradurH29

dur4523130-15060,3530,35H18, H28

3/4 dur4046110170130100,3530,35H16, H26

semidur356990150110100,3530,35H14, H24nealiat

1/4 dur301013601309060,3530,35H12, H22AA-1050

moale203520956560,3530,35H0Al99,5

minmaxminpanade lapanade la

%%N/mm2N/mm2Grosimea /mm/

HBA10A5Rp0,2RmTable de aluminiu
Benzi de 

aluminiuStareAliaj



Coroziunea aluminiului

• Pe suprafaţa aluminiului se formează un strat de oxid , care protejează de 
corozia ulterioară. Pe suprafaţa unei table proaspăt laminat stratul de oxid 
laminat ~2,5nm, care în cursul anilor se măreşte la grosimea de ~20nm ( 
1nm= 10-9m )

• În cazul unor efecte mechanice sau chimice stratul de oxid poate avaria şi 
se formează corozia. 

Stratul de oxid natural se poate avaria 
într-un mediu acidic sau de bază                      Stratul natural de oxid este de bază
. T Strat de oxid natural



COROZIUNEA ELECTROCHIMICA
• Aluminiu are o afinitate mare la oxigen

• Al      Al3+ + 3e-

• H2     2H+ + 2e-

• Acele metale a caror catozi au tendinta de formare mai puternica decit
ozigenul se numesc a mentale pamintoase, iar acelor a caror tendinta
este mai mica se numesc metale nobile

A földfémek intra usor
Inreaciae cu apa:

2Al + 3H2O = Al2O3+ 3H2

Aluminiul ete mai stabil, 
decit magneziul si

are o afinitae mai mare
la oxigen, 

decit cupru si otelul. 



Tipurile de coroziune a aluminiului

• Frecare: resturile suprafatelor ,sub
efectul presiunii se lipesc intre ele
apoi se rup si se dezlipesc din nou

• iar suprafetele se oxideaza din nou
.Coroziunea apare ca o pata
neagra si sub forma de praf.

• Coroziunea deteminata de 
umiditate



Coroziunea galvanica

Element galvanic

Catod

Elektrolit

Anod



Coroziunea mecanica



Coroziunea asupra
unui punc



Coroziunea asupra cristalelor



Rezistenta la corozuine
a unor aliaje

3AlZn5,5MgCu7075

4AlZn4,5Mg17020

5AlSi1MgMn6082

6AlMg0,7Si6063

6AlMg2,55052

6AlMn1Mg13004

3AlCu4SiMg2014A

3AlCu6BiPb2011

6Al99,01200

6Al99,51050A

Indexul
de
coroziune

Aliaj

ISO

Aliaj

EN AW

0 2 4 6 8

1050

1200

2011

2014A

3004

5052

6063

6082

7020

7075



2. Coroziunea cauzata de umiditate si condens
In timpul depozitarii si prelucrarii semifabricatelor din aluminiutrebuie sa ne 

indreptam atentia asupra coroziunii determinata de condens si umezeala.
Daca aerul din incapere are o umiditate mare si semifabricatele sint reci

atunci poate aparea condensul pe suprafata semifabicatelor.
Ex;a. Materialul rece se duce intro incapere calda

b. Materialul ambalat se raceste prea repede
c. Umiditatea aerului creste rapid( ex.furtuna )
d.  Aer poluat ( praf, CO2 ) referitor si la umiditate redusa pot sa apare
coroziuni.

Din tabel se poate defini in ce conditii, poatea aparea fenomenul de condens


