
Az alumínium gyártása és ötvözetei 
Részletezze: 

- könnyűfém fogalma 

- alumínium gyártása (bauxit- timföld-alumínium) 

- alumínium ötvözetek és tulajdonságait 

 

Könnyűfémek: 

 
Alumínium: 

• Az alumínium a periódusos rendszer 

harmadik főcsoportjában (földfémek) 

helyezkedik el, az oxigén és a szilícium 

után a földkéreg harmadik leggyakoribb 

eleme.  

• A nevét a timsó latin nevéből (alumen) kapta. 

• Oxigénhez való nagy affinitása miatt redukciós kohósító eljárásokkal nem állítható elő, 

ezért ipari méretű előállítása elektrolízissel csak a XIX. Század vége felé (1886) 

kezdődött el. 

 

Az alumínium leggyakoribb vegyületei:  

 

 

 
  



Alumínium gyártása: 

 

 

 
 

  



Az alumínium fő ötvözőelemei a réz (Cu) a magnézium (Mg), a szilícium (Si), valamint a mangán 

(Mn) és a cink (Zn) és a nikkel (Ni). Az ötvözők növelik a színalumínium szilárdságát, de csökkentik 

az olvadás pontját, a hő és villamos vezetőképességét. 

 

Az alumínium ötvözeteinek csoportosítása: 

Összetétel szerint megkülönböztetünk: 
- DURAL (Al - Cu) ötvözetek 

- HIDRONÁLIUM (Al - Mg) ötvözetek 

- SZILUMIN (Al - Si) ötvözetek 

Alakíthatóság alapján: 
- ALAKÍTHATÓ alumíniumötvözeteket 

- ÖNTÉSZETI alumíniumötvözeteket 

Hőkezelhetőség alapján: 
- NEMESÍTHETŐ alumíniumötvözeteket 

- NEM NEMESÍTHETŐ alumíniumötvözeteket 

 

Az alumínium tulajdonságai: 

Fizikai tulajdonságok: 

• Színe ezüstfehér, porrá törve szürkévé válik 

• Alacsony olvadáspontú fém 660 °C 

• Könnyűfém, sűrűsége 2700 kg/m3 (2,7 kg/dm3) 

• Kiváló villamos és hővezető  

• Jó a fényvisszaverő képessége 

• Nem mágnesezhető 

• Lapközepes köbös rácsszerkezetű fém 

Kémiai tulajdonságok: 

• Nagy az affinitása az oxigénhez, a levegő oxigénjével gyorsan reagál, korrózióállóságát a 

felületén lévő vékony, összefüggő, magas olvadáspontú oxidrétegnek (Al2 O3) köszönheti.  

• Vegyületei nem mérgezőek, környezetbarát újrahasznosítható fém 

• Az alumínium oxidja az Al2O3, amely megtalálható a következő anyagokban is: 

• korund a gyémánt után a második legkeményebb anyag. 

• timföld, amely az alumíniumgyártás félterméke 

Mechanikai tulajdonságok: 

- Kis szilárdságú, lágy fém, szilárdságát ötvözéssel, alakítással és hőkezeléssel javítják, így tág határok 

között változtatható 

- A színfém szilárdsági tulajdonságai tisztaságától és az alakítási állapottól függően változnak 

Technológiai tulajdonságok: 

 Hidegen és melegen is jól alakítható, hengerelhető, sajtolható, húzható.  Az alumínium és 

ötvözeteinek sajtolása olyan képlékenyalakító művelet, amelynél rudakat, csöveket és 

profilokat általában előmelegített tuskóból nagy nyomással állítanak elő sajtológépeken 

(présgépeken).  

 A színalumínium ömlesztő- és sajtolóhegesztéssel is hegeszthető. Az alumíniumötvözetek 

hegeszthetősége az ötvözők mennyiségétől függően változik. 

 A színalumínium szilárdsági, öntészeti tulajdonságai nem megfelelőek, ezért ritkán készítenek 

belőle alakos öntvényeket. Az alumínium öntészeti tulajdonságait magnézium (Mg) és 

szilícium (Si) ötvözéssel javítják 

 

Alumínium felhasználása: 

 A kis sűrűség miatt az alumíniumnak és ötvözeteinek egyik fő alkalmazási területe a 

járműipar 
 Burkolatlemezek hirdető táblák készítésére is. A hengereléssel előállított vékony fóliák fontos 

alkalmazási területe a csomagolóipar és az elektrotechnikai ipar 

 Az alumíniumlemezek mélyhúzhatósága alkalmassá teszi edények, gázpalackok, tartályok 

gyártására 

 


