
LECTIA 2  



 

 Simbol: Al 

 Numar atomic: 13 

 Masa atomica: 26.981539 uam  

 Punctul de topire: 660.37 °C (933.52 °K, 1220.666 °F)  

 Punctul de fierbere: 2467.0 °C (2740.15 °K, 4472.6 °F)  

 Numarul de protoni/electroni: 13 

 Numarul de neutroni:14 

 Clasificare: metal 

 Structura cristalina: cubica 

 Densitatea la 293 K: 2.702 g/cm3  

 Culoare: argintie       

 Structura atomica: 

  Numarul de straturi: 3 

  Primul strat: 2 

  Al doilea strat: 8 

  Al treilea strat: 3 

 

 Izotopi   Perioada de injumatatire 

 Al-26  730000 ani 

 Al-27  Stabil 

 Al-28  2.3 minute 

 

 

 

 



 Culoarea - Aluminiul este un metal alb ca argintul. 

 Greutatea specifica (densitatea) -Dintre metalele curente, aluminiul este cel mai 

usor, dupa magneziu, 

 - densitatea la 20°C de 2,70 g/cm3  

 - temperatura de topire: 658,7°C  - este maleabil - este ductil 

 - temperatura de fierbere la presiunea normala este de 2056°C 

 -conductibilitatea termica la 20°C este de 0,52 cal/cm∙s∙°C 

 

 Caracteristici magnetice - Aluminiul pur este usor paramagnetic, cu o 

susceptibilitate: k=+0,60∙10-6(cm3/g)  

 

 Conductibilitatea electrica- este cea mai importanta -urmeaza imediat dupa 

cupru, ordinea metalelor bune conducatoare de electricitate fiind urmatoarea: 

argint, aur, cupru, aluminiu, fier. 

 

 



  - valenta III,   - ionizarea pozitiva,   

   1 - reactioneaza-nemetale 

   2 - substante compuse 

            a –acizi(cu exceptia acidului azotic) 

            b-saruri 

            c -oxizi metalici 

            d-apa 

 
Reacţii cu nemetale  

 Halogeni                2Al + 3Cl2 = 2AlCl3  

 oxigen   4Al + O2 = 2Al2O3  

 sulf   2Al + S = Al2S3  

Reacţia cu săruri HgCl2  2Al + 3HgCl2 = 2AlCl3 + 3Hg 

Natrolit-silicat de aluminiu 



clorura de Al  

                            

2Al + 6HCl = 2AlCl3 + 3H2↑ 

 2Al + 3Cl2 = 2AlCl3  

4Al + 3O2 = 2Al2O3 

Oxid de Al 

2Al +6 H2O = 2Al(OH)3 + 3H2↑ 

Hidroxid de Al 

2Al + 3S = Al2S3 

Sulfat de Al 

2Al + 3H2SO4 = Al2(SO4)3 +3H2↑ 

2Al + Fe2O3 = Al2O3 + 2Fe (aluminotermie) 



  Aluminiul se intalneste intrebuintat sub 
urmatoarele forme: 

   -metal pur; 

   -aliaje de aluminiu cu alte metale; 

   -combinatii ale aluminiului cu alte 
elemente chimice (alauni, sulfati); 

 -sub forma de bauxita, unde apare ca Al2 O3 
amestecat cu alti oxizi: 

   -sub forma de alumina (Al2O3) 
naturala sau artificiala. 

 



 
 

Aluminiul a reuşit să se strecoare aproape 
în fiecare domeniu de   activitate.  

arhitectură 
conservarea alimentelor 

industria conservelor 
scopuri militare 

construirea şinelor de tramvai 
aerodinamică 

aeronautică 
construirea bărcilor  

fabricarea jantelor de aluminiu          
fabricarea ferestrelor şi uşilor 

fabricarea monezilor 
fabricarea burlanelor 

fabricarea tablei şi foilor din aluminiu 
industria cosmetica 

pietre pretioase     



 Aluminiul superior (super-purity aluminium):  

  aluminiu extrapur, de 99,99% Al - se utilizeaza cu rol de catalizator pentru 

producerea gazolinei cu cifra octanica superioara, 

  apoi la confectionarea de folie cu mare capacitate electrica si folie pentru ambalajul 

medicamentelor si al bijuteriilor. 

 Aluminiul se mai utilizeaza sub forma de pulbere in aluminotermie si pirotehnie, 

  ca dezoxidant si element de aliere se intrebuinteaza la elaborarea otelurilor.  

 se utilizeaza pentru fabricarea aliajelor de aluminiu. 

 Aluminiul este folosit în industria aerospațială, în construcții, acolo unde este necesar 
un material ușor și rezistent. 

 



Smarald 

Rubin  

Topaz  

 corindon rosu 
este un rubin. 

Culoarea fiind foarte variată, 
depinzând de impuritățile 
existente în cristal 

Corindonul 



 Recuperarea deșeurilor de aluminiu este o sursă importantă 
de materie primă pentru metalurgia secundară a aluminiului. 

 Recuperarea are loc prin topirea deșeurilor sortate, folosind 
cuptoare de diferite tipuri.  

 Aluminiul se mai poate obține după reacția: 
Al2O3+Fe=Fe2O3+Al↓ 

 Consumul de energie pentru obținerea aluminiului recuperat 
este mai redus decât pentru producerea aluminiului primar, 
motiv pentru care procedeul este considerat mai favorabil 
mediului.  

 Consumul de energie la recuperare se situează în intervalul 
500 kJ/to până la 2.000 kJ/to, funcție de tehnologia de ardere 
și de proces utilizată. 

 


