
Алуминий (лат. alumen) 



История и Добив



 Съединенията на Алуминия са били познати от древни времена.
За първи път е получен в чист вид през 1825 г от датския физик
Оерстед. През 1866 г. почти едновременно и независимо един
от друг Ч.М. Хол в САЩ и П.Ерц във Франция открили
съвременния промишлен метод за получаване на алуминий.
Това става чрез електролиза на разтвор от Al2O3 в стопен
криолит (Na3AlF6). Процесът се извършва при температура от
1000 градуса в специални електрически пещи, като на анода се
отделя кислород, а на катода - течен алуминий. Последният се
събира на дъното на пещта, от където се премахва
периодически.

 По разпространение в земната кора, алуминият заема 3-то място след
кислорода и силиция от всички вещества и 1-во място сред металите.
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Физични свойства



• Алуминий е мек, лек, сребристо-бял, метал.

• Намира се в III-А- група и в трети период в периодичната система на 
Менделеев, поредния му номер е 13,  атомната му маса е 26,981

• Температурата на топене е 660 °C а температура на кипене 2060 °C. 

• Има много добра електро и топлопроводимост.

Броя електрони в електронната му 

обвивка е 13
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 Алуминият е най-разпространеният в земната кора
химичен елемент - влиза в състава на глината, почвата,
слюдата и различни минерали(сапфир и рубин). Заедно със
силиция той изгражда основната част на литосферата.

 Единственото ограничение за масовото приложение на Al е
високата му цена, която в съчетание с добрите му качества
и широката област на приложение, го определя като
стратегически метал за всяка страна.



При около 600° C алуминия става крехък и от него се
получава алуминиев прах.



Сапфир



 Сапфирът представлява разновидност на 
корунда(Al2O3).

 Името на сапфира произлиза от гръцката дума 
sappherios – син. Цветовата гама на сапфирите поразява 
с разнообразието си – има пурпурносинкави, зелени, 
жълти, безцветни, оранжеви и розовооранжеви. Тези 
камъни много често се използват за украса на корони. 
Тъмносиният сапфир “Свети Едуард” се намира в 
центъра на кръста на короната на Британската 
империя. Короната на Руската империя е украсена от 
два големи сапфира с тежест 258 и 200 карата. От 
сапфир са издялани бюстове на трима американски 
президенти Джордж Вашингтон, Ейбрахъм Линкълн и 
Дуайт Айзенхауер.



Рубин
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 Рубинът е червен скъпоценен камък, разновидност на 
минерала корунд , чието оцветяване се дължи преди 
всичко на следите от хром. Името му произлиза от ruber
или rubrum - латинската дума за "червен".

 Цветовете на рубините варират от дълбоко розово до 
наситено червено с виолетов оттенък. 

 В Римската империя рубинът бил на особена почит и се 
ценял повече от елмазите. Най-известните рубини в 
света са “Северната звезда”, който се намира в Музея по 
естествена история в Ню Йорк и “Рубинът на Едуард”, 
съхраняван в Британския музей по естествена история в 
Лондон.



Химични свойства и
Взаимодействия



 Поради бързото образуване на защитен слой от Al2O3, 

който покрива повърхността на алуминия той реагира 

трудно с други вещества. След механичното 

отстраняването на този слой, обаче, неговата химическа 

активност нараства значително.

 С водата - взаимодейства, като се образува бяла
пихтиеста утайка от алуминиев хидроксид:

2Al + 6HOH g 2Al(OH)3 + 3H2h



 С кислорода -На въздуха бързо се покрива с тънка, 
незабележима окисна корица (Al2O3), която е 
водонеразтворима и го предпазва от по-нататъшно 
окисление. Това определя добрите антикорозионни 
качества на алуминия.

 при внасяне на алуминиев прах в пламък, той изгаря с
ослепителна светлина:

4Al + 3O2g2Al2O3 + Q

Високият топлинен ефект на реакцията показва
голямата химическа активност на алуминия към
кислорода.



 амфотерния(двоиствен)химичен характер  му 

позволява взаимодеиствие с киселини и основи

 С киселини -алуминия образуба соли. Al се 
разтваря с отделяне на водород

2Al + 6HCl g2AlCl3 + 3H2 h

 С основи - При взаимодействие на алуминий с 

основи се получава метаалуминат и се отделя водород

2Al + 2NaOH + 2Н2О → 2NaAlO2 + 3Н2h



Приложение



 Широко се прилага като конструктивен материал.
Основните качества на алуминия са лекота,
податлив на щамповане, устойчив на корозия,
висока топлопроводимост. Тези свойства правят
алуминия извънредно популярен при
производството на кухненски прибори.
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Най-високият небостъргач в Дефанс е на автомобилната компания “Фиат”, 

проектиран от френски и американски архитекти. Височината му е 178 м, а 

за фасадата са използвани черен полиран гранит от Африка, алуминий и 

опушено стъкло. 

облицовки на сгради.



 Основният недостатък на алуминий е малката механична
здравина. Ето защо обикновено се използва сплав с малки
количества мед и магнезий, известна под името
дуралуминий (Дурал). Тя широко се използва в
производството на самолети и други летателни апарати.



Дуралуминият е як като стомана, но е три пъти по-лек от нея. 
Използва се за направата на алуминиево фолио и опаковки на 

храни.



 Алуминият се използва в металургията при получаването на
някои метали от метални оксиди. Този процес се нарича
алуминотермия. Освен това алуминият се използва за
направата на огледала чрез алуминиево фолио. Друго
приложение намира в машиностроенето, а също така и за
прочистване на вода чрез алуминиеви соли.

http://www.provey.co.za/
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 Новият Ягуар ХК е направен от алуминий, носещата част
на каросерията тежи едва 345 килограма

Новото поколение на модела XK на Ягуар, което се
представя едновременно като купе и кабриолет, на пръв
поглед наподобява предшественика си. Зад блестящата
външност обаче се крие един напълно нов технологичен свят.
Автомобилът е придобил неузнаваема динамика благодарение
на новата алуминиева каросерия. След модела XJ това е
второто возило на прочутата марка, получило каросерия от
лекия метал





 Nokia-световният лидер на пазара на мобилни телефони 
представи официално новия си телефон Nokia 6500. 
Панелът е изработен от неръждаема стомана и  от 
анодизиран алуминий.



Поради своята добра топло и електропроводимост се използва за

направата на радиатори



Тъй като е 3 пъти по-лек от медта, алуминият я измества отчасти в

производството на електрически проводници. Това се дължи главно на

обстоятелството, че при сечение, което осигурява еднаква електропроводност,

теглото на алуминиевите проводници е двойно по-малко, отколкото на медните.

Също така цената на алуминия е по-малка от тази на медта.
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 Военни Американски учени създадоха 
роботизиран костюм , който ще помага на 
войниците да вдигат тежки неща без усилие.

 Екзоскелетът е от алуминий.



 Учените намериха икономически изгоден начин за 
производство на водород от вода в неограничени количества. Те 
успяха да накарат алуминия да влезе в реакция с водата с 
помощта на специална сплав, без да образува предпазния 
оксиден пласт. А и възстановяването на метала от оксид е по-
изгодно, отколкото да се произвежда от алуминиева руда. 

Водородната енергетика става реалност



Благодарим  за вниманието!

Изработили учениците от 8 клас при 

ПГСИ’’П.Пенев’’-гр.Бургас


