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Neželezné kovy

Rozdělení neželezných kovů podle hustoty:

1. Lehké :  � <	do 5000 kg/m3

hliník, hořčík, beryllium, titan.

2. Těžké : � ≥	nad  5000 kg/m3

měď, olovo, cín, zinek, nikl.



Číselné značení neželezných kovů



Hliník - Al

• Vyrábí se z bauxitu 

elektrolýzou.

• Elektricky vodivý.

• Dobře svařitelný

(kromě duralu).



Použití hliníku

• Mince, nádobí, příbory.

• Tenké fólie – alobal.

• Hliníkové profily – okna, dveře.

• CD (spolu se stříbrem).

• Reflektory aut - pokovování 

plastů napařením vrstvy ve 

vakuu.

• Elektrické  vodiče – např. 

kontakty.

1. Tvářené slitiny Al.

a) Nevytvrzené.

b) Vytvrzené – zušlechtěné.

2. Slévárenské slitiny Al.



Slitiny a sloučeniny hliníku

Dural 

• Slitina Al, Cu, Mg, Mn.

• Má větší pevnost a tvrdost.

• Odolnost proti korozi.

• Používá se v letectví, 
automobilovém průmyslu, 
na kola, žebříky atd. 

Oxid hlinitý

• Krystalický  Al
2
O

3 
= korund.

• Drahokamy safír, rubín.



Měď  – Cu



Úkoly:

1. Zařaďte titan, zinek, měď, železo, hořčík, hliník a olovo do 

skupin materiálů.
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