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Загальна характеристика 

Алюмінієва промисловість – це галузь кольорової металургії, яка виробляє алюміній. 

За обсягами виробництва (розпочате в кінці ХІХ ст.) алюміній сьогодні займає перше місце серед 
усіх кольорових металів. Алюміній має високу електро- і теплопровідність (поступаючись серед 
технічних металів лише сріблу і міді) і застосовується як провідниковий матеріал для деталей 
електричних пристроїв.  

Поряд з основною продукцією (виливанці – для переливання, зливки для гарячої обробки, 
катанки для переробки на дріт, а також алюмінієві порошки) підприємства алюмінієвої 
промисловості випускають кристалічний кремній, алюміно-кремнієві сплави (силуміни), содові 
продукти, мінеральні добрива, цемент, п’ятиокис ванадію, металевий галлій. 

Алюмінієві деформівні сплави (дуралюміни та ін.) – важливі конструкційні матеріали в авіаційній 
та інших галузях техніки, алюмінієві ливарні сплави широко застосовують в машинобудуванні. 

Внаслідок високої корозійної стійкості алюмінієві сплави використовують в хімічній та харчовій 
промисловості, для побутових виробів. 

Алюміній – найбільш поширений метал у природі, він входить до складу більш як 250 мінералів. 
Найбільш важливі алюмінієві руди – боксити, нефеліни, алуніти. Основна руда – це боксити, 
гірські породи складного складу, містять гідрати AlO(OH), Al(OH)3 та ін. Вміст глинозему Al2O3 
(в перерахунку з гідратів) становить від 30 до 70%. Якість бокситів тим вища, чим менший в них 
вміст звичайного домішку – кремнезему SiO2 (0,5-15 %). 

Менше при виробництві алюмінію використовують нефеліни (K, Na)2O·Al2O3·2SiO2 та алуніти 
K2SO4·Al2(SO4)3·4Al(OH)3. 

Способи відновлення алюмінію безпосередньо з бокситів та інших руд ще не розроблені [2]. 
Сучасне виробництво алюмінію складається з двох основних процесів: отримання глинозему 
Al2O3 з бокситів та отримання металевого алюмінію шляхом електролізу розплавленого 
глинозему. Глинозем отримують лужним, електротермічним та іншими способами. Найбільш 
поширеним є лужний спосіб, розроблений в кінці ХІХ ст. К.Г.Байєром. 

Стадії технологічного процесу отримання глинозему:  

•         підготовка бокситу (подрібнення його); 

•         вилуження або варіння отриманої пульпи в автоклавах у присутності луги (NaOH) під 
тиском; 

•         розбавлення, згущення та фільтрація; 

•         викручення; 

•         кальцинація. 
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Існує також спосіб спікання та електротермічний. 

Для отримання металевого алюмінію проводять електроліз глинозему в електролізерах – ваннах з 
різними пристроями анодної частини. 

Але отриманий електролізом первинний алюміній містить домішки (залізо, кремній, частки 
глинозему та ін.), що погіршують його якості, і тому піддається рафінуванню. 

Способи рафінування алюмінію:  

•         рафінування хлором; 

•         електролітичне рафінування (застосовують для отримання алюмінію більш високої 
чистоти); 

•         рафінування через субсполуки (вихід – також метал високої чистоти). 

  

Потім алюміній розливають у чушки (невеликі зливки) масою 5-15 кг [4]. 

Технічно чистий алюміній має відносно невисоку температуру плавлення (657°С), незначну 
міцність, низьку твердість, але дуже високу пластичність. 

Через низьку міцність та незначну зміцнюваність при пластичній деформації в холодному стані 
технічно чистий алюміній як конструкційний матеріал використовують порівняно рідко. 
Загартований алюміній АТ має в  = 150 МПа при відносному видовженні 10%. Однак в 
результаті сплавлення алюмінію з магнієм, міддю, цинком та деякими іншими елементами 
вдається отримати алюмінієві сплави високої міцності, малої густини, з добрими технологічними 
властивостями. 

За технологічними ознаками алюмінієві сплави, як і інші металеві сплави, поділяють на 
деформівні та ливарні. 

Деформівні алюмінієві сплави – високопластичні, жароміцні, здатні зварюватися, легко 
піддаються штампуванню, витяжці та іншим видам деформування. 

Їх поділяють на незміцнювані та зміцнювані термічною обробкою. 

Механічні властивості незміцнюваних термічною обробкою деформівних алюмінієвих сплавів 
поліпшують легуванням (міддю, магнієм, цинком, марганцем, кремнієм і хромом) і 
загартовуванням зміцнених термічною обробкою сплавів – легуванням, гартуванням і старінням 
(природним або штучним) та додатковим загартовуванням. 

До деформівних належать сплави на основі систем Al-Mg, Al-Mg-Si (авіалі), Al-Mg-Si-Cu, Al-Cu-
Mg-Mn (дуралюміни) тощо.  
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З таких сплавів виготовляють листи, плити, труби, профілі, дріт. 

Ливарні алюмінієві сплави відзначаються рідкотекучістю, невисокою лінійною усадкою, не 
схильні до утворення раковин, тріщин тощо. Основні легуючі елементи таких сплавів – кремній, 
мідь, марганець, титан, нікель і цирконій. 

Найпоширеніші ливарні сплави – ті, що містять 4-13% Si, іноді до 23% Si (силуміни). З ливарних 
алюмінієвих сплавів виготовляють фасонне литво (у піщаних формах, кокілях, за 
виплавлюваними моделями, під тиском). Алюмінієві сплави застосовують в авіаційній, 
суднобудівній, приладобудівній, автомобільній, електротехнічній та інших галузях 
промисловості, а також у будівництві [11]. 

Алюмінієва промисловість тісно пов’язана з іншими провідними галузями народного 
господарства (машинобудівна, хімічна, харчова та ін.). В країнах СНД алюмінієву промисловість 
створено за роки довоєнних п’ятирічок. Її розвиткові сприяли індустріалізація та електрифікація, 
відкриття багатьох родовищ сировини – бокситів, нефелінів, алунітів [9]. 

Алюмінієва промисловість потребує великої кількості електроенергії, що зумовлює розміщення 
заводів поблизу потужних електростанцій. Найважливішими напрямами технічного прогресу в 
алюмінієвій промисловості є інтенсифікація технологічних процесів, створення ефективних 
конструкцій електролізерів з верхньою підводкою струму та попередньо обпаленими анодами, 
підвищення комплексності використання сировини, створення безвідхідного виробництва, 
подальше використання АСУ, розширення асортименту напівфабрикатів з алюмінію та ін. [2].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


