
Tähtsamad metallid ja nende 

sulamid

Neeme Katt



Sulamid 

• Sulam on kahe (või enama) metalli või metalli ja 

mittemetalli kokkusulatamisel saadud materjal



Tähtsamaid sulameid

• malm (Fe + üle 2% C)

• teras (Fe + alla 2% C)

• eriterased (Fe + 
legeerivad lisandid)

– Cr, Ni – roostevaba

– Mn – kulumiskindlus

– Mo - soomusteras

• messing e valgevask 
(Cu + Zn)

• pronks (Cu + Sn)

• melhior (Cu + Ni)

• duralumiinium (Al + 
veidi Mg, Mn, Cu)

• amalgaamid (Hg-
sulamid)

• joodis (Sn+ Pb)



Sulamite omadusi

• madalam sulamistemperatuur kui 

koostisosadel

• kõvem kui koostisosad

• tihedus vahepealne

• keemiliselt vastupidavam



Alumiinium

Aluminium Al 

• Levinuim metalliline element

• Tähtsaim maak – boksiit Al2O3

• Kristalne Al2O3 – väga kõva

– korund, smirgel, rubiin, safiir

• Füüsikalised omadused

– hõbevalge

– peegeldab hästi valgust

– kerge (2,7 g/cm3)

– kergsulav (660o)

– väga hea elektri- ja soojusjuht

– plastiline

– pehme



Rubiinid ja safiirid



Alumiiniumi tootmine elektrolüüsil



Aluminotermia

2Al + Fe2O3 Al2O3 + 2Fe



Alumiiniumi kasutamine



Alumiiniumi kasutamine



Alumiiniumi kasutamine

• Eelised

– kerge, 

– püsiv O2 suhtes, 

– hea elektri- ja soojusjuht, 

– odav

• Puudused

– pehme, 

– reageerib hapetega
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Raud

Ferrum Fe
• Levikult metallidest 2. kohal

• Maagid

– pruun ja punane rauamaak Fe2O3

– must rauamaak e. magnetiit Fe3O4

• Füüsikalised omadused

– hõbehall

– raske (7,9 g/cm3)

– raskestisulav (1540o)

– elektri- ja soojusjuht

– plastiline (hästi töödeldav)

– suhteliselt kõva (sõltub lisanditest)

– magnetiline 



Hoba raudmeteoriit Namiibias



Seikluskirjanduse meistri 

Jules Verne’i raamat jutustab 

viiest mehest, kes satuvad 

õhupallil asustamata saarele 

keset Vaikset ookeani. Oma 

elu päästmiseks on nad 

õhupallikorvist välja visanud 

ka kõige vajalikumad 

tarbeesemed – neil pole 

saarele jõudes isegi 

taskunuga ega tuletikke. Kuid 

meie kangelased ei heida veel 

sellepärast meelt, üksmeeles 

väsimatult tööd tehes ja 

varem õpitud teadmisi 

rakendades loovad nad kõik 

inimese eluks vajaliku ja 

rajavad Lincolni saarele 

õitsva koloonia. 



Kõrgahi malmi tootmiseks



Malmi väljalaskmine kõrgahjust



Räbu e šlakk

• Räbusti laguneb 

kuumutamisel

CaCO3 CaO + CO2

• Räbu teke aluselise ja 

happelise oksiidi 

ühinemisel

CaO + SiO2 CaSiO3



Terasekonverter



Lehtterase valmistamine



Raua sulamid

Malm Fe + üle 2% C Teras Fe + alla 2% C



Vask

Cuprum Cu
• Füüsikalised omadused

– punakaspruun

– raske (8,9 g/cm3)

– raskestisulav (1083o)

– väga hea elektri- ja soojusjuht

– plastiline (hästi töödeldav)

– keemiliselt püsiv (väheaktiivne)

– ei ole magnetiline



Vasesulamid

Pronks Cu + Sn Messing e valgevask Cu + Zn


