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3.1. CUPRUL 

 

PROPRIETĂŢI 

Cuprul face parte din categoria metalelor de tranziție. Este 

situat ȋn grupa 11 (IB) a sistemului periodic. Acesta are următoarele 

caracteristici: 

❖ este un metal greu, cu densitatea de 8,96 g/cm3; 

❖ punctul de topire 1083oC; 

❖ punctul de fierbere 2600oC; 

❖ ȋn stare solidă, de metal, are culoarea roşie-portocalie; 

❖ conductibilitate termică ridicată (401 W/m∙K); 

❖ conductibilitate electrică ridicată 59,6·106 S/m; 

❖ duritatea este relativ mică (3 pe scara Mohs și 50 pe scara 

Vickers); 

❖ rezistență mare la coroziune. 

Cuprul este destul de rezistent la rupere și foarte ductil (poate fi 

tras în fire), putând fi modelat la presiuni mari. Conductibilitatea 

termică este asemănătoare cu cea a argintului și mult mai mare decât 

a altor metale uzuale. Datorită acestei proprietăți, cuprul se utilizează 

ori de câte ori este nevoie de transmiterea căldurii (exemplu: la 

conducte, cazane de distilare). Conductibilitatea cuprului scade când 
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acesta este impur. În cazul ȋn care cuprul conține 0,1% impurități 

(elemente ca fosfor, arsen, siliciu sau fier) valoarea conductibilității 

poate scădea chiar cu 20%. De aceea, în electrotehnică se utilizează 

numai cupru pur, electrolitic 

 

Cuprul se combină cu oxigenul, formând oxizi, conform 

reacțiilor: 

 

4Cu   +   O2       →           2Cu2O        

                      oxid de cupru (I) 

                    (oxid cupros, cuprit) 

 

2Cu    +   O2       →            2CuO       

                      oxid de cupru (II) 

                 (oxid cupric sau tenorit) 

 

Cuprul se combină cu clorul, formând clorura de cupru (II), 

conform reacției: 

 

                                 Cu     +     Cl2      →         CuCl2     

                                   clorura de cupru (II) 
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Cuprul se combină cu sulful, formând sulfuri, conform 

reacțiilor: 

 

2Cu      +     S      →         Cu2S       

                                       calcozina 

 

    Cu     +     S     →          CuS       

                                                              sulfura de cupru 

 

ALIAJE 

Aliajele cuprului 

Aliaje Cu-Zn (Alamele); 

Aliaje Cu - Sn (bronzuri cu staniu), prezintă rezistență bună la 

coroziune şi la uzură; 

Aliaje Cu – Ni (aliaje de mare rezistivitate electrică). 

 

APLICABILITATE 

Aproximativ jumătate din producția mondială de cupru se 

utilizează ȋn domeniul electrotehnicii (în special sub formă de 

conductoare electrice). Restul cuprului se foloseşte sub formă de 

aliaje cu diferite destinații. 
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Deoarece cuprul este un bun conductor de căldură, se utilizează 

la boilere şi alte dispozitive care implică transferul de caldură. 

 

Cuprul se foloseşte la fabricarea: 

❖ conductoarelor electrice; 

❖ schimbătoarelor de căldură; 

❖ ţevilor şi fitingurilor din cupru; 

❖ fitingurilor din alamă (dacă cuprul se aliază cu zincul) etc. 

 

 

3.2. ALUMINIUL 

 

PROPRIETĂŢI 

Aluminiul se află în grupa III A, perioada a 3–a a sistemului 

periodic. Acesta are următoarele caracteristici: 

❖ metal alb – argintiu, maleabil şi plastic; 

❖ este uşor şi are densitatea 2,7 [g/cm3], aproximativ o 

treime din densitatea oțelului; 

❖ conductibilitate termică ridicată (237 W/m∙K); 

❖ conductivitate electrică ridicată (37,7∙106 S/m); 

❖ este bun conductor de căldură şi electricitate; 

❖ temperatura de topire este de 660oC. 
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În ceea ce priveşte rezistența la coroziune, aluminiul este extrem 

de durabil în medii neutre şi slab acide. În medii foarte acide sau 

alcaline, coroziunea este rapidă. 

Aluminiul se combină cu nemetale, acizi şi săruri. Nu 

reacționează cu hidrogenul. 

 

 

Reacţia aluminiului cu clorul, bromul şi sulful: 

 

2Al    +     3Cl2     →      2AlCl3       

                                                            clorura de aluminiu 

 

2Al    +     3Br2     →      2AlBr3      

                                                           bromura de aluminiu 

 

2Al    +     3S        →       Al2S3       

                                                           sulfura de aluminiu 

 

Reacţia aluminiului cu oxigenul: 

 

4Al    +      3O2    →       2Al2O3       

                                                                  trioxid de aluminiu 
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La temperaturi foarte înalte aluminiul se combină direct cu 

azotul şi carbonul.  

 

2Al     +     N2      →          2AlN       

                                  nitrura de aluminiu 

 

4Al     +    3С       →          Al4С3          

                                                      carbura de aluminiu 

 

Reacţia aluminiului cu acidul clorhidric (HCl): 

 

2Al     +     6HCl     →     2AlCl3       +        3H2↑    

                                                          clorura de aluminiu   hidrogen 

 

ALIAJE 

Aliajele se deosebesc în general de metale prin următoarele 

proprietăți: 

❖ au temperatură de topire mai scazută, comparativ cu 

metalele; 

❖ au duritate şi rezistență mai mare decât metalele; 

❖ au rezistență mai mare față de acțiunea agenților chimici; 

❖ au prelucrabilitate mai bună decât metalele. 



MATERIALE DE INSTALAŢII                                                                 Dana - Adriana ILUŢIU - VARVARA 

8 
 

 

Aliajele pe baza de aluminiu se clasifică după: 

❖ natura şi numărul elementelor de aliere:  

o aliaje binare (Al-Cu, Al-Si, Al-Mg, Al-Zn etc.); 

o aliaje ternare (Al-Mg-Si, Al-Cu-Mg etc.); 

o aliaje complexe (duraluminiu Al-Cu-Mg-Mn).  

 

APLICABILITATE 

Datorită proprietăților electrice bune, aluminiul este folosit și 

ca material pentru conductoare electrice. 

Aluminiul se utilizează la: 

❖ fabricarea cablurilor de ȋnaltă tensiune; 

❖ fabricarea mantalelor de protecție a cablurilor electrice 

ȋn locul plumbului; 

❖ realizarea ȋnfăşurărilor rotoarelor ȋn scurtcircuit ale 

motoarelor asincrone; 

❖ realizarea conductoarelor şi cablurilor de transport 

pentru transportul și distribuția energiei electrice. 
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3.3. ZINCUL 

 

PROPRIETĂŢI 

Zincul este prezent ȋn minerale precum blenda (ZnS) şi zincitul 

(ZnO). Zincul este un metal tranzițional, de culoare albăstruie spre 

alb, aflat în grupa II B (12), perioada a 4–a a sistemului periodic. 

Acesta are următoarele caracteristici: 

❖ are densitatea de 7,14 [g/cm3];  

❖ punctul de topire 692,69 [oC]; 

❖ conductibilitate termică redusă (120 W/m∙K); 

❖ conductibilitate electrică redusă; 

❖ devine maleabil în intervalul 100°-150 [°C]; 

❖ este un bun protector anticoroziv.  

Zincul este rezistent la coroziunea atmosferică. 

Una dintre cele mai importante caracteristici chimice ale 

zincului, este faptul că reacționează cu acidul clorhidric cu 

efervescență, formându-se clorură de zinc și hidrogen, conform 

reacției: 

 

Zn     +      2HCl        →        ZnCl2    +     H2     

                                      acid clorhidric    clorura de zinc 
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Reacționează cu acidul sulfuric, conform reacției: 

 

Zn     +      H2SO4        →        ZnSO4    +     H2     

                                     acid sulfuric         sulfat de zinc 

 

ALIAJE 

Aliajele zincului au rezistență bună la coroziune. 

Zincul se aliază cu aluminiul şi cuprul.  

 

APLICABILITATE 

Zincul se utilizează:  

❖ ȋn stare pură la: fabricarea tablelor, benzilor şi a 

elementelor galvanice; 

❖ la zincarea tablelor şi a sârmelor; 

❖ la zincarea produselor din oţel; 

❖ la operații de galvanizare; 

❖ ca element de aliere, ȋn cazul alamelor; 

❖ la realizarea elementelor galvanice. 
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3.4. STANIUL 

PROPRIETĂŢI 

Staniul este un metal alb ca argintul, lucios şi se află în grupa 

IV A (14), perioada a 5–a a sistemului periodic. Acesta are 

următoarele caracteristici: 

❖ are densitatea 7,31 [g/cm3];  

❖ punctul de topire scăzut, de 231,93 [oC]; 

❖ conductivitate electrică 9,17∙106 [S/m]; 

❖ conductibilitate termică 66,6 [W/m∙K]; 

❖ este maleabil şi foarte ductil, poate fi laminat ȋn foi 

subțiri; 

❖ are duritate mică şi rezistență mecanică slabă; 

❖ are rezistență bună la coroziune. 

 

Staniul, este stabil față de aer şi apă, la temperatura obişnuită. 

La temperatură mai ridicată (puțin peste punctul de topire) se 

oxidează, transformându-se ȋn dioxid de staniu (SnO2).  

 

Sn       +      O2      →       SnO2        

                        staniu           oxigen     dioxid de staniu          
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Staniul reacționează cu vaporii de apă:  

 

Sn       +      2H2O      →       SnO2      +   2H2     

                staniu               apă        dioxid de staniu    hidrogen    

 

 

ALIAJE 

Aliajele de lipit pe bază de staniu, se folosesc la lipituri moi, 

având temperaturi de topire mici şi rezistenţă de contact mică. 

Aliajele cu 50-60% Sn se folosesc la lipturi în domeniul 

electrotehnicii. 

 

APLICABILITATE 

Staniul este folosit în industria electrotehnică ca aliaj de lipire. 

Se utilizează ca protector anticoroziv al oţelurilor, precum şi la 

lipirea contactelor electrice şi elaborarea altor aliaje. 
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3.5. NICHELUL ŞI CROMUL 

PROPRIETĂŢI 

Nichelul, face parte din categoria metalelor tranziționale şi se 

află în grupa VIII B (10), perioada a 4–a a sistemului periodic. Acesta 

are următoarele caracteristici: 

❖ ȋn stare compactă nichelul este alb argintiu şi sub formă 

de pulbere este cenuşiu; 

❖ este foarte rezistent la acţiunea agenţilor chimici; excepţie 

fac cei cu conţinut de S; 

❖ are densitatea de 8,9 [g/cm3]; 

❖ temperatura de topire 1455[oC]; 

❖ maleabil, ductil, tenace, uşor deformabil plastic la rece. 

 

Nichelul nu este atacat de acizi diluaţi (HCl, H2SO4) la rece, dar 

se dizolvă în aceşti acizi la cald, iar în acid azotic se pasivează. 

Reacţionează energic la cald cu halogenii şi sulful. La cald 

reacţionează cu vaporii de apă cu formare de hidroxizi.  

 

Reactivitatea nichelului este determinată de starea sa 

(compactă sau pulbere) şi de condiţiile de reacţie. La temperatura 
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obişnuită este rezistent la coroziune în aer, în apă şi în soluţiile unor 

substanţe.  

 

Nichelul reacționează cu halogenii. 

 

Ni       +      Cl2       →         NiCl2       

                      nichel            clor            diclorura de nichel    

 

Ni       +       Br2       →         NiBr2       

                      nichel            brom            dibromura de nichel    

  

Ni       +        I2       →         NiI2        

                       nichel             iod            diiodura de nichel    

 

Cromul, face parte din categoria metalelor tranziționale şi se 

află în grupa VI B (6), perioada a 4–a a sistemului periodic. Are 

următoarele caracteristici: 

❖ este casant şi are culoare albă; 

❖ este foarte rezistent la acţiunea agenţilor chimici; 

❖ are densitatea de 7,19 [g/cm3]; 

❖ temperatura de topire 1890[oC]. 
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Cromul se dizolvă în acizi diluaţi (HCl, H2SO4). Se pasivează 

puternic în acid azotic concentrat (HNO3), acoperindu-se cu un strat 

protector de oxid, astfel încât devine insolubil în acizi. 

 

Cr       +      2HCl       →         Cr2+  +  2Cl-   +  H2      

           crom        acid clorhidric             

 

La temperatură obişnuită, cromul alături de molibden (Mo) şi 

wolfram (W) este rezistent la aer şi la umiditate.  

 

ALIAJE 

Aliaje pe baza de nichel şi crom sunt: 

❖ nicromul (84,6% Ni; 12,4% Cr; 3% Fe); 

❖ feronicromul (Ni-Cr-Fe+Mn-Mo); 

❖ cromelul este un aliaj având compoziția: 89% Ni; 9,8% 

Cr; 1% Fe și 0,2 % Mn; 

❖ alumelul (94% Ni; 0,5% Fe; 2% Al; 2,5% Mn și 1% Si). 

 

APLICABILITATE 

Nichelul este utilizat la nichelarea metalelor pentru protecție 

ȋmpotriva coroziunii. 
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Cromarea electrolitică este una dintre cele mai eficiente metode 

de protecţie a metalelor ȋmpotriva coroziunii, asigurând şi un aspect 

estetic. 

 

 

3.6. ARGINTUL 

PROPRIETĂŢI 

Argintul se află în grupa I B (11), perioada a 5–a a sistemului 

periodic având următoarele caracteristici: 

❖ este un metal alb, strălucitor şi argintiu; 

❖ face parte din categoria metalelor prețioase; 

❖ are densitatea de 10,49 [g/cm3];  

❖ este metalul cu cea mai mare conductivitate electrică şi 

termică; 

❖ conductibilitate termică mare (429 W/m∙K); 

❖ conductivitate electrică mare (63∙106 S/m); 

❖ temperatura de topire este de 961,78oC; 

❖ oxidul de argint (I) (Ag2O) este un bun conductor electric 

și termic. 
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ALIAJE 

Argintul se aliază cu cadmiul, platina, paladiul, aurul şi zincul.  

 

APLICABILITATE 

Argintul, fiind un foarte bun conductor de electricitate, este 

folosit în electrotehnică și electronică, fie ca atare, fie sub formă de 

depuneri galvanice. 

Aliajele (Ag-Cu), (Ag-Cd), (Ag-Pt) şi (Ag-Pd) sunt utilizate ca 

materiale pentru conductoarele electrice. 

 

 

3.7. AURUL 

PROPRIETĂŢI 

Aurul, face parte din categoria metalelor tranziționale şi se află 

în grupa I B (11), perioada a 6–a a sistemului periodic. Acesta are 

următoarele caracteristici: 

❖ are densitatea de 19,3 [g/cm3];  

❖ conductibilitatea termică (319 W/m∙K); 

❖ este cel mai ductil şi maleabil dintre metale. 

Aurul nu se oxideaza la nicio temperatură. 

Aurul interacționează chimic cu apa regală (amestec de acid 

azotic (HNO3) şi acid clorhidric (HCl) ȋn raport de 1:3). 
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ALIAJE 

Aurul se aliază cu următoarele metale: 

 platina; 

 argintul; 

 nichelul;  

 cobaltul; 

  cuprul. 

 

APLICABILITATE 

Aurul este un element ideal pentru protecția anticorozivă. 

Aliajele (Au-Ag-Cu), (Au-Ni), (Au-Co), (Au-Ag-Pt), (Au-Pt) 

sunt folosite la contactele electrice ale instrumentelor de precizie, la 

aparate de control şi ȋn automatizări. 
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3.8. PLATINA 

 

PROPRIETĂŢI 

Platina, face parte din categoria metalelor tranziționale şi se 

află în grupa VIII B (10), perioada a 6–a a sistemului periodic. Acesta 

are următoarele caracteristici: 

❖ are densitatea de 21,45 [g/cm3];  

❖ punctul de topire 1768 [oC]; 

❖ este cel mai stabil metal din punct de vedere chimic; 

❖ este foarte maleabilă, ductilă, putându-se lamina ȋn foițe 

şi trefila ȋn fire foarte subțiri; 

❖ rezistență mare la coroziune şi arc electric. 

 

ALIAJE 

Platina se aliază cu: 

 iridiul (Ir); 

 wolframul (W); 

 nichelul (Ni);  

 ruteniul (Ru). 
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APLICABILITATE 

Platina aliată cu iridiul, nichelul sau wolframul se utilizează la 

contacte electrice, electrozi pentru termocuple, rezistențe pentru 

cuptoare electrice. Contactele din aliaj platină-iridiu (Pt-Ir) sunt 

indicate pentru instrumentele de precizie cu frecvență mare de 

comutare.  


