
ALÜMĐNYUM
GÜNLÜK YAŞAMDAKĐ YERĐ



Metal, Yüksek elektrik ve ısı iletkenliği, kendine 
özgü parlaklığı olan, şekillendirmeye yatkın, katyon 
oluşturma eğilimi yüksek, oksijenle birleşerek 
çoğunlukla bazik oksitler veren elementler.

METALLERMETALLER





Atom numarası 13

Element serisi Metaller

Grup, 
periyot, 
blok

13

, 3, p

Görünüş Gümüşümsü

Atom ağırlığı 26,9815386(8) g/mol

Elektron dizilimi Ne

3s
2

3p
1

Enerji seviyesi başına
Elektronlar

2, 8, 3

Temel özellikleri



Maddenin hali katı

Yoğunluk 2,70 g/cm³

Sıvı haldeki yoğunluğu 2,375 g/cm³

Ergime noktası 933,47 °K
660,32 °C
1220,58 °F

Kaynama noktası 2792 °K
2519 °C
4566 °F

Ergime ısısı 10,71 kJ/mol

Buharlaşma ısısı 294,0 kJ/mol

Isı kapasitesi 24,2 (25 °C) J/(mol·K)

Fiziksel Özellikleri



Kristal yapısı Yüzey merkezli kübik

Yükseltgenme seviyeleri (3+) (amfoter oksit)

Elektronegatifliği 1,61 Pauling ölçeği

Đyonlaşma enerjisi 577,5 kJ/mol

Atom yarıçapı 125 pm

Atom yarıçapı (hes.) 118 pm

Kovalent yarıçapı 118 pm

Van der Waals yarıçapı ? pm

Atom özellikleri



Elektrik direnci 26,50 nΩ·m (20°C'de)

Isıl iletkenlik 237 W/(m·K)

Isıl genleşme 23,1 µm/(m·K) (25°C'de)

Ses hızı 5000 m/s (20°C'de)

Mohs sertliği 2,75

Vickers sertliği 167 MPa

Brinell sertliği 245 MPa

Diğer özellikleri



AlAlüüminyumminyum,,yumuyumuşşak ve hafif birak ve hafif bir metal metal olupolup mat mat ggüümmüüşşüümsmsüü
renktedirrenktedir. Bu . Bu renkrenk, , havaya maruz kaldhavaya maruz kaldığıığında nda üüzerinde oluzerinde oluşşan ince an ince 
oksit tabakasoksit tabakasıından ileri gelirndan ileri gelir. . 

AlAlüüminyumminyum, , zehirleyici ve manyetik dezehirleyici ve manyetik değğildirildir. . 

KKııvvıılclcıım m ççııkarmazkarmaz. . 

Saf alSaf alüüminyumun minyumun ççekme dayanekme dayanıımmıı yaklayaklaşışıkk 49 49 megapascalmegapascal
((MPaMPa) ) iken alaiken alaşışımlandmlandıırrııldldığıığında bu denda bu değğerer 700 700 MPa'a MPa'a ççııkarkar. . 

YoYoğğunluunluğğuu, , ççelieliğğin veya bakin veya bakıırrıın yaklan yaklaşışık k üçüçte biri kadardte biri kadardıırr. . 

KolaylKolaylııkla dkla döövvüülebilirlebilir, , makinede imakinede işşlenebilir ve dlenebilir ve döökküülebilirlebilir..

ÇÇok ok üüststüün korozyon n korozyon öözelliklerine sahip olmaszelliklerine sahip olmasıı, , üüzerinde zerinde 
oluoluşşan oksit tabakasan oksit tabakasıınnıın koruyucu olmasn koruyucu olmasıındandndandıırr..





Alüminyum 

Alüminyum, yeryüzünde oksijen ve silisyum'dan sonra 
en çok bulunan üçüncü element olmasına rağmen, endüstriyel 
çapta üretimi 1886 yılında elektroliz yönteminin kullanılmaya 
başlanması ile gerçekleşmiştir. 

Alüminyum, diğer çok kullanılan metaller olan demir, 
kurşun ve kalay gibi, doğada bileşikler halinde bulunur. 
Alüminyumu oksit halindeki bileşiğinden ilk ayıran ve elde eden 
kişi, 1807 yılında, Sir Humprey Davy olmuştur.



Londra'da bulunan ve Eros adıyla 
bilinen bu heykel, 1893'te yapılmış
olup alüminyumdan üretilmiş ilk 
heykellerden biridir.



1886 yılında Werner von Siemens'in dinamoyu keşfi ve 1892 yılında K.J.Bayer'in, 
boksitten alümina eldesini sağlayan Bayer prosesini bulması ile alüminyumun 
endüstriyel çapta üretimi çok kolaylaşmış ve bu en genç metal, demir çelikten 
sonra dünyada en çok kullanılan ikinci metal olmuştur. (20.yy'da Alüminyum-
Çelik-Bakır üretim indeksi)







Teknolojik gelişmeler ve alüminyumun özelliğinden
kaynaklanan avantajı nedeniyle de alüminyumun kullanıldığı
alanların hızla artması beklenmektedir. 

Alüminyumun kullanım alanlarına göre dağılımı şu 
şekildedir.

Đnşaat sektöründe,

MAvrupa'da 1.2 milyon ton/yıl,
MABD'de 1.05 milyon ton/yıl,
MJaponya'da 915.000 ton/yıl alüminyum kullanmaktadır.



Alüminyumun Kullanım Alanlarına Göre Dağılımı

•Sektörler Oran (%)
•Đnşaat 25
•Ulaşım 24
•Ambalaj 15
•Elektronik/Elektronik 10
•Genel Mühendislik 9
•Mobilya, Ofis Eşyaları 6
•Demir Çelik, Metalurji 3
•Kimya ve Tarım Ürünleri Sanayi 1
•Diğer 7



Alüminyum, binaların çatı ve cephe kaplamalan, kapı
ve pencereleri, merdivenler, inşaat iskeleleri, çatı iskeleti, sera 
yapımı vb. alanlarda büyük Miktarlarda kullanılmaktadır.
Sağlamlığı yanında gerek naturel veyarenkli kaplama, gerekse 
lake boyama ile alüminyum; inşaat sektöründe kullanıcılara göz 
alıcılığı ile zengin seçenekler sunmaktadır. 

Alüminyumu, homojen yapısı, ince folyo (alüminyum 
kağıt) şeklinde üretilebilmesi, hava geçirmezliği ve kolay 
şekillenebilmesi ideal bir ambalaj malzemesi de
yapmaktadır.Alüminyum, folyo olarak vakumlu ambalajlarda,
metalize film (alüminyum kaplı plastik) olarak da ısı ile kapanan 
ambalajlarda (yoğurt, ilaçlar vb) en çok tercih edilen 
malzemedir. Alüminyumun en yaygın kullanıldığı alanlardan bir 
diğeri de, meşrubat ve bira kutuları imalatıdır.



Alüminyum, ulaşım sektöründe taşıt araçlarının 
üretiminde de kullanılan en önemli malzemelerden birisidir.
Alüminyum kullanımının % 24'ü taşıt araçlarının üretimine aittir.

Ayrıca, günümüzde otobüs, tren, kamyon gibi büyük 
kara araçlarında alüminyum kullanımı ile önemli yakıt tasarrufu 
sağlanmaktadır. Alüminyum son derece iletken bir metaldir. Bu 
nedenle, tüm alüminyum kullanımının;

•Avrupa'da % 10'u,
•ABD'de % 9'u,
•Japonya'da % 7'si

elektrik ve elektronik sektöründe kullanılmaktadır.



Alüminyumun bu alanda en çok kullanıldığı yer, elektrik nakil 
hatlarıdır. Alüminyum, yeraltı kablolarında, elektrik borularında ve 
motor bobin sarımında da yaygın bir şekilde tercih edilmektedir.
Makina elemanları uygulamalarında, yüksek dayanım/ağırlık oranı,
korozyona dayanımı ve işleme kolaylığı, alüminyumun üstün 
özellikleridir.

Alüminyum, kullanıldığı yerlerde, elde edilirken sarf olunan 
enerjinin defalarca fazlasını tasarruf ettirdiğinden ve sonsuz kere 
yeniden kullanılabildiğinden bir "enerji bankası" olarak 
nitelendirilmektedir. Son yıllarda kullanılan alüminyumun % 30'u 
kullanılan hurdaların geri kazanılmasından elde edilmektedir.



Avrupa Alüminyum Kutu Geri Dönüşüm Organizasyonu
(ACRE) tarafından yapılan açıklamaya göre;

Elektrik, inşaat ve taşıt araçları Avrupa'da 100 kutunun
37'si geriye kazanılmaktadır. Bu oranının yakın gelecekte % 50'ye
çıkması hedeflenmektedir. Ayrıca, alüminyum ambalaj 
atıklarından enerji elde eden yeni bir proses bulunmuş ve 
Avrupa'da kullanılmaya başlanmıştır. Tüm endüstriyel 
uygulamaların, çevre üzerine az veya çok etkisi vardır. Ama 
alüminyum, çevreyi en az etkileyen endüstrilerden birisidir.

Sonuç itibariyle; uzay araçları dahil olmak üzere hava 
taşıtları, daha iyi binalar ve köprüler, elektrik nakil hatları, diğer 
mühendislik uygulamaları için alüminyum vazgeçilmez 
malzemedir. 



Alüminyum Ürünlerin Üretim 
Yöntemine Göre Sınıflandırılması

Alüminyum, ekstrüzyon, haddeleme ve döküm 
işlemleri ile çeşitli yarı- ürün ve ürünler haline 
dönüştürülür. 

Ekstrüzyon ürünleri

Ekstrüzyon yöntemi ile çeşitli kesitlerde
aluminyum profıl, çubuk, boru, lamalar ve 
fılmasin elde edilir.

Alüminyum, ekstrüzyon işlemine çok uygun bir metaldir. Böylece, kullanım amacına 
uygun şekil ve ölçülerde pek çok ürün, başka bir biçimlendirme işlemine gerek kalmadan 
ekonomik bir şekilde üretilir. 

Yassı Ürünler

Sıcak ve soğuk haddeleme yöntemi ile alüminyumdan plaka, levha ve folyo gibi yassı
ürünler elde edilir. 
Döküm Ürünleri
Alüminyumdan, kokil, basınçlı veya kum döküm yöntemleri ile çeşitli büyüklük ve şekilde 
parçalar üretilir. 



Alüminyum Đletkenler

Bakırdan daha hafif olan alüminyum, elektrik 
enerjisinin nakledilmesinde büyük avantaj 
sağlamaktadır. Bu nedenle günümüzde enerji 
nakil hatları alüminyumdan yapılmaktadır. 
Alüminyum iletkenler, kontinü döküm ile fılmaşin
eldesi, fılmaşinin haddede çekilerek tel haline 
getirilmesi ve tellerin örülmesi, ile oluşan üç
aşamalı proses ile üretilirler.



Alüminyum Kullanımının Endüstrilere Göre Gruplandırılması

Alüminyum ve Đnşaat

Đnşaat sektörü, yılda Avrupa'da 1.2 milyon ton, ABD'de 1.05 milyon ton, Japonya'da
915.000 ton alüminyum kullanmaktadır. (2000 yılında dünyada mimari amaçla 
alüminyum kullanımı) 

Alüminyum, binaların çatı ve cephe kaplamalannda, kapı ve pencerelerinde, 
merdivenlerde, çatı iskeletinde, inşaat iskelelerinde ve sera yapımında büyük miktarda 
kullanılır 
Alüminyumun sağlamlığı yanında sahip olduğu dekoratif görünüm, eloksal (anodik
oksidasyon) kaplama ile bir bakıma ölümsüzleşir. Gerek natürel veya renkli eloksal
kaplama, gerek ise lake kaplama (elektrostatik toz veya sıvı boyama) ile alüminyum; 
mimar ve mühendislere inşaat sektöründe zengin seçenekler sunar. Đnşaat 
sektöründe; alüminyum ekstrüzyon, yassı-ürünler ve döküm ürünleri kapı/pencere 
doğramaları, cephe/çatı kaplamaları ve aksesuarların yapımında kullanılır.



Alüminyum ve Ambalaj

Alüminyum, en kullanışlı ambalaj 
malzemelerinden birisidir. Alüminyum, 
kontenyer imalatından ilaç kutulanma kadar 
çok çeşitli ambalaj uygulamalarına 
mükemmel cevap verir. Banyoda diş
macunu tüpünden, marketlerdeki sayısız 
ürünler (çikolata vb.) mutfakta folyoya sarılı
fırın yemekleri ve buzdolabındaki soğuk 
meşrubatlara kadar, alüminyum pek çok 
ürünü sarar ve korur. (2000 yılında ambalaj 
sektöründe alüminyum kullanımı)
Alüminyumun homojen yapısı, ince folyo 

(alüminyum kağıt) şeklinde üretilebilmesi, 
hava geçirmezliği ve kolay şekillenebilmesi 
onu ideal bir ambalaj malzemesi yapar. 
Alüminyum folyo, hava ve mor-ötesi ışınları
geçirmediğinden, gıdaları doğal renk ve 
tatları ile birlikte korur. Alüminyum, folyo 
olarak vakumlu ambalajlarda, metalize film 
(alüminyum kaplı plastik) olarak da ısı ile 
kapanan ambalajlarda (yoğurt, ilaçlar vb) 
en tercih edilen malzemedir. 



Bütün sıvı karton ambalajlarda son gelişme üç şıkta odaklanıyor:

1. Daha çok kaynak tasarrufu, 

2. Kolay açılır ve kapanır sistemler, 

3. Sıvı ambalajlanan karton çeşitleri serisini geliştirmek. 



Gıda kategorisi, Tetra Pak ambalaj çözümleri ile ambalajlanabilen hem sıvı
hem de yoğun kıvamlı pek çok ürünü içerir: 
•Yoğun ürünler, domates ürünleri, çorbalar (kremalı ve parçacıklı), tatlılar (süt
bazlı ve meyve tadında), sebzeler, kremalar, peynir, humus, yoğurt, 
dondurma karışımı, ketçap, mayonez, soslar, etsuyu (tavuk ve kırmızı et) ve
patlıcan salatası gibi ürünlerdir.
•Sıvılar, şarap, su, bira, soyalı içecekler, zeytin yağı ve sıvı yumurta benzeri
ürünlerdir. 



Alüminyum Ve Taşıt Araçları

Alüminyum, ulaşım sektöründe taşıt araçlarının üretiminde kullanılan en önemli 
malzemelerden birisidir. Alüminyum kullanımının yaklaşık % 25'i taşıt araçlarının 
üretimine aittir. (2000 yılında ABD Avrupa ve Japonya'da otomotiv sektöründe 
alüminyum kullanımı) 

Taşıt araçları ne kadar hafif olursa, hareket etmeleri için daha az enerjiye gerek 
duyulur. Günümüzde bir otomobilde 50 kg alüminyum kullanılmaktadır. Bu 
sayede, yaklaşık 100 kg demir, çelik ve bakır malzeme tasarrufu yapılmaktadır. 
Yapılan hesaplar ve deneyimler sonucunda, alüminyum kullanılan bir otomobilin, 
yeterince alüminyum kullanılmamış bir otomobile kıyasla, ekonomik ömrü
boyunca 1500 litre daha az yakıt harcadığı anlaşılmıştır.



Bu durumun gerek sürücülerin akaryakıt masraflarına 
sağlayacağı ekonomi ve çevre sağlığı açısından atmosfere yayılan atık 
ekzos gazının düşürülmesi yönünden çok büyük faydası bulunmaktadır. 
Otobüs ve tren gibi sık sık hareket eden ve duran araçlarda, aracın hafif 
olması daha da fazla önem kazanmaktadır. Günümüzde otobüs, tren, 
kamyon gibi büyük kara araçlarında alüminyum kullanımı ile önemli 
yakıt tasarrufu sağlanmaktadır. 

Otomotiv sektöründe araç başına alüminyum kullanımı 2003 
yılı itibarı ile ortalama olarak şu şekildedir (Kaynak ESTAL 2003):



90,0116,0Toplam

7,49,0Diğer parçalar

2,92,2Kaporta sacı

2,72,8Direksiyon sistemi

4,43,0Şase ve süspansiyon

10,514,5Radyatör

11,418,0Jantlar

15,526,5Transmisyon

35,240,0Motor

Avrupa (Kg)Kuzey Amerika (Kg)Taşıt Parçası



AlAlüüminyum taminyum taşışıt part parççalaralarıı

Jant

Kaporta ağlantı sacı

direksiyon



Bazı otomotiv markalarında araç araç başına kullanılan 
alüminyum miktarı şu şekildedir (Kaynak ESTAL 2003):

179Ford Thunderbird

209Dodge Viper

223Oldsmobile Aurora

210BMW 5 Serisi

290Audi A2

450BMW Z8

165Honda S 2000

165Nissan Z

Araç başına alüminyum miktarı
(Kg)

Üretici



Ayrıca karayolları trafik ve yön işaret sistemlerinde, otoyol 
parapet ve köprülerinde alüminyum kullanımı artmaktadır. Deniz 
araçlarında, özellikle teknelerde alüminyum süper-yapı sistemleri ile 
ağırlık merkezi daha aşağıya çekilmekte ve böylece teknenin dengesi 
artırılmakta ve daha çok kullanım hacmi sağlanmaktadır. Küçük 
teknelerin ve yatların yelken direkleri alüminyumdan yapılmaktadır. Bir 
uçağın ağırlıkça % 70'i alüminyumdan oluşmaktadır. Alüminyum 
alaşımlarının hafifliği yanı sıra sağlamlığı, uçakların ve dolayısı ile 
havacılık sektörünün gelişmesine en büyük katkıyı yapmıştır. 
Duralüminyum (alüminyum-bakır) alaşımlanandan sonra gelecekte en 
önemli uçak malzemesi alüminyum-lityum alaşımlan olacaktır. 
Alüminyum-lityum alaşımlan ile, uçakların % 15 hafiflemesi mümkündür. 





Alüminyum Ve Đletkenler

Alüminyum son derece iletken bir 
metaldir. Bu nedenle, tüm alüminyum 
kullanımının Avrupa'da % 10'u, ABD'de % 
9'u, Japonya'da % 7'si elektrik ve 
elektronik sektöründe kullanılmaktadır. 
Alüminyumun bu alanda en çok 
kullanıldığı yer, elektrik nakil hatlarıdır. 
Çelik özlü alüminyum iletkenler, yüksek 
voltajlı elektrik nakil hatlarında tercih 
edilen tek malzeme olmuştur. Alüminyum, 
yeraltı kablolarında, elektrik borularında 
ve motor bobin sarımında yaygın şekilde 
kullanılmaktadır. Elektronikte, alüminyum 
kullanım yerleri arasında, şaseler, 
yongalar, transistör soğutucudan, data 
kayıt diskleri ve elektronik cihazların 
kasaları bulunmaktadır.



Alüminyum ve Diğer Mühendislik Uygulamaları:

Makine elemanları uygulamalarında, yüksek dayanım/ağırlık oranı, 
korozyona dayanımı ve işleme kolaylığı, alüminyumun üstün özellikleridir. 
Hafifliği nedeniyle, büyük ve tek parçaların manipülasyonu mümkün olur. 
Hassas toleranslarda işleme kolaylığı sayesinde, standart birimlerden büyük 
parçaların yapılması mümkün olur. Karmaşık kesitli parçaların 
üretiminde,alüminyum ekstrüzyonu büyük avantajlar sağlar. 

Vites kutulan, motor blokları ve silindir kafaları kolaylıkla alüminyum 
döküm ile yapılır. Son uygulamalarda krankmili yataklarında alüminyum 
kullanılması, bu parçaların uzun ömürlü olmasını sağlamıştır. 
Son yıllarda otomotiv piyasasında yanlışlıkla "çelik jant" denilen gösterişli, 
parlak, boya ve bakım gerektirmeyen "hafif alaşımlı" jantlar "alüminyum"dur.



Reflektör olarak:

Günümüzde Alanod’un üretmiş olduğu
Anodize edilmiş rulo veya levha, en fazla
Aydınlatma endüstrisinde armatürlerin
içinde yansıtıcı olarak görmekteyiz. Bu 
mamulün kullanılmasıyla ışıktan
yararlanma performansı artmış, kayıplar
en aza indirilmiştir. Levhaların uygun
şekillerde, örneğin çift parabolik olarak
dizayn edilmesiyle ışığın şiddeti ,etki
alanı ve verimliliği artmaktadır. Bu 
sayede kullanılan armatürlerin sayısı
azaltılmakta, daha az lamba ve güç ile
daha fazla aydınlatma yapılabilmektedir. 
Çeşitli bağımsız test firmalarının yaptığı
ölçümler sonucu kaliteli alüminyum 
kullanılması durumunda %50’lere varan
tasarruf sağlanabileceği saptanmıştır.



Dekorasyon:



Modern dizaynları ve teknik talepleri ekonomik
avantajlarla sizlere sunan ALANOD, 
mamullerinin kullanımını kaçınılmaz hale 
getirmiş bulunmaktadır.

Dekoratif kullanım alanlarından bazıları; 
•Ses ve ev aletlerinin dekoratif parçaları
•Asma tavan, duvar fayansı ve alüminyum 
parke 
•Jaluzi parçaları, perde, kepenk, panjur 
•Đğne, telefon parçası, saat kadranı
•Takılar 
•Deodorant kapsülü
•Đsimlik veya etiket 
•Ofset baskı parçası
•Çerçeve 
•Gazoz veya şişe kapağı vs. 



Solar Sistemler :

Solar su ısıtıcılarında reflektör olarak kullanılmaktadır. 
Güneş enerjisinden tam olarak yararlanma amaçlı kullanım.

Gün Işığı Sistemleri :

Gün ışığı sistemleri günümüzde işyerlerinde, insanların
işlerine konsantre olup verimliliği artırabilmesini , daha sağlıklı
olmasını sağlayan bir çeşit yansıtma sistemlerdir.

Bu sistemle asıl amaçlanan çalışma alanlarınızda, 
özelliklede iç taraflarda bulunan insanların doğa olaylarını, mevsimi
ve hava koşullarını takibinin sağlanması ve güneş ışığından
yararlanarak yapılacak olan aydınlatma sayesinde enerji tasarrufu
sağlanmasıdır.

Bu sistemde güneş alan bir pencereye panjur yansıtıcı
şeklinde monte edilmiş olan alüminyumlar, dışarıdan gelen güneş
ışığını oda içinde, tavan bölümünde bulunan alüminyumlara yansıtır
ve buradansa ışık odanın arzu edilen kısımlarına dağıtılabilmektedir



Ofis Işığı ve Gün Işığı Göz Kamaştırmadan Masanızda

1. Günışığı aşırı parlaklığa yol açar. 

2. Parlama koruması doğal ışığı
keser. 

3. Yapay ışık açık olmak zorundadır. 

4. Günışığı yansıtıcı panjurlar (jaluzi) 
ile tavana aktarılır. 

5. Yansıtıcı panjurlar ışığı tavan yolu
ile parlaklığı yok edilerek masalara
yansıtır. 

6. Doğrudan doğruya parlaklık
önlenir. 

7. Bundan dolayı ek bir yapay ışığa
ihtiyaç kalmaz. 



ALÜMĐNYUMUN KULLANIM ALANLARINA ÖRNEKLER







Aluminyum orta Konsol 



Alüminyum giydirme cephe



Alüminyum Kepenk Sistemleri









Bilgisayar kasasBilgisayar kasasıındanda
ve sove soğğutma utma 
sistemlerindesistemlerinde
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