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NOȚIUNI GENERALE DESPRE METALE 

 

Locul metalelor în sistemul periodic. Elementele 

chimice pot fi clasificate în două mari grupe: metale şi 

nemetale. Metalele sunt elemente electropozitive. Ele au 

tendinţa de a forma ioni pozitivi, prin pierdere de electroni. 

Nemetalele sunt elemente electronegative. Ele tind să 

accepte electroni, dând ioni negativi. 

În grupele sistemului periodic caracterul electropozitiv 

creşte de sus în jos, iar în perioade, de la dreapta spre 

stânga. Elementele care au caracterul metalic cel mai 

pronunţat se găsesc deci în colţul din stânga jos al 

tabelului, iar cele mai electronegative, în dreapta sus. 

În sistemul periodic, metalele sunt despărţite de 

nemetale printr-o linie groasă, în scară. Elementele 

situate în stânga acestei linii, inclusiv elementele 

tranziţionale şi cele din clasele lantanidelor şi actinidelor, 

sunt metale; cele din dreapta sunt în general considerate 

ca nemetale. În realitate, trecerea dintre metale şi 

nemetale nu este însă atât de bruscă, ci progresivă. 

 Elementele vecine cu linia despărţitoare, ca 

germaniul, staniul, arseniul, stibiul, telurul, se aseamănă 

cu metalele prin unele dintre proprietăţile lor, însă şi cu 

nemetalele prin altele. 

Datorită proprietăților pe care le prezintă, metalele și 

aliajele lor ocupă un loc primordial în dezvoltarea 

economiei unei țări; ele constituie baza de materie primă 

valoroasă pentru industria constructoare de mașini și 

pentru alte ramuri industriale. 
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Metalele în stare solidă manifestă proprietăți care le 

deosebesc de celelalte elemente în stare solidă. Aceste 

proprietăți sunt o consecință a structurii lor. 

Structura cristalină a metalelor. Spre deosebire de 

nemetale, la metale în stare solidă, atomii de sodiu, de 

calciu, de aluminiu, de titan etc. nu sunt învecinați de unul, 

respectiv doi, trei sau patru atomi, în număr corespunzător 

valențelor lor, ci de un număr mult mai mare de atomi. 

Metalele cristalizează astfel, încât fiecare atom este 

înconjurat de numărul maxim de atomi pe care îi permite 

geometria cristalului respectiv pentru ca întreg ansamblul 

să ocupe cel mai mic volum posibil. 

Există două structuri metalice în care atomii sunt 

așezați cât mai compact, și anume structura cubică 

compactă și structura hexagonală compactă. În aceste 

structuri compacte, fiecare atom este învecinat imediat de 

12 atomi la distanță egală, adică are numărul de 

coordinație 12 (în afară de acești atomi, mai este 

înconjurat și de o altă serie de atomi, dar la distanță cu 

41% mai mare). În rețeaua cubică centrată intern, fiecare 

atom este învecinat de alți opt atomi, la distanță egală 

(cum și de alți șase atomi, la o distanță cu 15% mai mare). 

Majoritatea metalelor cristalizează în structuri 

compacte (din 52 metale, 32 au asemenea structuri). 

Există unele metale care cristalizează în mai multe 

forme polimorfe. 

Teoria stării metalice. Unele proprietăți ale metalelor, 

în special conductibilitatea electrică, au fost explicate de 

teoria electromagnetică clasică prin existența unor 

electroni liberi (un „gaz electronic”) în metale. După 
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această teorie, un metal în stare solidă este alcătuit dintr-o 

matrice (rețea cristalină) de ioni pozitivi prin care se mișcă 

(difuzează) un număr de electroni mobili („liberi”). 

Sunt însă observații în neconcordanță cu această 

teorie. Astfel, dacă în metal ar exista electroni liberi, 

aceștia ar trebui să se comporte ca moleculele unui gaz 

într-un spațiu dat. Or, „gazul electronic” al unui metal are 

alt conținut caloric decât ar corespunde teoriei clasice a 

gazelor. 

Explicarea și chiar determinarea nu numai a 

conductibilității metalelor, a fenomenului de 

termoelectricitate, a emisiei de electroni din filamente 

încălzite, și chiar și a altor fenomene, a fost însă posibilă 

prin aplicarea concepțiilor mecanicii cuantice. 

Teoria stării solide, cunoscută ca teoria benzii 

solidelor, consideră că, spre deosebire de atomul izolat, în 

care electronii ocupă anumite nivele de energie, la atomii 

cuprinși în cristalul solid, aceste nivele de energie nu mai 

sunt distincte, ci înlocuite prin benzi de energie formate din 

nivele foarte strânse laolaltă, care pot fi ocupate de 

electroni. La atomul unui metal, benzile inferioare sunt 

complete, adică toți orbitalii sunt ocupați, pe când banda 

exterioară, numită și banda de conductibilitate, este 

ocupată numai parțial de electroni. 

În starea normală (la 0°K), electronii se găsesc numai 

în acele benzi de energie care corespund nivelelor de 

energie ocupate de electroni în atomul izolat când acesta 

este de asemenea în stare normală. 
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În Fig. 1 se arată drept exemplu nivelele de energie în 

atomul izolat de cupru și într-un atom din cuprul metalic. 

În stare fundamentală, atomul de cupru are pe ultimul 

strat electronic — stratul N — un singur electron; acesta 

se găsește pe orbitalul (nivelul de energie) 4s. În exteriorul 

orbitalului 4s se găsesc nivele de energie pe care pot fi 

promovați electronii atomului când aceștia se vor găsi în 

stare excitată. 

Când atomii de cupru sunt cuprinși în rețeaua metalică, 

nivelul de energie 4s este extins într-o bandă de energie 

alcătuită dintr-un număr mare de nivele de energie 

așezate strâns laolaltă. La fel este și nivelul de energie 3d, 

în timp ce celelalte nivele inferioare de energie nu sunt 

influențate. În același mod sunt strânse în benzi și nivelele 

de energie superioare nivelului 4s (care în starea 

fundamentală a atomului nu sunt ocupate) așa încât ar 

Fig. 1. Nivelele de energie în atomul izolat de cupru. 
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putea fi ocupate de electroni ai atomului de cupru, atunci 

când aceștia vor primi energie în plus.  

Ca urmare a existenței benzilor de energie, pentru a 

expulza electroni din metal este necesară o energie mai 

mică decât energia de ionizare a atomului izolat. Astfel, pe 

când  energia de ionizare a atomului de cupru este 7,7 eV, 

pentru expulzarea unui electron din cuprul metalic sunt 

necesari numai 4,3 eV. 

Pentru a avea loc transport de electricitate (sau 

căldură) prin metal, este necesar ca o parte din nivelele 

superioare de energie din benzi să nu fie ocupate cu 

electroni, pentru ca prin acceptare de energie din afară, 

electronii să poată fi promovați pe aceste nivele 

superioare de energie (ceea ce nu ar fi posibil când 

acestea sunt ocupate de electroni). Dacă numai jumătate 

din nivelele de energie ale unei benzi sunt ocupate cu 

electroni, atunci cealaltă jumătate poate fi ocupată de 

electroni cu energie mărită (primită dinafară). De aceea, 

prin aplicarea unei tensiuni electrice, practic toți electronii 

care mai au loc în bandă, căpătând un surplus de energie, 

pot contribui la trecerea curentului electric. Dacă mai mult 

de jumătate din nivelele de energie sunt însă ocupate, 

atunci și numărul de electroni care pot contribui la 

conducerea curentului este mai mic decât atunci când 

numai jumătate din nivele sunt ocupate; la fel, când mai 

puțin de jumătate din nivele sunt ocupate. Prin urmare, 

conductibilitatea electrică a unui metal depinde de 

numărul de electroni care pot ocupa nivelele de energie 

neocupate încă, adică de numărul efectiv de electroni ai 
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metalului, nef, și nu de numărul total de electroni care pot 

difuza în unitatea de volum. 

Când benzile de electroni ale unui solid sunt complet 

ocupate cu electroni, adică nu conțin nivele disponibile 

pentru electroni, substanța respectivă este un 

neconducător. Este cazul solidelor nemetalice, ca de 

exemplu diamantul, siliciul, sulful, ai căror atomi au octetul 

completat prin formarea legăturilor covalente cu atomi 

învecinați. 

Pentru ca un neconductor să devină conductor de 

electricitate trebuie ca un electron (sau mai mulți electroni) 

să fie ridicat într-o bandă superioară, unde sunt la 

dispoziție mai multe nivele vacante. Electronii trecuți în 

banda superioară, cum și cei rămași în banda din care 

provin (care bandă deci nu mai este complet ocupată) pot 

prelua transportul curentului. Însă, transferul unui electron 

dintr-o bandă în alta necesită o cantitate foarte mare de 

energie. În unele cazuri este suficientă energia unui foton 

al luminii vizibile sau o radiație ultravioletă, ca să excite în 

acest sens electronii din banda de conductibilitate, 

substanța respectivă devenind, sub acțiunea luminii, un 

conductor de electricitate. Asemenea substanțe, ca, de 

exemplu, seleniul, se numesc fotoconductoare. Ele fac 

parte din clasa semiconductoarelor. 

Semiconductoarele sunt substanțe neconductoare în 

condiții obișnuite, dar care, în condiții speciale, pot 

dobândi conductibilitate electrică, deși mai mică decât a 

metalelor. 

La semiconductoare, conductibilitatea crește o dată cu 

creșterea temperaturii, deoarece numărul de electroni 
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care pot trece în banda de energie superioară devine mai 

mare. Cu cât este mai mare distanța între banda care 

conține electronii excitabili și banda în care aceștia pot fi 

transferați, cu atât este mai mic numărul de electroni care, 

la o anumită ridicare de temperatură, pot fi trecuți de la o 

bandă la alta. La o distanță prea mare între aceste două 

benzi nu se mai manifestă conductibilitate în cristalul 

respectiv. Prin urmare, între conductoare și 

semiconductoare este numai o diferențiere cantitativă și 

între ele nu se poate face o delimitare netă. 

Se consideră neconductoare elementele ale căror 

tensiuni de excitare minimă sunt mai mari de 6 eV, 

semiconductoare cele ale căror tensiuni, de excitare 

minime sunt aproximativ de 6 eV și conductoare (metale), 

elementele ale căror tensiuni de excitare minime sunt mai 

mici de 6 eV. 

La unele semiconductoare, conductibilitatea se 

datorește prezenței unor urme de impurități introduse în 

mod special. Astfel germaniul (sau siliciul) în stare pură nu 

conduce curentul electric, având o structură similară 

diamantului: fiecare atom este legat prin covalențe cu 

patru atomi vecini. Dacă germaniul este însă cristalizat 

dintr-o topitură ce conține o cantitate mică de substanță 

simplă ai cărei atomi conțin cinci electroni de valență, de 

exemplu arsenul, aceasta se încorporează în rețeaua 

germaniului. 

Din cei cinci electroni de valență ai atomului de arsen, 

patru electroni formează legături covalente cu atomii de 

germaniu înconjurători, iar al cincilea formează un nivel de 

energie intermediar benzilor de energie ale germaniului, 
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favorizând astfel promovarea electronilor în banda 

superioară. În modul acesta germaniul devine un 

semiconductor cu impuritate de tip n, purtătorii de curent 

având sarcină negativă. 

În cristalul de germaniu se pot încorpora și substanțe ai 

căror atomi conțin trei electroni de valență, de exemplu 

galiul. Acesta are un orbital electronic vacant ce va fi 

ocupat de un electron provenit de la un atom de germaniu 

vecin, care devine un ion pozitiv de germaniu; golul format 

este însă imediat completat cu un electron provenit de la 

următorul atom de germaniu, și așa mai departe. 

Rezultatul este echivalent cu un curent purtat de ioni 

pozitivi; ca urmare germaniul devine un semiconductor cu 

impuritate de tip p. 

Într-un semiconductor care conține două regiuni 

preparate diferit (de tipul p și tipul n), la limita de cuplare a 

acestor regiuni (joncțiunea p-n) difuziunea sarcinilor 

negative (deplasarea electronilor) și difuziunea sarcinilor 

pozitive (deplasarea golurilor) ajung la o stare de echilibru 

dinamic. Din acest moment semiconductorul se comportă 

ca un conductor cu sarcini libere pozitive și negative. 

După tensiunea exterioară aplicată unei joncțiuni p-n a 

semiconductorului, acesta se comportă fie ca un 

conductor cu rezistență foarte mică (lasă să treacă un 

curent de intensitate mare), fie ca un conductor cu 

rezistență foarte mare (lasă să treacă un curent de 

intensitate mică), fie ca o diodă redresoare (lasă să treacă 

numai un sens de alternanțe). 

Însușirile semiconductoarelor au permis rezolvarea 

unor probleme tehnice de mare importanță, ca de exemplu 
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confecționarea de redresoare de curent alternativ, 

înlocuind tuburile electronice în aparatele de radio și de 

amplificare, în aparatele pentru automatizarea proceselor 

industriale etc. 

Semiconductoarele sunt folosite din ce în ce mai mult 

pentru confecționarea de diode, tranzistori, circuite 

integrate și mai nou microprocesoare sofisticate cu 

tehnologii de fabricație complicate care concurează cu 

domeniul S.F..  

Teoria lui Pauling asupra metalelor. În metal, 

numărul de atomi care înconjoară un metal în rețeaua 

cristalină este mai mare decât numărul electronilor de 

valență ai metalului respectiv. Ținând seamă de aceasta, 

L. Pauling presupune că la formarea legăturilor dintre 

atomi, în metal, covalențele obișnuite sunt în rezonanță 

între toate perechile de atomi echivalenți. Aceasta se 

datorește trecerii unuia dintre electroni de la un atom la 

altul vecin,ceea ce duce la o stabilitate mai mare a 

metalului. De exemplu, sodiul în stare metalică are fiecare 

atom înconjurat de alți opt atomi. Fiecare atom de sodiu, 

având un electron, poate forma o legătură prin pereche de 

electroni, cu un atom vecin lui. Aceste legături nu sunt însă 

rigide; ele se desfac și se formează din nou între diferitele 

perechi de atomi vecini. De aceea se consideră că ele 

sunt în rezonanță (adică sunt intermediare) între diferitele 

poziții alternative de tipul: 
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Pauling consideră că, în cazul metalelor, o  parte din 

atomi pot forma două covalențe, adică pot accepta mai 

mulți electroni decât pot cuprinde orbitalii lor 3s; 

disponibilitatea în atom a unui asemenea orbital adițional 

pentru a accepta electroni este o condiție necesară pentru 

formarea structurii metalice. La sodiu există un asemenea 

orbital pentru legături de la orbitali hibrizi 3s3p și nu de la 

orbitalul 3d din starea fundamentală a atomului. 

Dacă un atom având z electroni de valență este 

înconjurat de N atomi direct învecinați (adică are numărul 

de coordinație N), atunci fiecare legătură formată în metal 

are un ordin (număr) de legătură mediu n = z / N. Astfel, la 

metalele alcaline, ai căror atomi posedă un electron de 

valență și sunt înconjurați de câte opt atomi vecini, 

legăturile dintre atomi sunt slabe, de ordinul 1/8. Tăria 

legăturilor interatomice determină proprietățile metalului, 

ca de exemplu: durabilitatea sau punctul de topire. De 

aceea, metalele alcaline sunt moi, au puncte de topire 

joase și densitate mică (sub 1,0). 

Cu cât atomii metalelor au mai mulți electroni de 

valență, cu atât numărul legăturilor pe care le pot forma cu 

atomii învecinați este mai mare. Astfel, considerând 

secvența elementelor: potasiu, calciu, scandiu, titan, 

vanadiu, crom se observă corelația între valență și 

proprietăți: duritatea și densitatea cresc, punctele de 

topire și de fierbere devin mai ridicate, căldura de topire și 

de vaporizare mai mari etc. La elementele următoare însă, 

proprietățile acestora nu sugerează creșterea valenței 

metalice la 7 pentru mangan, 8 pentru fier și 9 pentru 
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cobalt. Astfel, duritatea, densitatea, punctul de topire etc. 

rămân practic constante de la crom la nichel, și apoi 

descresc de la cupru la zinc. Explicația este că la metalele 

de tranziție, la formarea legăturilor participă atât orbitalii s 

și p din stratul electronic exterior, cât și orbitalii d din stratul 

penultim, care nu este ocupat complet cu electroni. Ca 

urmare, numărul maxim de legături le formează metalele 

de tranziție din grupa a Vl-a b, care au toți orbitalii d 

ocupați cu câte un electron. Astfel, la crom, toți cei nouă 

orbitali s, p și d (3d54s4p3) sunt  implicați în legătura 

metalică. Ca urmare, razele atomice descresc de la 

potasiu la crom, rămân constante până la nichel și cresc 

din nou de la cupru la zinc. 

Legătura metalică Legătura metalică reprezintă un 

caz aparte de legătură chimică ce se formează între atomi 

de acelaşi fel (fie identici pentru metalele pure, fie 

asemănători în cazul aliajelor) şi nu se aseamănă nici cu 

legătura ionică, nici cu cea covalentă; de asemenea, 

proprietăţile metalelor sunt diferite de cele ale compuşilor 

ionici sau ale compuşilor covalenţi. 

Metalele conduc căldura, curentul electric, ceea ce 

presupune o delocalizare a electronilor în reţeaua 

metalică, sunt maleabile şi ductile, ceea ce dovedeşte că 

legătura metalică nu este orientată sau rigidă, în general 

au temperaturi de topire ridicate şi densităţi mari, ceea ce 

indică existenta unor forţe de coeziune puternice ce 

conduc la formarea de reţele metalice tridimensionale cu 

număr mare de coordinare al atomilor (în general 8 sau 

12). 
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Având în vedere aceste proprietăţi, rezultă clar că 

aplicarea mecanicii cuantice pentru interpretarea 

legăturii metalice trebuie să ţină seama de toate 

interacţiile dintre electroni şi nuclee. Astfel a apărut în 

anul 1930, Teoria Benzilor de Energie (TBE), propusă de 

Bloch și Brillouin. TBE descrie legătura chimică în solide 

cristaline care au în nodurile rețelei atomi: metale, 

semiconductori (Si,Ge), dar şi izolatori (precum 

diamantul), etc. Atomii ce ocupă nodurile reţelei cristaline 

sunt formaţi din nuclee şi electroni. Nucleul şi electronii 

interiori formează miezul atomului, iar electronii exteriori 

(de valenţă) ocupă nivele de energie extinse la nivelul 

întregului cristal sub formă de benzi energetice. Benzile 

energetice provin din combinarea orbitalilor atomici ce 

acomodează electronii de valenţă, ai tuturor atomilor 

individuali. Dacă se consideră metalele tipice (blocul s şi 

p), benzile energetice provin din combinarea tuturor 

orbitalilor ns şi np, respectiv ns şi (n-1)d în cazul 

metalelor tranziţionale. 

O bandă de energie parţial sau total ocupată cu 

electroni se numeşte bandă de valenţă (BV). Electronii 

ocupă nivelele permise în ordinea creşterii energiei şi cu 

respectarea principiului excluziunii (principiul lui Pauli). 

Porțiunea liberă a unei benzi de energie sau o bandă 

total liberă se numeşte bandă de conducţie (BC). 

Intervalul de valori de energie dintre benzile permise (BV 

şi BC) se numeşte bandă interzisă (BI). Izolatorii au benzi 

interzise foarte largi (la diamant este de 5,5 eV), iar 

semiconductorii au BI mult mai mici (2-3 eV), în schimb 

materialele conductoare au BV suprapusă cu BC. 
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Electronii promovati în BC transportă curentul electric şi 

căldura. Cu cât banda de conducţie este mai largă, cu 

atât conductivitatea electrică a metalului este mai mare. 

Creşterea temperaturii micşorează banda de conducţie 

şi scade conductivitatea electrică a metalelor. Electronii 

din banda de valenţă asigură coeziunea atomilor din 

reţea (legătura metalică propriuzisă). O BV largă 

conduce la o legatură metalică puternică, deci la o 

temperatură de topire ridicată şi o duritate mai mare a 

metalului respectiv (de exemplu metalele din grupa a 6-a  

Cr, Mo, W). 

De o importanţă aparte în evaluarea sistemelor 

multifermionice (cu un număr foarte mare de particule 

cuantice, de exemplu electroni) sunt nivelul Fermi şi 

energia Fermi. Popularea cu electroni, în cazul acesta a 

unei benzi energetice, respectă principul excluziunii al lui 

Pauli şi regula energiei minime, rezultând o distribuţie de 

tip Fermi-Dirac, dependentă de temperatură. Orbitalul cel 

mai înalt energetic dintre nivelele ocupate la T = 0 
◦
K se 

numeşte nivel Fermi. Energia Fermi este energia 

nivelului pentru care popularea cu electroni este 1/2.  La 

0 
◦
K, nivelul Fermi este egal cu energia Fermi pentru 

orice substantă solidă. Se observă că prin creşterea 

temperaturii, un număr tot mai mare de electroni capătă 

energii mai mari de cât cea a nivelului Fermi şi pot, de 

exemplu în cazul semiconductorilor, sa fie promovaţi în 

banda de conducţie, lăsând în banda de valenţă un 

număr corespunzător de goluri (conducţie extrinsecă). 

Prin doparea semiconductorilor cu elemente donoare, 



16 

 

respectiv acceptoare de electroni, se introduc benzi 

suplimentare în structura de benzi a semiconductorului 

pur, astfel scăzând considerabil energia necesară 

promovării electronilor, respectiv creării de goluri. Prin 

TBE se explică bine conductivitatea electrică a metalelor 

şi semiconductorilor, dependenţa acesteia de 

temperatură şi diferenţele între metale şi semiconductori. 

Experimental s-a constatat că legătura metalică 

nu este orientată, nu este localizată şi nu prezintă 

proprietatea de saturaţie, electronii sunt delocalizaţi la 

nivelul întregului cristal. TBE este în acord cu aceste 

observații şi dă o bună interpretare a proprietăţilor 

electrice şi termice ale metalelor prin existenţa 

Benzile energetice pentru izolatori, conductori şi semiconductori puri 

( intrinseci ) sau dopaţi ( extrinseci ) 
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electronilor cvasi-liberi ce ocupă benzile de energie. Se 

poate face o analogie cu MOM, însă MOM explică 

delocalizarea electronilor la nivelul unei molecule 

formate dintr-un număr mic de atomi, în comparaţie cu un 

cristal, iar funcţiile de undă ale elctronilor se aproximează 

diferit în TBE şi MOM. 

Electronilor liberi li se datorează şi proprietăţile 

optice ale metalelor, adică opacitate, luciu metalic şi 

culoare (în general albă, gri sau argintie şi în mod 

particular, galbenă pentru aur şi roşie pentru cupru). 

Proprietăţile mecanice sunt datorate structurii 

policristaline a metalelor şi a orientării acestora. Metalul 

poate să aibă o structură cu orientare aleatorie a 

microcristalelor, sau o structură echiaxă (cu axa 

principală de simetrie a microcristalelor orientată pe o 

anumită direcţie). 

 

 

  

Nivelul şi energia Fermi 
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PROPRIETĂȚILE METALELOR 

 

Metalele prezintă proprietăți diferite de cele ale 

nemetalelor. Toate proprietățile caracteristice metalelor 

sunt valabile pentru metalele în stare solidă și lichidă. În 

stare gazoasă metalele nu se mai deosebesc de 

nemetale. 

Proprietăți fizice. Metalele au luciu caracteristic, 

numit luciu metalic, datorită puterii lor de reflexie a luminii. 

Metalele sunt opace, chiar în strat subțire, deoarece 

undele luminoase lovind electronii mobili din metal sunt 

amortizate și nu sunt transmise mai departe. 

Culoarea metalelor este variată. Cele mai multe metale 

în stare compactă sunt albe, înțelegând prin alb, albul 

metalic; astfel, plumbul, argintul sunt considerate metale 

albe. Câteva metale sunt însă colorate: cuprul este 

galben-roșiatic, aurul — galben, cesiul — gălbui etc. Când 

sunt în pulbere fină, aproape toate metalele au culoare 

cenușie-neagră (lumina fiind absorbită). De exemplu, 

argintul, care în mod obișnuit are culoare albă, în pulbere 

fină este negru. 

În tehnică, metalele sunt clasificate în : metale negre 

sau feroase, prin care se înțelege fierul (împreună cu 

fontele și oțelurile), și metale colorate, adică neferoase. 

Densitatea metalelor variază în limite largi; de 

exemplu, litiul are densitatea 0,53 sau potasiul are 

densitatea 0,86, pe când platina are densitatea 21,45, iar 

osmiul, cel mai greu metal, are densitatea 22,7. Se 

obișnuiește să se considere metalele cu densitatea mai 

mică decât 5, metale ușoare, iar cele cu densitatea peste 
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5, metale grele. Astfel, potasiul, sodiul, calciul, magneziul, 

aluminiul sunt considerate metale ușoare, pe când zincul, 

staniul, fierul, cuprul sunt metale grele. 

Punctul de topire variază foarte mult de la metal la 

metal. Mercurul, singurul metal lichid, are punctul de topire 

-39°C; potasiul și sodiul se topesc la temperaturi sub 

100°C (potasiul la 63,5°C, sodiul la 97,8°C). Sunt, însă, 

metale al căror punct de topire este mai înalt decât 

1000°C; de exemplu, cuprul se topește la 1083°C, fierul la 

1528°C, wolframul la 3400°C. Diferența între punctele de 

topire ale metalelor este folosită la separarea metalelor 

între ele, la fabricarea aliajelor și la prelucrarea metalelor. 

Conductibilitatea electrică specifică, adică 

conductivitatea electrică (γ) a metalelor este mare. Ea 

depinde de sarcina, masa și viteza electronului, precum și 

de numărul efectiv de electroni, nef, existenți într-un 

centimetru cub de metal, ceea ce se poate exprima prin 

formula: 

𝛾 =
𝑒2

2𝑚𝑣
𝑛𝑒𝑓𝑑𝑙 

în care dl, reprezintă drumul liber mijlociu al electronilor. 

(Prin drumul liber mijlociu, teoria corpusculară înțelege 

drumul parcurs de o particulă în linie dreaptă, între două 

ciocniri, pe când mecanica ondulatorie înțelege o mărime 

care măsoară capacitatea metalelor de a forma unde 

electrice staționare în spațiile dintre atomi.) 

Astfel, conductibilitatea electrică specifică foarte 

pronunțată a metalelor din grupa I a sistemului periodic se 

explică prin faptul că atomii lor liberi au un singur electron 
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pe stratul electronic exterior, care are numărul cuantic l = 

0. Conform principiului lui Pauli, un strat electronic 

caracterizat prin numărul cuantic l = 0 poate cuprinde cel 

mult doi electroni. Deci, la atomii izolați ai metalelor din 

grupa I el este ocupat pe jumătate. În metal, aceasta se 

traduce prin existența unei benzi de energie ocupată 

numai pe jumătate, în timp ce celelalte straturi electronice 

ale atomilor sunt complete. Aceasta înseamnă că numărul 

efectiv de electroni, nef, adică numărul de electroni care 

pot contribui la conducerea curentului electric, este egal 

cu numărul electronilor de valență al atomilor. La alte 

metale, numărul efectiv de electroni, nef, este mai mic 

decât numărul electronilor de valență. 

Conductibilitatea electrică a metalelor este influențată 

de oscilațiile atomilor în jurul pozițiilor fixe din rețeaua 

cristalină, de neregularitățile rețelei cristaline, precum și 

de prezența unor atomi străini conținuți ca impurități în 

rețea. 

Deoarece prin creșterea temperaturii oscilațiile 

atomilor se intensifică, undele staționare ale electronilor 

se formează mai greu, deci conductibilitatea electrică a 

metalului scade. Prin această proprietate, metalele se 

deosebesc de electroliți, la care prin creșterea 

temperaturii mișcările ionilor se intensifică și deci 

conductibilitatea electrică crește. La răcire, fenomenul 

este invers: oscilațiile atomilor în jurul pozițiilor lor din 

rețeaua cristalină slăbesc, undele staționare ale 

electronilor se formează mai ușor, deci conductibilitatea 

electrică a metalului crește. Aproape de zero absolut 

(-273°C), metalele își pierd complet rezistența electrică și 
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devin conductori „ideali”. Acest fenomen se numește 

supra- conductibilitate. 

Rezistența electrică specifică sau rezistivitatea, adică 

rezistența pe care o opune curentului electric o porțiune 

din metal cu o secțiune de 1 cm2 și o lungime de 1 cm, se 

exprimă în ohmi•centimetri (Ὠ•cm). La 20°C, rezistența 

electrică specifică a argintului este 1,62•106 Ὠ•cm, a 

cuprului 1,72•106 Ὠ•cm, a aluminului 2,82•106 Ὠ•cm, a 

plumbului 20,63•106 Ὠ•cm, a mercurului 95,9•106 Ὠ•cm 

etc. 

Conținutul de substanțe străine într-un metal mărește 

rezistența lor electrică, deoarece atomii substanțelor 

străine intră în rețeaua cristalină a metalului și împiedică 

astfel formarea undelor staționare ale electronilor (deci 

valoarea lui dl este micșorată). De aceea, pentru 

rezistențe electrice se folosesc aliaje și nu metale pure. 

Astfel, pe când rezistența electrică specifică a nichelului 

este 7•106 Ὠ•cm și a cromului 15,8 • 106 Ὠ•cm, un aliaj cu 

20% nichel și 80% crom are rezistența electrică specifică 

110•106 Ὠ•cm. 

Cu cât un metal are rezistența electrică specifică mai 

mică, cu atât conduce mai bine curentul electric. Cea mai 

mare conductibilitate electrică o au argintul (0,98 

Ὠ-1•cm-1), cuprul (0,593 Ὠ-1•cm-1) și aluminiul (0,38 

Ὠ-1•cm-1) și cea mai mică o au plumbul (0,046 Ὠ-1•cm-1) și 

mercurul (0,011 Ὠ-1 •cm-1). Așa se explică de ce 

conductorii electrici (sârmele) se fac din cupru sau 

aluminiu. 

Conductibilitatea termică a metalelor este capacitatea 

lor de a conduce căldura. Ea este de asemenea 
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influențată de numărul efectiv de electroni, precum și de 

drumul liber mijlociu al electronilor. 

Conductibilitatea termică specifică, adică 

conductivitatea termică, λ, se exprimă prin relația: 

𝜆 =
𝜋2𝑘2𝑇

6𝑚𝑣
𝑛𝑒𝑓𝑑𝑙 

unde k reprezintă așa-numita constanta lui Boltzmann, 

adică raportul dintre constanta generală a gazelor R și 

numărul lui Avogadro, iar T - temperatura absolută. Ea se 

măsoară prin cantitatea de căldură care se propagă timp 

de o secundă printr-un centimetru cub din metalul 

respectiv și se exprimă în cal/cm•s•grd. În tehnică se 

notează în kcal/m•h•grd. 

Dintre metale, cea mai mare conductivitate termică au 

argintul (0,98 cal/cm•s•grd), cuprul (0,94 cal/cm•s•grd), 

aurul (0,71 cal/cm•s•grd) și aluminiul (0,5 cal/cm•s•grd); 

cea mai slabă conductivitate termică au plumbul (0,03 

cal/cm•s•grd) și mercurul (0,02 cal/cm•s•grd). 

Conductibilitatea termică a metalelor are mare 

importanță în tehnică. Astfel, instalațiile la care se cere o 

încălzire și răcire rapidă, cum sunt cazanele de abur, 

schimbătoarele de căldură, caloriferele, radiatoarele 

automobilelor, se fabrică din metale cu bună 

conductibilitate termică. 

Proprietăți magnetice. Orice corp introdus într-un câmp 

magnetic este supus unei forțe, al cărei efect se poate 

manifesta în două moduri: corpul este respins spre 

regiunea de intensitate minimă a câmpului magnetic sau 

corpul este atras spre regiunea de intensitate maximă a 
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câmpului magnetic. Substanța din care este format corpul, 

în primul caz este diamagnetică, iar în al doilea caz este 

paramagnetică. Când între polii unui magnet puternic sunt 

introduse substanțe diamagnetice, ele se așază 

perpendicular pe liniile de forță, iar cele paramagnetice, 

de-a lungul liniilor de forță (fig.2). Bismutul, staniul, 

plumbul, cuprul, argintul, sunt diamagnetice; aluminiul, 

platina, cromul, titanul, vanadiul, manganul sunt 

paramagnetice. La fier, cobalt, nichel și gadoliniu, 

paramagnetismul se manifestă cu intensitate 

excepțională; aceste metale sunt feromagnetice. 

Ca măsură pentru comportarea magnetică a 

substanțelor se folosește susceptibilitatea magnetică. Ea 

măsoară capacitatea de acceptare a liniilor de forță a 

câmpului magnetic. Susceptibilitatea diamagnetică are 

valori negative și este independentă de temperatură; cea 

paramagnetică are valori pozitive și variază cu 

temperatura. 

Comportarea magnetică a metalelor poate fi explicată 

pe baza structurii lor electronice. 

Orice electron, fiind o sarcină electrică în mișcare 

produce un moment magnetic. Prin urmare, în mișcarea 

lui în învelișul de electroni al unui atom, el reprezintă un 

magnet elementar; are un moment magnetic de spin și un 

moment magnetic orbital. 

Atomii în ansamblul lor având un număr de electroni, 

momentele lor magnetice de spin și momentele orbitale se 

însumează. Dacă atomii au un număr par de electroni 

împerecheați, atunci momentele orbitale și momentele de 

spin ale electronilor se compensează și atomii respectivi 
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au momentul magnetic permanent zero. Este cazul 

substanțelor diamagnetice. Dacă în atomi există un număr 

impar de electroni și, deci, au un singur electron cu spin 

necompensat, atunci atomii au un moment magnetic 

permanent. Este cazul substanțelor paramagnetice. 

Determinarea momentului magnetic folosește la 

stabilirea numărului de electroni necuplați ai unui atom. 

Toți atomii liberi și ionii cu structuri electronice 

complete sunt diamagnetici, întrucât momentele lor 

orbitale și de spin se compensează. Prin urmare, toate 

gazele rare, ionii cu configurație de gaz rar și ionii care, în 

afară de straturi de gaz rar, mai posedă straturi completate 

cu electroni d și f, sunt diamagnetice (de exemplu: Ag+, 

Cd2+, In3+, Sn4+). De asemenea, sunt diamagnetici atomii 

și ionii care conțin, în afară de straturile complete de 

electroni, câte o pereche de electroni s, întrucât aceștia nu 

au moment orbital, ci numai un moment de spin (de 

exemplu Be, Zn, Pb2+, Se4+). Toți ceilalți ioni sunt 

paramagnetici. Când substanțele sunt introduse într-un 

câmp magnetic exterior, sub influența acestui câmp, în 

fiecare atom se formează un moment magnetic indus, 

opus direcției liniilor de forță, și care se suprapune peste 

momentul permanent al fiecărui atom (atunci când acesta 

există). 

Fig. 2. Orientarea substanțelor diamagnetice (a) 
și paramagnetice (b) în câmp magnetic. 
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La substanțele diamagnetice, care au momente 

magnetice permanente zero, câmpul magnetic exterior 

induce un moment magnetic prin faptul că modifică viteza 

electronilor, din care cauză momentele electronilor nu se 

mai compensează reciproc. Momentul diamagnetic indus 

are totdeauna sensul opus liniilor de forță ale câmpului 

exterior; de aceea, susceptibilitatea substanțelor 

diamagnetice este negativă. 

Diamagnetismul este o proprietate generală a materiei. 

La substanțele paramagnetice și feromagnetice, ea nu se 

observă, fiind acoperită de susceptibilitatea 

paramagnetică, respectiv feromagnetică, cu mult mai 

mare. 

La substanțele paramagnetice. În condiții obișnuite, 

momentele magnetice ale atomilor nu se manifestă, 

deoarece din cauza agitației termice, moleculele, 

respectiv atomii, sunt în dezordine, însă, sub acțiunea 

unui câmp magnetic exterior, moleculele se orientează 

astfel încât axele lor magnetice să fie paralele cu liniile de 

forță; momentele magnetice ale atomilor se însumează și 

rezultă un moment magnetic permanent, total, orientat în 

direcția liniilor de forță. Acest moment depinde de 

temperatură, fiind mai mare la temperaturi joase. 

Deci la substanțele paramagnetice, magnetismul indus 

suprapunându-se magnetismului permanent, substanțele 

manifestă proprietăți paramagnetice. 

La metale, magnetismul este alcătuit din însumarea 

algebrică a magnetismului electronilor mobili cu 

magnetismul resturilor atomilor din rețea. De aici rezultă 

că, chiar dacă acestea din urmă au straturile electronice 
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complete, deci sunt diamagnetice, metalul poate fi 

paramagnetic. Astfel, de exemplu, metalele alcaline și 

alcalino-pământoase sunt paramagnetice, deși ionii lor 

sunt diamagnetici. 

În perioadele lungi din sistemul periodic, unde există 

metale de tranziție, paramagnetismul crește o dată cu 

creșterea numărului de ordine. De exemplu, în perioada a 

patra, paramagnetismul este slab la potasiu și calciu, 

începe să crească de la scandiu și este foarte accentuat la 

mangan; fierul, cobaltul și nichelul sunt feromagnetice, 

ceea ce apare ca o accentuare a creșterii magnetismului 

manifestat la metalele anterioare. (De altfel, în unele 

aliaje, cromul și manganul sunt feromagnetice.) 

Elementele care urmează elementelor de tranziție în serie 

sunt diamagnetice; diamagnetismul scade o dată cu 

creșterea numărului de ordine. 

Paramagnetismul metalelor de tranziție din grupa a 

V-a până la grupa a VllI-a secundară este cauzat de faptul 

că atomii care formează rețeaua cristalină a metalului au 

straturile electronice exterioare parțial ocupate și, deci, 

prezintă paramagnetism dominant. 

Feromagnetismul metalelor este un caz special al 

paramagnetismului. El apare când straturile electronice 

incomplete ale atomilor au număr cuantic secundar mare 

și când distanța dintre nucleele atomice din rețea este mai 

mare față de raza acestor atomi. Aceste condiții sunt 

satisfăcute nu numai la fier, cobalt, nichel, ci și la unele 

metale din grupa lantanidelor, la care s-a constatat 

feromagnetism. 
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Metalele feromagnetice, mai ales fierul și oțelul, sunt 

folosite pentru busole, la fabricarea electromagneților 

necesari în telecomunicații, la electromotoare, dispozitive 

de comandă etc. 

Proprietăți chimice. Metalele au caracter 

electropozitiv, deoarece atomii lor au tendința să cedeze 

electronii din straturile electronice exterioare și astfel trec 

în ioni cu sarcină pozitivă. Prin faptul că cedează electroni, 

metalele sunt reducători. 

Prin așezarea metalelor după ordinea crescândă a 

potențialelor normale, începând cu metalul cel mai 

puternic electropozitiv, se obține seria tensiunilor 

electrochimice sau seria de activitate a metalelor: 

 

 

 

Cu cât metalul este așezat mai mult la începutul seriei, 

cu atât cedează mai ușor electronii de valență trecând în 

ioni, adică este mai activ; acceptarea electronilor de către 

ioni, adică refacerea atomilor din ioni, este cu atât mai 

accentuată cu cât metalul se găsește așezat mai la 

sfârșitul seriei. 

Combinarea metalelor cu oxigenul se face cu atât mai 

energic cu cât metalul este așezat mai la începutul seriei. 
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Astfel potasiul, sodiul, calciul, se oxidează direct în aer, la 

temperatura obișnuită; metalele de la magneziu până la 

plumb se oxidează în aer la încălzire; cuprul și mercurul se 

oxidează în aer numai la încălzire puternică, iar argintul, 

platina și aurul nu se combină direct cu oxigenul nici la 

temperatură obișnuită, nici la temperatură ridicată. Din 

această cauză, ele se numesc metale prețioase (sau 

nobile), spre deosebire de celelalte, numite metale 

obișnuite (sau nenobile). 

Cu cât oxidarea se face mai energic, cu atât oxidul 

rezultat este mai stabil și deci mai greu redus de hidrogen. 

De exemplu, pe când oxidul de calciu nu poate fi redus de. 

hidrogen, oxidul de cupru este redus ușor, chiar prin 

trecerea unui curent de hidrogen peste masa încălzită. 

Oxizii metalelor sunt anhidride bazice, spre deosebire 

de oxizii nemetalelor, care sunt anhidride acide. Această 

diferențiere nu este însă strictă, deoarece și oxizii unor 

metale, mai ales ai celor cu valențe superioare, formează 

acizi; de exemplu, Mn2O7 formează acidul permanganic, 

HMnO4. De asemenea există oxizi de metale cu caracter 

amfoter, de exemplu Al2O3. Totdeauna însă la metale, 

când au mai mulți oxizi, cel puțin un oxid este bazic. 

După așezarea metalelor în serie față de hidrogen 

rezultă comportarea lor diferită. Metalele așezate înaintea 

hidrogenului îl pot înlocui în combinații, deoarece atomii 

lor cedează electroni mai ușor decât atomii de hidrogen; 

cu cât metalul este așezat mai departe de hidrogen, cu 

atât îl înlocuiește cu mai multă energie. Astfel, potasiul și 

sodiul înlocuiesc energic hidrogenul din apă chiar la 

temperatura obișnuită; calciul are această acțiune la o 
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încălzire slabă; magneziul reacționează cu apa la fierbere; 

fierul descompune vaporii de apă la incandescență. 

 Metalele așezate în serie după hidrogen nu-l 

înlocuiesc, deoarece atomii lor cedează mai greu 

electronii decât atomii de hidrogen. Astfel, cuprul și 

argintul nu reacționează cu apa în nici o condiție. 

În mod similar se comportă metalele și față de acizi. Pe 

când metalele de la începutul seriei până la hidrogen 

reacționează cu acizii diluați, punând hidrogenul în 

libertate, metalele de la cupru până la argint sunt atacate 

numai de acidul azotic și acidul sulfuric concentrat (acizii 

oxidanți). Aceștia oxidează întâi metalul, iar oxidul rezultat 

reacționează cu altă cantitate de acid; în acest caz, 

hidrogenul nu se eliberează, ci formează apa. Ca exemplu 

se reamintește reacția între cupru și acid sulfuric: 

Cu + H2SO4 → CuO + SO2 + H2O 

CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O      

Platina și aurul nu sunt atacate de niciun acid. 

Cu halogenii, metalele se combină direct formând 

halogenuri, energia de combinare fiind cea mai 

accentuată la metalele alcaline. Astfel, potasiul 

reacționează violent cu clorul, producând explozie; platina 

și aurul nu sunt clorurate decât de apa regală. 

Toate metalele, cu excepția aurului, se combină cu 

sulful formând sulfuri; metalele alcaline reacționează la 

cald energic cu sulful, pe când platina nu reacționează 

decât în stare fin divizată (pulbere). În general,cu cât 

metalele se găsesc în stare de diviziune mai fină, cu atât 

combinarea lor cu sulful este favorizată. 
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Când sărurile metalice sunt dizolvate în apă, prin 

disociație electrolitică metalul are rol de cation. De 

exemplu, la disociația clorurii de sodiu, sodiul are rolul de 

cation, iar clorul, de anion (Na+, CI-). De aceea, metalele 

se mai definesc drept elemente care formează cationi 

simpli, când combinațiile acestor elemente sunt dizolvate 

in apă. 

 

OBȚINEREA METALELOR 

 

În natură, metalele se găsesc în pământ, însă numai 

puține în stare liberă, adică în stare nativă. Acestea sunt 

metalele cele mai puțin active: aurul, platina, argintul și 

mercurul. Toate celelalte metale se găsesc în stare 

combinată, sub formă de oxizi, sulfuri, sulfați, carbonați, 

cloruri, silicați etc. Combinațiile metalelor existente în 

natură în stare mai mult sau mai puțin pură se numesc 

minerale. 

Dintre oxizi, mai importanți sunt:  

• Fe2O3 — hematitul;  

• Fe3O4 — magnetitul;  

• 2Fe2O3·3H2O — limonitul;  

• Al2O3·2H2O — bauxita;  

• SnO2 — casiteritul;  

• MnO2 —  piroluzita ;  

• FeO·Cr2O3 — cromitul. 

• Dintre sulfuri, mai importante sunt:  

• PbS — galena;  

• ZnS — blenda;  
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• FeS2 — pirita ;  

• CuS·FeS — calcopirita ;  

• FeAsS — mispichelul;  

• HgS — cinabrul;  

• Ag2S — argentitul ;  

• Sb2S3 — stibina. 

Dintre carbonați, mai importanți sunt:  

• FeCO3 — sideroza;  

• CuCO3·Cu(OH)2 — malahitul;  

• MgCO3 — magnezitul ;  

• BaCO3 — witeritul. 

Când mineralele conțin o cantitate suficient de mare de 

metale (sau nemetale), încât extragerea lor să fie 

convenabilă din punct de vedere tehnico-economic, ele se 

numesc minereuri. De exemplu, minereul de fier trebuie să 

conțină cel puțin 30% Fe, fie în oxizi, fie în carbonați; 

minereul de cupru trebuie să conțină cel puțin 2% Cu, în 

sulfuri sau oxizi. 

Uneori minereurile conțin mai multe metale a căror 

extracție este convenabilă. Asemenea minereuri se 

numesc polimetalice (de exemplu minereul de fier și 

vanadiu sau minereul de argint și plumb). Există și 

minereuri care, pe lângă metalul principal, conțin și 

nemetale, de obicei sub formă de combinații, a căror 

extracție prezintă interes industrial. Asemenea minereuri 

se numesc minereuri complexe (de exemplu minereul de 

fier cu fosfor). 

Procedeele de obținere a unui metal din minereu 

constituie metalurgia metalului respectiv. Ea cuprinde 
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operațiile de îmbogățire a minereului, de extragere a 

metalelor din minereu, precum și de purificare a metalelor 

obținute în stare brută din minereu. 

Prepararea minereurilor. În pământ, mineralele se 

găsesc amestecate cu substanțe de natură silicioasă, 

argiloasă sau calcaroasă, a căror prezență nu 

influențează calitatea metalului, însă îngreunează 

procesul lui de obținere (micșorează indicatorii 

tehnico-economici). Aceste impurități formează sterilul 

sau balastul. 

Uneori minereul conține și impurități care înrăutățesc 

calitatea metalului ce trebuie extras, adică sunt 

dăunătoare. De exemplu, prezența sulfului, fosforului sau 

arsenului într-un minereu îi micșorează valoarea 

industrială. 

După ce minereul este extras din zăcământ, el este 

supus la operația de preparare a minereului, în vederea 

obținerii metalului. 

Prepararea minereului constă de obicei în fărâmarea 

(cu concasoare, ciocane mecanice, mori etc.) și apoi 

spălarea cu apă pentru îndepărtarea mineralelor asociate; 

sterilul fiind mai ușor este luat de apă, iar minereul rămâne 

depus. Minereurile mai sărace în metal mai sunt supuse 

uneori unor procese speciale de îmbogățire. Operațiile de 

îndepărtare a rocii sterile formează concentrarea 

minereului. 

Una din cele mai obișnuite metode pentru a mări 

concentrația mineralului de bază și a micșora cantitatea 

de impurități este flotația. Această metodă se bazează pe 
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adeziunea selectivă a particulelor minerale la suprafața de 

separare a două faze. 

Există diferite procedee de flotație. Cel mai mare 

interes tehnic îl prezintă flotația cu spumă, care constă în 

aderarea selectivă a particulelor minerale suspendate în 

apă, la suprafața bulelor de aer. 

În acest procedeu, prin suspensia în apă a minereului 

măcinat fin se trece un curent de aer. Particulele minerale 

aderă la bulele de aer și se ridică împreună cu ele la 

suprafața lichidului formând spuma mineralizată, iar 

particulele de steril rămân în lichid. Pentru a mări 

selectivitatea,adică a intensifica umectarea, se adaugă în 

lichid reactivi de flotație care se adsorb pe suprafața 

particulelor minerale, impermeabilizându-le față de apă, și 

fac posibilă aderarea lor la bulele de aer. 

Spuma ridicată la suprafață se colectează și apoi 

concentratul se separă. Particulele de steril, udate de apă, 

cad la fund (Fig. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 3. Instalație de flotație 1 - intrarea aerului; 2 - spumă;  
3 - colector de concentrat; 4 - steril. 
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Extragerea metalului din minereu se face diferit 

după natura chimică a combinației metalice. Când 

minereul este format din carbonați, se supune unei 

calcinări pentru îndepărtarea bioxidului de carbon; 

metalele rămân astfel sub formă de oxizi, care sunt tratați 

mai departe ca și minereurile de oxizi. Minereurile 

sulfuroase, în general, sunt supuse unei prăjiri pentru 

îndepărtarea sulfului (sub formă de dioxid de sulf) și 

transformarea metalului în oxid. 

1. Reducerea oxizilor. Obținerea metalelor prin 

reducerea oxizilor respectivi se realizează prin diferite 

metode. 

Încălzirea este cea mai simplă metodă de a reduce 

oxizii la metale. Ea se aplică însă numai la acele metale ai 

căror oxizi se descompun ușor, de exemplu oxidul de 

mercur, HgO: 

HgO → Hg + O ; 2O → O2 

Cărbunele (de obicei cocsul, mai rar mangalul) este 

unul din cei mai buni reducători folosiți în metalurgie. El se 

combină cu oxigenul din oxizi formând oxid sau dioxid de 

carbon, iar metalul rămâne liber, în stare topită. Așa se 

obține zincul din oxidul de zinc : 

ZnO + C → Zn + CO 

 

Oxizii metalelor care au caracter electropozitiv nu se 

pot reduce însă cu cărbune întrucât formează carburi. 

Oxidul de carbon este folosit de multe ori pentru 

reducerea oxizilor metalici. Inițial se folosește tot 
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cărbunele, care, prin ardere incompletă, formează oxidul 

de carbon, ce se combină cu oxigenul de la minereu, 

trecând în dioxid de carbon, iar metalul rămâne liber. În 

modul acesta se obține fierul din oxizii lui: 

Fe2O3 + 3CO → 2Fe + 3CO2 

Reducerea minereurilor cu oxid de carbon, respectiv 

cu cărbune, are o largă aplicație tehnică. 

Pulberea de aluminiu este folosită pentru a reduce 

oxizii metalelor care nu se pot reduce cu cărbune, ca de 

exemplu, oxizii metalelor care se topesc la temperaturi 

foarte înalte. Reacția de reducere este puternic exotermă, 

astfel încât temperatura se ridică până la 2000°C, când 

metalul redus se topește și se separă de oxidul de 

aluminiu rezultat din reacție. Un exemplu de aplicare a 

acestui procedeu este reducerea oxidului de crom : 

Cr2O3 + 2Al → Al2O3 + 2Cr 

În același mod se obține manganul, vanadiul, 

wolframul etc. În locul aluminiului se folosește uneori 

magneziul sau calciul. 

Hidrogenul este un reducător foarte activ, folosit mai 

des în laborator, de exemplu pentru reducerea oxidului de 

fier: 

Fe3O4 + 4H2 → 3Fe + 4H2O 

Metoda este întrebuințată uneori și în tehnică pentru 

obținerea unor metale anumite, de exemplu wolframul. 

După această metodă metalul se obține în formă fin 

divizată ca pulbere, sub care este foarte reactiv. 
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2. Reducerea sulfurilor. Obținerea metalelor prin 

reducerea sulfurilor se face prin diferite metode. 

Prăjirea sulfurilor este de fapt operația premergătoare 

reducerii oxizilor, deoarece prin prăjire sulfurile sunt 

trecute în oxizi: 

2CuS + 3O2 → 2CuO + 2SO2 

Prăjirea sulfurilor este o metodă curentă în metalurgie. 

De ea este legată de multe ori și fabricarea acidului 

sulfuric prin întrebuințarea dioxidului de sulf obținut ca 

subprodus al prăjirii. 

Sunt însă sulfuri care prin încălzire sunt reduse direct 

la metal, de exemplu sulfura de mercur: 

HgS + O2 → Hg + SO2 

Fierul este folosit pentru a reduce unele sulfuri, de 

exemplu sulfura de antimoniu, de arsen sau de mercur: 

Sb2S3 + 3Fe → 2Sb + 3FeS 

Această metodă este bazată pe reacția sulfurilor cu 

metalele care au o afinitate mai mare față de sulf decât 

metalul din sulfură. 

3. Metode electrochimice. Unele metale se obțin ușor 

din combinațiile lor, prin metodele electrolitice de 

reducere. Electroliza se poate face în soluție sau în 

topitură. 

Metalele care nu descompun apa pot fi obținute prin 

electroliza soluției combinațiilor lor. Metalele puternic 

electropozitive se obțin de obicei în tehnică prin electroliza 

topiturilor. În modul acesta se realizează industrial 

fabricarea aluminiului, calciului, magneziului și sodiului. 
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Topiturile oxizilor sau halogenurilor metalelor 

respective conțin adaosuri care le scad punctul de topire și 

le măresc conductibilitatea fără să fie descompuse 

electrolitic în condițiile respective ale electrolizei 

(fondanți). 

Clasificarea procedeelor de obținere a metalelor. 

După condițiile în care au loc, procedeele metalurgice 

pentru obținerea metalelor se împart în trei grupe 

principale: pirometalurgice, hidrometalurgice și 

electrometalurgice. 

Procedeele pirometalurgice se caracterizează prin 

faptul că folosesc temperaturi înalte. Astfel, prăjirea și 

calcinarea sunt procedee pirometalurgice. 

Procedeele hidrometalurgice cuprind toate procedeele 

în care metalele se obțin prin prelucrarea minereurilor cu 

soluții apoase de reactivi chimici. De exemplu, cuprul se 

poate extrage și din minereuri mai sărace de 2% Cu, prin 

metode hidrometalurgice, cum este tratarea cu acid 

sulfuric sau cu clorură de sodiu; metalul trece în soluție, de 

unde este apoi separat prin diferite metode. 

Procedeele electrometalurgice folosesc curentul 

electric. Ele se împart la rândul lor în două categorii: 

procedee electrotermice, când curentul electric folosit 

servește drept sursă de căldură, și procedee 

electrochimice, când curentul electric are acțiune 

electrolitică asupra soluției sau topiturii. 

Metode de obținere a metalelor de înaltă puritate. 

S-a constatat că unele metale considerate mai înainte ca 

foarte pure prezintă încă impurități care le modifică 

proprietățile. Astfel, aluminiul de înaltă puritate are 
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conductibilitatea electrică cu mult mai mare decât 

aluminiul obișnuit; de asemenea el este mult mai moale, 

aproape ca plumbul. Titanul de înaltă puritate nu mai este 

casant, ci este atât de plastic încât poate fi laminat în foi 

subțiri. 

Prezența impurităților în așa numitele metale pure nu 

numai că modifică de cele mai multe ori proprietățile 

acestora, ci este chiar dăunătoare pentru anumite 

întrebuințări. Astfel, materialele întrebuințate în 

reactoarele nucleare, cum sunt borul, cadmiul, zirconiul, 

trebuie să prezinte condiții de puritate deosebit de înaltă 

(cel mult milionimi sau chiar zecimi de milionimi de 

procente de impurități). Tot așa, pentru a folosi ca 

semiconductoare, germaniul sau siliciul trebuie să aibă o 

puritate atât de înaintată încât să conțină la 10 milioane 

atomi cel mult un atom de alt element ca impuritate. 

Pentru a obține metale de o asemenea înaltă puritate 

s-au elaborat metode speciale de rafinare, dintre care mai 

importante sunt: rafinarea metalelor prin retopirea lor în 

vid, topirea zonală a metalelor, descompunerea 

compușilor volatili ai metalelor pe o suprafață 

incandescentă. 

Prima metodă, rafinarea metalelor prin retopirea lor în 

vid, care este o distilare în vid, se bazează pe diferența 

între punctul de fierbere al metalului ce trebuie afinat și cel 

al impurităților. Ea folosește pentru purificarea litiului, 

calciului, stronțiului, bariului, precum și a cromului, 

manganului și beriliului. 

A doua metodă, topirea zonală, se bazează pe 

diferența de solubilitate a impurităților în faza solidă și 
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lichidă a metalului supus rafinării. Metalul, în formă de 

bară, așezat într-un creuzet special, trece foarte încet 

printr-un cuptor, care are o zonă de temperatură înaltă. În 

această zonă metalul se topește, iar impuritățile se adună 

în topitură; prin deplasarea zonei de metal lichid de-a 

lungul barei, impuritățile din bara de metal se deplasează, 

așa încât la urmă sunt adunate la un capăt al barei. 

Operația se repetă de mai multe ori. Cu ajutorul acestei 

metode se obțin germaniul, siliciul, staniul, aluminiul, 

bismutul și galiul de o puritate deosebit de înaintată. 

A treia metodă constă în descompunerea unor 

compuși metalici volatili (în special halogenuri) pe o 

suprafață metalică incandescentă, de obicei un filament; 

metalul din combinație se depune pe filament. Această 

metodă aplică la obținerea titanului, zirconiului, cromului, 

tantalului, niobiului, vanadiului etc. de înaltă puritate. 

 

ALIAJE 

 

În stare pură, cele mai multe metale nu au totdeauna 

proprietăți corespunzătoare utilizării în diferitele domenii 

ale tehnicii. Numai după adăugarea anumitor substanțe, 

proprietățile metalelor — în special duritatea și rezistența 

față de agenții chimici — sunt sensibil îmbunătățite. De 

aceea se topesc împreună anumite metale sau uneori 

metale cu nemetale. Amestecurile de metale, omogene în 

stare topită, și produsele lor de solidificare se numesc 

aliaje. 
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Aliajele rezultă numai atunci când metalele 

componente sunt miscibile între ele în stare topită; cu alte 

cuvinte, aliajele topite reprezintă soluții de metale. 

În industrie, elaborarea aliajelor se face prin topirea 

împreună a metalelor componente, sau prin prelucrarea 

directă a minereurilor, metodă care se aplică de obicei 

pentru aliajele fierului, adică la fonte și feroaliaje (de 

exemplu feromangan, ferocrom, ferosiliciu etc.). După 

scopul pentru care sunt folosite, aliajele au o compoziție 

stabilită în anumite limite. 

Natura aliajelor poate fi diferită; unele rămân omogene 

și după solidificare, adică formează soluții solide, alteori 

metalele componente sunt miscibile între ele în stare 

topită, însă în stare solidă sunt numai parțial sau chiar 

deloc miscibile, astfel încât, la solidificare, componentul 

nemiscibil se separă, iar aliajul devine granulos. De 

asemenea, unele metale, la solidificare, formează între ele 

combinații intermetalice. După comportarea diferită a 

metalelor componente, aliajele au structuri diferite. 

Structura aliajelor. Solidificarea unui metal sau a unui 

aliaj este totdeauna un proces de cristalizare. Cristalele 

sunt uneori vizibile chiar cu ochiul liber, alteori pot fi 

observate cu microscopul sau, in cazuri speciale, cu 

ajutorul interferenței razelor X. Însă, spre deosebire de 

cristalizarea sărurilor din soluții, cristalizarea metalelor și 

aliajelor nu se face în deplină libertate de spațiu; fiecare 

particulă este stingherită de particula vecină. Asemenea 

particule au suprafețe deformate din cauza contactului cu 

alte particule; ele se numesc cristalite. Mărimea lor 

depinde de viteza de cristalizare (fig.4). 
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Proprietățile unui aliaj nu depind așa de mult de 

compoziția chimică a aliajului, cât de structura acestuia. 

Din cauza structurilor atât de variate ale aliajelor, studiul 

naturii lor a format o știință aparte, metalografia. 

 Dezvoltarea pe care a luat-o întrebuințarea metalelor 

în ultimul timp, ca o consecință a dezvoltării industriilor, a 

ridicat considerabil importanța metalografiei; cercetarea 

structurii metalelor și aliajelor, a proprietăților și 

posibilităților lor de utilizare este o problemă primordială 

pentru tehnicienii din timpurile noastre. 

Pentru cercetarea structurii metalelor și a aliajelor, 

metalografia folosește ca metode : cercetarea 

microscopică, analiza termică, analiza structurală cu 

ajutorul razelor X etc. 

Cea mai simplă metodă este cercetarea la microscop. 

Pentru acestea se tratează o suprafață plană șlefuită a 

Fig. 4. Formarea cristalitelor: a - formarea centrelor de cristalizare;  
b - creșterea cristalelor; c - realizarea contactului între cristale;  
d - îmbinarea cristalelor. 
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unei bucăți de aliaj cu un acid astfel ales, încât anumite 

cristale din masa aliajului să fie atacate mai puternic, iar 

altele mai slab. În modul acesta, suprafața șlefuită fiind 

diferit atacată, se pot distinge la microscop elementele 

structurale ale aliajului. 

Analiza termică este o metodă fizico-chimică de 

cercetare a compoziției și naturii aliajului. Ea se folosește 

de diagrame, care indică variația temperaturii topiturilor de 

metale în curs de răcire, în funcție de timp (curbe de 

răcire). 

Pentru trasarea unei diagrame, se notează pe 

ordonată temperaturile și pe abscisă timpul în care are loc 

procesul de răcire. În cazul unei topituri formate dintr-un 

singur metal, la început scăderea temperaturii se face în 

mod regulat (fig.5, curba 1) (porțiunea ab). După un 

interval de timp, temperatura nu mai scade însă, ci 

rămâne constantă un timp; curba prezintă un prag, 

respectiv un palier,(porțiunea bc). Acesta corespunde 

solidificării topiturii și provine din însumarea temperaturii 

Fig. 5. Curba de răcire (1) și diagrama de echilibru (2) 
la metalele care formează amestecuri în stare solidă. 
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cauzată  de căldura de cristalizare (eliberată de metal la 

trecerea în stare solidă) cu temperatura datorită răcirii în 

continuare a masei de metal. După ce întreaga masă de 

metal s-a solidificat, scăderea temperaturii continuă 

datorită răcirii treptate a metalului până la temperatura 

normală (porțiunea cd). Dacă însă se supune răcirii 

topitura unui aliaj format din două minerale (curba 2), 

temperatura lui de solidificare nu mai este constantă; pe 

măsura răcirii cristalizează unul din componentele 

aliajului.  

În momentul începerii solidificării unuia dintre metale, 

căldura de cristalizare eliberată micșorează viteza de 

răcire și de aceea curba prezintă un punct de ,,frângere” 

(f’). Compoziția aliajului rămas lichid se schimbă și 

temperatura lui de solidificare scade. 

Separarea cristalelor unuia dintre metale continuă 

până când, la un moment dat, se produce cristalizarea 

ambelor metale. În acest moment faza lichidă are o 

anumită compoziție, numită compoziție eutectică. În timpul 

cristalizării eutecticului, temperatura se menține 

constantă; curba prezintă un prag (b'c'). Când solidificarea 

eutecticului a încetat, curba de răcire capătă aspectul 

obișnuit al curbei de răcire a unui metal. 

Structura aliajelor este diferită după natura metalelor 

componente și după modul de solidificare. 

În cele ce urmează se vor studia cele mai 

caracteristice cazuri de formare a aliajelor. 

1. Aliaje rezultate din metale care după solidificare sunt 

nemiscibile între ele și formează un amestec mecanic din 

cele două metale. Când un amestec lichid de două 



44 

 

componente este răcit, atunci la o anumită temperatură 

începe separarea fazei solide. Prin urmare, la această 

temperatură (punctul de solidificare) coexistă două faze : 

lichidă și solidă. Sistemul având două componente 

trebuie, conform regulii fazelor: L = C - F + 2, să aibă în 

acest caz două grade de libertate. Dacă, însă, se 

consideră unul din gradele de libertate - presiunea - 

constantă, atunci sistemul devine monovariant. Aceasta 

înseamnă că sistemul poate fi definit complet, fie prin 

temperatură, fie prin compoziția fazei lichide. Cu alte 

cuvinte, orice amestec lichid are o anumită temperatură la 

care este în echilibru cu faza solidă. 

Dacă se stabilesc punctele de solidificare ale unor serii 

de amestecuri lichide de compoziție variabilă a două 

componente [metalele A și B ; fig.6(I)] și se înregistrează 

în funcție de compozițiile corespunzătoare fig.6 (II), se 

obține o diagramă de echilibru formată din două curbe AC 

și BC. Punctele A și B reprezintă punctele de solidificare 

ale metalelor. Pe măsură ce crește proporția de metal B în 

metalul A, punctele de solidificare scad până la o anumită 

proporție de B în A. Situația este similară când se adaugă 

metal A în metalul B. 

Când lichide bogate în metalul A sunt răcite, se separă 

Fig. 6. Diagrama de echilibru a metalelor cu eutectic. 
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metalul A, după cum la răcirea unor lichide bogate în metal 

B, se separă metalul B ; prin urmare, curbele AC și BC 

fig.6, reprezintă condițiile de temperatură la care 

amestecurile lichide de diferite compoziții sunt în echilibru 

cu metalul A solid, respectiv cu metalul B solid. La punctul 

G, ambele metale A și B solide se găsesc în echilibru cu 

faza lichidă.  

Deoarece coexistă trei faze, sistemul devine invariant: 

există o singură temperatură la care faza lichidă este în 

echilibru cu ambele faze solide. 

Punctul C, care este cea mai joasă temperatură la care 

orice amestec lichid de A și B se solidifică, se numește 

punct eutectic. Sub linia punctului eutectic nu poate exista 

fază lichidă; în această regiune există numai două faze 

solide : metalul A pur și metalul B pur. 

Ca exemplu se consideră cazul aliajelor 

plumb-antimoniu, metale care au punctele de topire 

respective; Pb = 327,4°C și Sb = 630,5°C. Aceste metale 

în stare topită sunt complet miscibile între ele, dar nu și în 

stare solidă. 

Dacă în antimoniu topit se adaugă cantități crescânde 

de plumb, temperatura de solidificare a topiturii scade sub 

630,5°C; tot așa dacă în plumb topit se adaugă cantități 

crescânde de antimoniu, temperatura de solidificare a 

topiturii scade sub 327,4°C. 

Dacă se răcește cu încetul un aliaj de Sb-Pb, care este 

bogat în antimoniu, din topitură cristalizează întâi excesul 

de antimoniu, astfel încât topitura se îmbogățește din ce în 

ce mai mult în plumb, ceea ce are drept urmare o scădere 

a temperaturii de solidificare. 
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În mod similar, dintr-un aliaj de Sb-Pb topit, bogat în 

plumb, prin răcire cristalizează întâi excesul de plumb din 

topitură, iar aceasta se îmbogățește din ce în ce mai mult 

în antimoniu, ceea ce are drept urmare scăderea continuă 

a temperaturii de solidificare a aliajului. 

Aliajul eutectic sau, pe scurt, eutecticul, are compoziția 

87 % Pb și 13 % Sb. El are punctul de solidificare (topire), 

adică temperatura eutectică  de 246°C (fig.7). 

Eutecticul aliajului Pb-Sb se solidifică în toată masa lui, 

fără să-și schimbe compoziția, formând un amestec de 

cristalite de antimoniu și de plumb. La alte proporții de Pb 

și Sb, în timpul răcirii se separă prin cristalizare metalul 

care este în exces față de amestecul eutectic, până când 

rămâne un amestec de cele două metale de proporția 

corespunzătoare eutecticului, care se solidifică simultan ; 

Fig. 7. Diagrama de echilibru a aliajului Sb-Pb. 
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aliajul va fi format din cristalite ale metalului în exces, 

înconjurate de cristalite de eutectic. Deci este neomogen. 

Și alte metale pot forma aliaje eutectice, fiecare 

pereche de metale având un anumit eutectic. De exemplu, 

eutecticul Pb-Sn corespunde compoziției 38,1% Pb și 

61,9% Sn și are temperatura eutectică 183,3°C; eutecticul 

Pb-Ag corespunde compoziției 97,5% Pb și 2,5% Ag, 

temperatura eutectică fiind 304°C; eutecticul Sn-Zn 

corespunde compoziției 89% Sn și 11% Zn, temperatura 

eutectică fiind 204°C. 

2. Aliaje rezultate din metale care după solidificare sunt 

miscibile între ele în orice proporție și formează soluții 

solide. La asemenea aliaje, punctele de topire scad o dată 

cu creșterea conținutului de metal mai ușor fuzibil al 

aliajului; ele nu coincid decât rareori cu punctele de 

solidificare fig.8. Unind punctele temperaturilor de 

începere a solidificării (1, 3, 5, 7), precum și punctele de 

solidificare completă a aliajelor (2, 4, 6, 8) formate din 

Fig. 8. Curbele de răcire și diagrama de echilibru la aliaje cu miscibilitate 
completă. 
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două metale A și B, în proporții diferite (I), se obțin două 

curbe (II) : curba superioară L, care indică temperaturile la 

care încep să se separe cristale din topitură, numită curba 

liquidus, și curba inferioară S, care indică temperaturile la 

care s-a terminat cristalizarea aliajelor, numită curba 

solidus. 

Prin răcire, indiferent de proporția în care se găsesc 

metalele între ele, topitura se întărește formând cristale 

mixte alcătuite dintr-un amestec omogen al metalelor A + 

B obținute prin topire; de aceea, asemenea aliaje sunt 

considerate ca soluții solide. La o temperatură oarecare, 

faza lichidă conține relativ o cantitate mai mare din 

componentul care micșorează punctul de solidificare 

decât faza solidă. 

Ca exemplu se poate indica un aliaj aur-argint. Dacă 

un asemenea aliaj, cu o compoziție fixă de 30% Au, este 

supus răcirii la temperatura de 1000°C, el începe să se 

solidifice și, la 987°C, devine solid (fig.9). La începutul 

solidificării (la 1000°C) se separă însă un aliaj cu 45% Au 

(corespunzător intersecției curbei solidus cu orizontala 

temperaturii de 1000°C). Ca urmare topitura sărăcește în 

aur, așa încât punctul ei de solidificare scade, până când 

în cele din urmă se solidifică un aliaj ce conține 15% aur. 

Aceasta corespunde intersecției ordonatei de 30% Au 

cu curba solidus la 987°C și orizontala până la întretăierea 

cu curba liquidus (15% Au).  

Aliajele de acest tip formează și Cu-Ni, Cu-Au, Fe-Ni, 

Fe-Co etc. 
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Cercetările cu raze X au arătat că soluțiile solide sunt 

de mai multe tipuri. Dacă metalele componente sunt 

izomorfe și au atomi cu dimensiuni foarte asemănătoare, 

atunci atomii unui metal pot înlocui atomii celuilalt metal, în 

orice punct al rețelei cristaline. Asemenea aliaje sunt 

soluții solide de substituție, de exemplu aliajul Au-Cu.  

Când atomii unuia din metalele care se dizolvă au 

dimensiuni mai mici, ei pot pătrunde în spațiile rețelei 

cristaline, printre atomii celuilalt metal fig.10. Aliajele 

Fig. 9. Diagrama de echilibru a unui aliaj Au-Ag. 

Fig. 10. Structura soluțiilor solide:  
a - soluție solidă de substituție; b - soluție solidă de interstiție. 
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rezultate sunt soluții solide de interstiție (pătrundere), de 

exemplu aliajele Fe-C (fonta și oțelul). Aceste aliaje se 

caracterizează prin duritate mare. 

3. Aliaje formate din metale care după solidificare sunt 

parțial miscibile. Unele metale miscibile în stare topită, la 

răcire sunt numai parțial solubile între ele. De exemplu, un 

metal A poate forma cu o anumită cantitate de metal B, o 

soluție solidă după cum și metalul B poate dizolva o 

anumită cantitate de metal A, formând o altă soluție solidă. 

În acest caz pot fi prezente trei faze, — două solide și una 

lichidă (topitură). Întregul sistem este invariant ; curbele de 

echilibru solid-lichid vor avea o discontinuitate. În figura 11 

AC și BC reprezintă curbele liquidus, iar AD și BE curbele 

solidus corespunzătoare.  

De-a lungul curbei AD solidele pot fi considerate ca 

soluții de B in exces de A (tip S1); în mod similar de-a 

lungul lui BE soluțiile solide sunt de donatei A în exces de 

B (tip S2). Cele două curbe liquidus se întâlnesc în punctul 

Fig. 11. Diagrama de echilibru a unui aliaj parțial 
solubil după solidificare. 
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C, care este punctul eutectic al sistemului. Spre deosebire 

de eutecticul format de metale nemiscibile în stare solidă 

(fig.7), eutecticul în cazul de față nu este format din 

componente pure, ci de cele două soluții solide 

reprezentate prin punctele D și E. Se poate vedea că 

eutecticul C este un punct invariant pentru întregul sistem : 

este cea mai joasă temperatură la care pot exista faze 

lichide. 

Sistemele care dau curbe de acest tip sunt 

intermediare între sistemele formate din componente 

complet nemiscibile în stare solidă și cele care formează 

serii continue de soluții solide. Astfel, dacă se consideră 

că cele două metale devin din ce în ce mai miscibile, 

punctele D și E se apropie, și în final coincid cu C. Pe de 

altă parte, dacă metalele A și B sunt considerate că devin 

din ce în ce mai puțin miscibile, punctele B și E se 

depărtează, și în final compozițiile lor coincid cu cele ale 

metalelor pure (fig.12). 

 

Fig. 12. Diagrama de echilibru a unui aliaj Cu-Ag. 
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Un exemplu de aliaj de metale care după solidificare 

sunt parțial miscibile între ele, este aliajul Cu-Ag. Dacă, de 

exemplu, aliajul conține 90% Ag, prin răcirea topiturii încep 

să se separe cristale mixte conținând 97% Ag și 3% Cu. 

 Pe măsura răcirii, curba punctelor de solidificare 

coboară, iar la eutectic, la 778°C, se separă cristale mixte 

formate din 72% Ag și 28% Cu (fig.12). 

Aliaje de acest tip mai sunt: Pb-Bi; Pb-Cu; Zn-Sn; 

Ag-Cu etc. 

4. Aliaje rezultate din metale care pot forma între ele 

combinații intermetalice. Dacă două metale A și B pot 

forma între ele o combinație AB, atunci diagrama de 

echilibru are forma arătată în figura 13. 

Cele două ramuri AC și BE reprezintă compozițiile 

lichidului în echilibru cu solidul A, respectiv, B, la diferite 

temperaturi. Porțiunea centrală CDE, care arată un 

maxim, reprezintă sistemul lichid în echilibru cu compusul 

solid AB. 

Dacă compusul solid este format din părți egale de A și 

B, atunci punctul D' este media între A și B în stare pură. 

Fig. 13. Diagrama de echilibru a unei 
combinații intermetalice. 
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Prin urmare, la punctul D, faza lichidă și faza solidă au 

aceeași compoziție; D este punctul de topire al 

combinației. În acest caz se spune că combinația AB are 

un punct de topire congruent, deoarece coexistă solidul și 

lichidul de aceeași compoziție. Punctul de topire al 

combinației intermetalice poate să fie mai mare, sau mai 

mic, sau între cele două puncte de topire al celor două 

metale A și B. 

Din diagramă se observă că există două puncte 

eutectice: la punctul C se separă solidele A și AB, în timp 

ce la punctul E se separă solidele B și AB. Diagrama de 

acest tip poate fi considerată formată din două diagrame, 

cea din stânga reprezentând condițiile echilibrului de fază 

a sistemului A și AB, iar cea din dreapta reprezentând 

condițiile echilibrului de fază a sistemului B și AB. 

Combinația metalică apare ca o fază independentă, ca 

și metalul pur. De exemplu, un aliaj Mg—Zn poate fi 

considerat format din două sisteme parțiale: un sistem 

MgZn2—Mg și un alt sistem ZnMg-Zn2. Ca urmare apar 

două eutectice, care de fiecare dată conțin drept 

Fig. 14. Diagrama de echilibru a unui aliaj Mg-Zn. 
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component combinația metalică, o dată cu zinc și altă dată 

cu magneziu fig.14. 

Tot așa, în structura alamelor s-au observat cristale cu 

compoziția CuZn3. Alte combinații intermetalice sunt 

Cu3Sn, Ag2Zn5. 

De multe ori aceleași metale pot da între ele diferite 

combinații, de exemplu: AuZn, Au3Zn5, AuZn3 sau Na2Pb, 

Na2Pb5, Na4Pb, Na4Pb9 etc. În aceste combinații 

intermetalice valențele nu corespund cu valențele 

elementelor, așa cum sunt manifestate în săruri. 

Combinațiile intermetalice cu wolfram, crom, titan, 

vanadiu, molibden sunt caracterizate printr-o deosebită 

duritate. De aceea, ele se găsesc în structura oțelurilor 

speciale sau aliajelor dure. 

Uneori, combinația intermetalică este instabilă și se 

descompune la o temperatură inferioară punctului său de 

topire, astfel încât nu poate exista solidul în echilibru cu 

faza lichidă având aceeași compoziție. Aceasta înseamnă 

că nu au un punct de topire propriu-zis. Exemple de 

asemenea combinații sunt Au —Sb2, Na—Bi. 

În afară de cele patru tipuri de aliaje se mai întâlnesc și 

numeroase cazuri particulare. Aliajele pot fi formate și din 

trei sau mai multe componente. 

Proprietățile aliajelor. În afară de densitate, care este 

de obicei intermediară față de densitățile componentelor, 

proprietățile fizice ale aliajelor nu sunt intermediare 

proprietăților fizice ale metalelor componente; chiar mici 

cantități de alte metale sau nemetale adăugate topiturii îi 

schimbă considerabil proprietățile. 
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Culoarea aliajului nu este o nuanță intermediară a 

culorii componentelor. De exemplu un aliaj Ag—Cu capătă 

o nuanță roșiatică abia de la un conținut mai mare de 70% 

cupru. 

Duritatea, în general, devine mai mare, motiv pentru 

care se și elaborează aliajele. Modul cum variază 

duritatea depinde de natura aliajului format. Dintre toate 

aliajele, compusul intermetalic prezintă duritatea cu mult 

mai mare decât duritatea fiecăreia dintre componente. 

Rezistența mecanică este mai mare decât la metalele 

componente, până la o anumită compoziție, după care 

descrește. În cazul unor compuși intermetalici, rezistența 

aliajului scade sensibil. 

Conductibilitatea electrică depinde de asemenea de 

structura aliajului; ea este mai mică decât conductibilitatea 

electrică a componentelor, mai ales în cazul soluțiilor 

solide. 

Temperatura de topire a aliajelor care formează 

eutectice fiind mai joasă decât aceea a componentelor, 

influențează favorabil capacitatea de turnare, unul din 

criteriile de apreciere a aliajelor în tehnică. 

 

COROZIUNEA 

 

Metalele și aliajele din care sunt construite mașinile și 

uneltele, cu timpul sunt atacate și distruse, începând de la 

suprafață către interior. Acest proces de distrugere a 

metalelor și aliajelor este datorat reacțiilor chimice dintre 

metal și mediul înconjurător; el se numește coroziune. 
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Coroziunea este un fenomen complex. După natura 

fenomenelor care provoacă atacul metalelor se 

deosebesc ca tipuri de coroziune: 

−coroziunea chimică− produsă prin acțiunea gazelor 

uscate sau a neelectroliților asupra metalelor; ea nu este 

însoțită de apariția unui curent electric; 

−coroziunea electrochimică− produsă prin acțiunea 

curenților electrici locali rezultați între metal și electrolitul 

cu care este în contact. 

Coroziunea chimică. La temperaturi mai înalte, gaze 

ca: oxigenul, dioxidul de sulf, hidrogenul sulfurat, clorul, 

acidul clorhidric gazos, bioxidul de carbon, provoacă 

coroziunea chimică a aparatelor și pieselor cu care vin în 

contact. (Dacă aceste gaze sunt în stare umedă, 

coroziunea produsă de ele este de natură electrochimică, 

deoarece în prezența umidității dioxidul de sulf trece în 

acid sulfuros, bioxidul de carbon în acid carbonic etc.). 

Coroziunea are loc numai în prezența unui oxidant (care 

de obicei este oxigenul din aer); cu cât temperatura este 

mai înaltă, cu atât coroziunea este mai intensă. Astfel, 

clorul acționează asupra metalelor la temperaturi peste 

200°C, acidul clorhidric gazos la temperaturi peste 300°C, 

bioxidul de sulf sau bioxidul de azot la temperaturi peste 

500°C etc. 

Pelicule protectoare. Multe metale, sub acțiunea 

oxigenul din aer, chiar la temperatura obișnuită, se 

acoperă cu o peliculă foarte subțire formată din oxidul 

metalului respectiv. Grosimea peliculei depinde de natura 

metalului, de natura mediului, de temperatură etc. Când 

pelicula nu este poroasă, nu se dizolvă într-un mediu 
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agresiv și are o bună aderență fată de metalul de bază, 

atunci ea protejează restul metalului de înaintarea 

coroziunii. O astfel de peliculă formează aluminiul și 

magneziul. Spre deosebire de aluminiu, fierul prin oxidare 

formează o peliculă poroasă, cu slabă aderentă și ușor 

atacabilă; ea nu are acțiune protectoare pentru restul 

metalului. Fierul devine însă mai stabil când este cufundat 

scurt timp în acid azotic concentrat. Această stabilitate a 

metalului, numită pasivitate, este datorată formării la 

suprafața lui a unei pelicule protectoare, rezultată în cele 

mai multe cazuri prin acțiunea mediilor oxidante asupra 

metalului. Îndepărtarea peliculei protectoare duce la 

depasivizarea metalului, adică la trecerea lui în stare 

activă. 

Principiile fundamentale ale teoriei pasivității metalelor 

prin formarea unei pelicule de oxid au fost stabilite încă din 

anul 1838 de N. Faraday. 

Coroziunea electrochimică. În cele mai multe cazuri, 

coroziunea este un proces electrochimic. Ori de câte ori 

sunt prezente două metale diferite sau un metal conține 

impurități, sau există o diferență de concentrație etc., se 

creează diferențe de potențial și deci curenți electrici care 

provoacă coroziunea. 

Înțelegerea fenomenului de coroziune electrochimică 

se face pa baza cunoașterii formării curenților electrici în 

elementele galvanice. Orice metal cu potențial de oxidare 

mai pozitiv decât cel al hidrogenului poate înlocui într-un 

electrolit acest element din soluție. Deși în cazul zincului, 

în soluție neutră E0 = +0,41 V, degajarea de hidrogen 

începe însă abia de la -1,11 V din cauza supratensiunii 
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zincului, care este de 0,7 V. Când concentrația în ioni de 

hidrogen crește, atunci potențialul de degajare a gazului 

devine mai puțin negativ și deci tendința metalului de a 

trece în soluție crește. Astfel, într-o soluție de acid tare, 2n, 

potențialul reversibil de hidrogen este zero și deci 

degajarea de gaz la electrodul de zinc începe la -0,7 V. În 

acizi diluați, însă, zincul trece numai lent în soluție. 

Când zincul este pus însă în legătură cu o piesă de 

cupru, ambele piese fiind introduse în acid diluat încât se 

formează o celulă galvanică în scurtcircuit, atunci viteza 

de trecere în soluție a zincului este mai mare, dar 

hidrogenul se degajă pe cupru. Zincul, ca metal mai activ, 

trece în soluție sub formă de ioni (anodul), iar ionii de 

hidrogen se descarcă pe cupru (catodul); deoarece 

supratensiunea cuprului este mică (0,2 V), dezvoltarea de 

hidrogen continuă, o dată cu trecerea zincului în soluție. 

Un rezultat similar se realizează la adăugarea unor 

mici cantități de sulfat de cupru în soluția în care se 

găsește zinc în curs de dizolvare: cuprul se depune pe 

diferite părți ale zincului, stabilind mici elemente galvanice 

Fig. 15. Schema acțiunii reciproce între zinc și 
cupru în prezența acidului sulfuric. 
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locale în scurtcircuit. Zincul devine anod și se dizolvă, pe 

când hidrogenul se degajă pe cuprul depus fig.15. 

În general, ori de câte ori, un metal având potențialul 

de oxidare mai pozitiv decât al electrodului de hidrogen 

este pus în contact cu un alt metal, mai nobil, având o 

supratensiune mică de hidrogen, viteza de dizolvare a 

metalului inițial este mărită. (Acest mod de atac este 

uneori numit coroziune de tipul dezvoltare de hidrogen.) 

Apa, când conține bioxid de carbon sau bioxid de sulf, 

proveniți din aer, devine acidă și poate deveni un mediu 

prielnic coroziunii. De aceea, construcțiile metalice din 

centrele industriale a căror atmosferă este bogată în 

bioxid de carbon și bioxid de sulf, sunt distruse mai 

repede, mai ales dacă sunt în contact metale diferite, ca în 

cazul niturilor, legăturilor etc. (fig.16). 

Uneori, coroziunea se produce chiar când obiectul 

metalic este acoperit cu un strat protector, de alt metal, 

care strat însă este depus defectuos. Astfel, dacă acest 

strat are pori, agenții exteriori pot ajunge până la metalul 

de bază (în acest caz există condițiile unui element local: 

două metale cu grad diferit de activitate, în contact cu un 

electrolit). 

Straturile protectoare metalice pot fi formate din metale 

mai active sau mai puțin active decât metalul protejat. În 

Fig. 16. Coroziunea fierului în contact cu cuprul. 
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primul caz, de exemplu, când o tablă de fier este acoperită 

în mod defectuos cu un strat de zinc, în locurile unde 

agentul corosiv ajunge până la fier se produc curenți locali. 

Zincul, fiind mai activ decât fierul, este distrus și astfel, în 

jurul locurilor unde s-au format elementele locale, fierul nu 

mai este protejat de zinc (fig.17). 

 

Când însă fierul este acoperit defectuos cu un strat de 

staniu, în direcția porilor sau crăpăturilor se formează de 

asemenea curenți locali; fierul fiind mai activ decât staniul, 

este distrus. Prin urmare, în acest caz, stratul protector se 

menține, însă metalul ce trebuie protejat este distrus; 

această coroziune a fierului este mai intensă decât atunci 

când fierul nu este acoperit cu staniu (fig.18). 

Din cauza existenței condițiilor formării elementelor 

locale, un metal care conține impurități se corodează mult 

mai ușor decât un metal în stare pură. Astfel, oțelul fiind 

Fig. 17. Coroziunea în cazul protecției 
defectuoase a fierului cu zinc. 

Fig. 18. Coroziunea în cazul protecției 
defectuoase a fierului cu staniu. 
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format din fier care conține ca impuritate cementita, Fe3C, 

formează un număr mare de elemente locale în care 

granulele de fier reprezintă electrozii negativi, iar 

cementita electrozii pozitivi. În contact cu aerul umed se 

produc curenți electrici locali care cauzează coroziunea 

oțelului, adică ruginirea. 

Pe baza unor determinări a fost emisă și o altă teorie 

asupra coroziunii fierului. După această teorie, factorul 

principal care provoacă coroziunea fierului este ionul de 

hidrogen provenit din vaporii de apă existenți în atmosferă; 

pătrunzând în suprafața metalului, el mărește numărul 

centrelor în care oxigenul se combină cu fierul, provocând 

o coroziune mult mai accentuată a metalului. Această 

ipoteză reduce la minimum rolul reacțiilor electrochimice 

în procesul de coroziune. 

Aliaje și metale rezistente la acțiunea coroziunii. 

Pentru a împiedica coroziunea construcțiilor și instalațiilor 

metalice, care poate duce la distrugerea lor, se folosesc 

materiale de construcții rezistente din punct de vedere 

chimic, cum sunt oțelurile speciale, metalele neferoase 

mai puțin active și diferite aliaje. Astfel, introducerea unor 

metale ca crom, mangan, nichel etc. în compoziția oțelului, 

îi imprimă calități antioxidante. Oțelurile și fontele 

inoxidabile sunt larg folosite în industria electrochimică, 

precum și acolo unde se cere o mare rezistență chimică a 

materialelor de construcție. 

Nichelul, în aliaj cu cromul, îi mărește rezistența 

chimică. De aceea, majoritatea oțelurilor crom-nichel sunt 

inoxidabile și antiacide. Aliajele nichelului cu cuprul sau cu 
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molibdenul au o rezistență chimică foarte mare în 

majoritatea mediilor agresive. 

Plumbul este de asemenea foarte mult folosit la 

construirea aparatelor și instalațiilor chimice, datorită 

rezistenței sale chimice. 

Aluminiul are o rezistență chimică ridicată într-o serie 

de medii agresive; cu cât este mai pur, cu atât este mai 

puțin supus coroziunii. De aceea, pentru confecționarea 

aparaturii chimice se întrebuințează aluminiu foarte pur. 

Aliajele de aluminiu nu sunt însă rezistente din punct de 

vedere chimic. 

O deosebită rezistență față de coroziune prezintă 

metalele prețioase: argintul, aurul și, îndeosebi, platina. 

În ultimii ani a început să se folosească pentru 

construcția aparaturii chimice, pentru medii de mare 

agresivitate, tantalul, asupra căruia acționează doar 

combinațiile acidului fluorhidric și oleumul. 

Protecția împotriva coroziunii. Deși există metale și 

aliaje care prezintă o bună rezistență Ia coroziune, cum 

sunt oțelurile speciale și metalele mai puțin active, acestea 

sunt de obicei scumpe și greu accesibile. De aceea s-au 

stabilit diferite metode pentru a proteja contra coroziunii 

materiale uzuale, ușor accesibile. 

Cauzele coroziunii fiind variate, și metodele de 

protecție sunt variate; ele se pot însă clasifica în câteva 

categorii mari: straturi protectoare, inhibitori și pasivizatori, 

condiționarea mediului corosiv, protecția catodică etc. 

Straturile protectoare. Acestea sunt cele mai vechi și 

mai aplicate metode de protecție. În diferite construcții, 

mai ales în industria chimică, metalele cu bună rezistență 
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mecanică se acoperă la suprafață cu un strat protector 

uniform, aderent, lipsit de pori, care să aibă o rezistență 

chimică bună. După natura lor, straturile protectoare pot fi: 

metalice, anorganice și organice. 

a) Straturile metalice pot fi obținute prin diferite 

procedee: galvanizarea, metalizarea, difuziunea, 

cufundarea în metal topit, placarea etc. 

Galvanizarea constă în depunerea unui strat prin 

electroliză. Stratul metalic depus prin această metodă este 

foarte pur și are grosime uniformă. În general, pentru 

acoperirea fierului se folosește zincul, cromul și plumbul, 

mai rar nichelul, staniul etc. 

Metalizarea constă în aplicarea metalului protector, în 

stare topită și pulverizată pe suprafața care trebuie 

protejată. Metalizarea se face cu flacără oxiacetilenică în 

care se topește o sârmă din metalul ce trebuie depus, 

pulverizarea fiind făcută cu aer comprimat. Metalizarea se 

folosește la acoperirea rezervoarelor sau a mașinilor mari, 

sau la refacerea suprafețelor uzate ale pieselor. În 

industria chimică se metalizează fierul cu plumb, cu 

aluminiu sau cu oțel inoxidabil. 

Difuziunea constă în tratarea suprafeței unui metal cu 

un metal de protecție; la temperatura înaltă la care are loc 

operația, la suprafața metalului se formează un strat 

protector alcătuit dintr-o soluție solidă a celor două metale. 

Astfel, prin difuziunea aluminiului, fierul, fonta și oțelul se 

acoperă cu un strat superficial format dintr-o soluție solidă 

ce conține 20-30% Al, care prezintă o rezistență bună față 

de coroziune. Procedeul de acoperire a fierului cu 
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aluminiu, prin difuziune, se numește alitare, cu crom se 

numește termocromare, cu siliciu se numește siliciere etc. 

Cufundarea în metal topit se face de obicei pentru 

acoperirea fierului cu un metal care are un punct de topire 

mai mic, de exemplu plumbul, staniul, zincul. Plumbarea la 

cald se folosește în industria chimică la protejarea 

agitatoarelor, robinetelor, pompelor antiacide etc.; 

cositorirea este folosită mai ales în industria alimentară 

pentru acoperirea cutiilor de conserve sau vaselor de 

cupru; zincarea este aplicată pentru protejarea tablei de 

acoperiș și pentru protejarea sârmei din care se 

confecționează plase pentru împrejmuiri, sârmă ghimpată 

etc.. 

Placarea constă în presarea sau laminarea, la cald, a 

două metale diferite. Metalul care trebuie placat se toarnă 

într-o formă căptușită cu metalul protector, după care se 

laminează. Așa se obțin plăci, bare sau sârme bimetalice. 

Aderența stratului protector la metalul de bază se face atât 

datorită forțelor mecanice, cât și datorită difuziunii. Pentru 

aparatură în industria chimică se plachează uneori oțel cu 

nichel sau cu un oțel de crom-nichel; aliajele de aluminiu 

se plachează cu aluminiu pur, zincul cu aluminiu etc. 

b) Straturile anorganice sunt și ele de diferite tipuri. 

Astfel, suprafața obiectului metalic se poate supune unor 

tratamente chimice pentru obținerea unei pelicule ce 

prezintă o bună rezistență la coroziune. Aceasta se 

realizează prin diferite metode : oxidare, fosfatare etc. 

Oxidarea constă în formarea pe suprafața metalică a 

unei pelicule din oxidul metalului, sub acțiunea aerului (de 

exemplu în cazul aluminiului). Adeseori stratul natural de 
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oxid crește când metalul este supus unor tratamente 

speciale cu oxidanți puternici sau pe cale electrochimică. 

Fosfatarea constă în formarea pe suprafața obiectelor 

metalice a unei pelicule protectoare formate din fosfatul 

metalului respectiv. Aceasta se realizează prin 

introducerea metalului în soluții acide de fosfați de fier, de 

zinc sau de mangan. 

Emailarea metalelor constă în depunerea pe suprafața 

lor a unor straturi vitrificate, opace. Emailul trebuie să aibă 

un coeficient de dilatare apropiat de cel al metalului pe 

care se depune, altfel crapă. Emailul apără bine metalul, 

însă schimbări bruște de temperatură sau lovituri pot 

produce fisurarea stratului de email. În industria chimică 

se folosește un email special cu proprietăți antiacide. În 

mod obișnuit, emailul ordinar este folosit la protejarea 

obiectelor de metal pentru uz casnic: lighene, oale, găleți 

etc. 

c) Straturile organice formează un izolant între metal și 

mediul corosiv. Ele trebuie să fie adezive, continue și 

impermeabile. 

Peliculele formate de lacuri și vopsele sunt dintre cele 

mai vechi și cunoscute straturi organice. Construcțiile de 

oțel, precum și podurile, hangarele, etc. sunt vopsite, 

pentru a fi apărate de agenții atmosferici, cu diferite 

vopsele; conductele de fontă sau de oțel îngropate în 

pământ sunt acoperite în prealabil cu straturi de bitum. 

Cauciucul natural sau sintetic, precum și unele 

materiale plastice, formează straturi cu bune proprietăți 

protectoare. Rezervoarele pentru acidul clorhidric se 

construiesc din tablă de oțel căptușită cu cauciuc. 
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În ultimul timp, în industria chimică se folosește tot mai 

mult protecția aparaturii cu lacuri sau foi de rășini sintetice 

(fenolice, polivinilice, polietilenice etc.), care au proprietăți 

de rezistență chimică. 

Inhibitori și pasivizatori. Inhibitorii sunt substanțe care, 

adăugate mediului corosiv, micșorează sau chiar 

anulează viteza de coroziune. Nu există reguli generale 

asupra naturii inhibitorului; fiecare caz trebuie studiat în 

parte. De exemplu, hidroxizii, cromații, carbonații, 

micșorează viteza de coroziune a fierului și altor metale; 

săruri de magneziu, de zinc sau de nichel au o acțiune 

similară asupra oțelului. Pasivizatorii acționează, asupra 

metalului modificându-i potențialul față de soluția în care 

este introdus. De exemplu, cromatul adăugat într-un 

electrolit, pasivizează fierul. 

Condiționarea mediului corosiv. Uneori coroziunea 

metalelor poate fi atenuată dacă se îndepărtează 

componentele corosive din mediul cu care vine în contact 

metalul. Astfel, apele pentru cazanele de abur, în vederea 

îndepărtării bioxidului de carbon și a oxigenului dizolvate 

în ele, sunt supuse unor tratamente speciale. 

Protecția catodică. O nouă metodă de protecție contra 

coroziunii o reprezintă îndrumarea fluxului de electroni în 

direcție opusă aceleia în care are loc coroziunea 

metalului, prin crearea în mod artificial a unui cuplu 

galvanic special. De exemplu, prin introducerea în cazanul 

de abur a unei table de zinc, ca urmare a cuplului galvanic 

rezultat, acțiunea corosivă a mediului este îndreptată 

asupra zincului (noul catod) și astfel pereții cazanului de 

oțel sunt protejați. Datorită acestei protecții catodice pot fi 
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apărate contra coroziunii conducte de oțel îngropate, 

rezervoare, instalații pentru apă etc. 

Prin aplicarea metodelor moderne de protecție 

împotriva coroziunii se economisesc anual mii de tone de 

materiale metalice, care altfel ar fi distruse. De aceea, 

dezvoltarea tehnicii moderne pune în fața tehnicienilor și a 

oamenilor de știință nu numai sarcina de îmbunătățire a 

calităților materialelor existente, ci și aceea de descoperire 

a celor mai eficace mijloace de protecție a acestora.  
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