
Jelölések és tulajdonságok 

EN szerinti jelölés Kohászati jelölés DIN Korrózióállóság Eloxálhatóság Hegeszthetıség 

EN AW 1050 AL99,5 3.0255 nagyon jó igen nagyon jó 

EN AW 3103 AlMn1 3.0515 nagyon jó nem nagyon jó 

EN AW 3004 AlMn1Mg1 3.0526 nagyon jó nem nagyon jó 

EN AW 3005 AlMn1Mg0,5 3.0525 nagyon jó nem nagyon jó 

EN AW 3105 AlMn0,5Mg0,5 3.0505 nagyon jó nem nagyon jó 

EN AW 5005 AlMg1 3.3315 különösen tengervízzel szemben igen nagyon jó 

EN AW 5049 AlMg2Mn0,8 3.3527 különösen tengervízzel szemben igen nagyon jó 

EN AW 5052 AlMg2,5 3.3523 különösen tengervízzel szemben igen nagyon jó 

EN AW 5251 AlMg2Mn0,3 3.3525 különösen tengervízzel szemben igen nagyon jó 

EN AW 5754 AlMg3 3.3535 különösen tengervízzel szemben igen nagyon jó 

EN AW 5083 AlMg4,5Mn0,7 3.3547 különösen tengervízzel szemben nem nagyon jó 

EN AW 6082 AlMgSi1Mn 3.2315 különösen tengervízzel szemben igen nagyon jó 

EN AW 7020 AlZn4,5Mg1 3.4335 alacsony nem nem alkalmas 

EN AW 7022 AlZn5Mg3Cu 3.4345 alacsony nem nem alkalmas 

EN AW 7075 AlZn5,5MgCu 3.4365 alacsony nem nem alkalmas 

EN AW 2017 AlCu4MgSi 3.1325 alacsony nem alacsony 

EN AW 2024 ALCu4Mg1 3.1355 alacsony nem nagyon jó 

Megjegyzés: 

1. Csak a kémiai összetétel és mechanikai tulajdonságok összehasonlításán alapuló megközelítı értékelés. 
2. Amennyiben az anyagon eloxálást kívánnak végezni, akkor ezt a megrendelésben fel kell tüntetni. 

EN AW-1050A 

Az ipar szinte minden területén (elektrotechnika, vegyipar, élelmiszeripar, repülıgépgyártás, gépipar, építıipar, autógyártás stb.) alkalmazzák, 
kis igénybevételnek kitett szerkezeti elemekhez és mechanikai csomópontokhoz, amelyeket kiválóan alakítható, jól hegeszthetı, korróziónak jól 
ellenálló, jó hı- és áramvezetı, valamint reflexív anyagból kell készíteni. Gyakorlatilag bármilyen módszerrel jól hegeszthetı. A szívóssága miatt 
azonban nem alkalmas vágószerszámokkal történı megmunkálásra. Tipikus termékek: elektrotechnikai anyagok, vegyi berendezések 
hıcserélıi, jármővek hőtıi, reflektorok, tükrök, csomagolóanyagok, fedelek, tartályok, edények, ablakkeretek, ajtók, épületburkolások, tetık, 
vasúti és közúti jármővek felszerelései stb.  

EN AW-2017 

Közepes szilárdságú szerkezeti anyag, szikraforgácsolással jól megmunkálható, vegyi anyagoknak kevésbé ellenálló, érzékeny a kristályközi 
korrózióra, hegesztés közben hajszálrepedésre hajlamos. Alakíthatóság: meleg állapotban jó, izzítás és megeresztı izzítás (edzés) után 
elfogadható, keményített állapotban rossz. Hideg állapotban történı keményítéssel jelentıs mértékben nı az alumíniumötvözet szilárdsága. 
Elsısorban repülık, vasúti és közúti jármővek és egyéb közlekedési eszközök alkatrészeinek és szerkezeti elemeinek a gyártásához, fıként 
szegecselt és csavarozott konstrukciókhoz. Tipikus termékek: propellerlapátok, hőtıventilátor-lapátok, propelleragyak burkolata stb. 

EN AW-2024 

Hıkezelés után nagy szilárdságú szerkezeti anyag, korrózióállósága kicsi. A 100 °C felett üzemelı alkatrészeket meleg állapotban kell 
keményíteni. Maximális üzemi hımérséklet: 150 °C. Bizonyos feltételek mellett hegeszthetı. Megmunkálhatósága vágószerszámokkal: 
keményítés után jó, lágyítás után rossz. Közepesen és erısen igénybe vett, váltakozó terheléső, vagy rövid ideig magasabb hımérsékletnek 
kitett alkatrészek gyártására alkalmas, például repülıgép-alkatrészekhez: ülésváz, válaszfal, borda, tartógerenda, vezérlırudak, illetve vasúti 
jármővek, gépjármővek és más közlekedési eszközök alkatrészeinek a gyártásához, továbbá építıipari konstrukciókhoz.  

EN AW-3103 

Ez az anyag szilárdabb, mint a tiszta alumínium, miközben az alakíthatósága azzal azonos, nem keményíthetı, vegyi anyagoknak jól ellenáll, 
nagyon jó a korrózióállósága (szinte mint a tiszta alumíniumé). Az elektromos vezetıképessége és a hıvezetı-képessége azonban jelentısen 
elmarad az alumínium tulajdonságaitól. Bármilyen módszerrel nagyon jól hegeszthetı. Puha vagy hidegen alakított állapotban használatos. 



Elsısorban mélyhúzással, hajlítással, hegesztéssel gyártott, kis igénybevételő alkatrészek gyártásához, vegyi- és elektrotechnikai 
felhasználásokhoz. Tipikus termékek: hegesztett tartályok, csıburkolások, cseppfolyós oxigént gyártó berendezések - elválasztótorony, 
keréktárcsák, csövek, hıcserélık, tartályok, mőszerek, személygépkocsi- és traktorhőtık, folyadéktároló edények. Drótok, szegecsek 
gyártásához.  

EN AW-5083 

Közepes szilárdságú, vegyi anyagoknak nagyon jól ellenálló, nem keményíthetı anyag. Kiemelkedıen jól polírozható, és nagyon jó a 
korrózióállósága. A hegeszthetısége megfelelı, a hegesztési varratok szinte az alapanyaggal azonos korrózióállósággal rendelkeznek. A 
vágószerszámokkal való megmunkálhatósága puha állapotban rossz, kemény állapotban megfelelı. Puha állapotban a plasztikussága nagyon 
jó. Korróziónak és tengervíz hatásának ellenálló, közepesen igénybe vett konstrukciókhoz használható. Használja az élelmiszer- és a vegyipar 
is, továbbá az építıipar külsı és belsı építészeti elemekhez, valamint a jármő- és a hajógyártás. Tipikus termékek: csövek 1,6 MPa nyomásig, 
valamint -196 és +150 °C közötti hımérsékleteken használatos folyadéktároló edények, mőszeralkatrészek, tartályok, védıburkolatok.  

EN AW-5251 

Közepes szilárdságú, vegyi anyagoknak nagyon jól ellenálló, nagyon jó korrózióálló, kiválóan polírozható anyag. Argon védıgázban nagyon jól 
hegeszthetı. Hidegalakítással a szilárdsága növekszik, mindenekelıtt a folyáshatára, a nyújthatósága azonban csökken. Az alakítás azonban 
nincs hatással a korrózióállóságára és a hegeszthetıségére. Olyan közepesen igénybe vett konstrukciókhoz alkalmazható, ahol követelmény a 
korrózióállóság, a tengervízzel szembeni védelem és a jó technológiai alakíthatóság - élelmiszer- és vegyiparban, külsı és belsı építészeti 
elemekhez, jármő- és hajógyártásban. Tipikus termékek: csövek, folyadéktároló edények, válaszfalak, állványok, elektromos elosztók, ajtók, 
ablakkeretek, óraházak, tengeri- és folyami hajók fedélzeti felépítményei, tapéták, csomagolóanyagok, tartályok stb. Drótok, szegecsek 
gyártásához.  

EN AW-5754 

Közepes szilárdságú, nem keményíthetı, nagyon jó korrózióállóságú, tengervíznek és trópusi körülményeknek jól ellenálló, valamint jellemzıen 
nagyon jó vegyállóságú anyag. A hegeszthetısége bármilyen módszerrel nagyon jó, a hegesztési varratok szinte az alapanyaggal azonos 
korrózióállósággal rendelkeznek. Nagyon jó az anyag polírozhatósága. A vágószerszámokkal való megmunkálhatósága puha állapotban rossz, 
kemény állapotban megfelelı. Plasztikussága puha állapotban nagyon jó, félkemény állapotban megfelelı. Korróziónak és tengervíz hatásának 
ellenálló, közepesen igénybe vett, hegesztett alkatrészekhez és konstrukciókhoz használható. A lágyított és deformáció ellen merevített 
anyagból készített edények 1,6 MPa nyomásig, -196 és +150 °C közötti hımérsékleten használhatók. Élelmiszer- és vegyiparban használatos, 
de jármővek és hajók gyártásában, valamint kül- és beltéri építészeti elemeknél is alkalmazzák. Tipikus termékek: csövek, folyadéktároló 
edények, teherhordó konstrukciók, hıcserélık, védıburkolatok, mezıgazdasági, textil-, és feldolgozóipari gépek, jármővek, hajók alkatrészei, 
tartályalkatrészek.  

EN AW-6082 

Jól alakítható, polírozható és korrózióálló anyag, elektrolízissel jól oxidálható, hegeszthetı szerkezeti anyag. Lágyított állapotban a plasztikai 
tulajdonsága jó, keményített állapotban megfelelı. 450–500 °C-on az alakíthatósága nagyon jó. Az anyag korrózióállósága nagyon jó, ennél az 
anyagnál feszültség hatására nem jelentkezik korróziós pattogzás. A vágószerszámokkal való megmunkálhatósága lágy állapotban rossz, 
kemény állapotban megfelelı. Az anyagot olyan közepes igénybevételő, -70 és +50 °C közötti hımérsékleten üzemelı alkatrészekhez lehet 
használni, amelyeknél követelmény a jó technologizálhatóság, a korrózióállóság, a dekoratív kivitel (építıiparban, finommechanikában, 
repülıgépek és jármővek stb. gyártásában). Tipikus termékek: repülıgép- és helikopterkabinok, burkolatok, ajtókeretek, válaszfalak, 
mozgólépcsık, bútorok, szegecselt hidak, portáldaruk, zászlórudak.  

 


