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LEGERINGSBETEGNELSER

denne oversikt vil bare behandle plastisk bearbeidbare legeringer som brukes til valse- eller 
ekstruderingsprodukter. de viktigste legeringselementene er vist i tabellen nedenfor.

Plastisk bearbeidbare aluminiumlegeringer Inndeling i hovedgrupper

 Aluminium
 Association Hovedlegeringselement
 1xxx ren aluminium
 2xxx Kobber (Cu)
 3xxx Mangan (Mn)
 4xxx silisium (si)
 5xxx Magnesium (Mg)
 6xxx Magnesium og silisium (Mgsi)
 7xxx sink (Zn)
 8xxx Andre elementer
 xxxx Eksperimentelle legeringer

 
LEGERINGSEGENSKAPER

Ulegert aluminium med god korrosjonsherdighet og sveisbarhet, samt meget god kaldform-
barhet. Har et meget stor anvendelsesområde innen industrien. 1200 egner seg til dyptrek-
king og anvendes også ved tilvirkning av varmevekslere.

Manganlegerte kvaliteter. Omtrent samme korrosjonsherdighet og kaldformbarhet som 
1050A og 1200, men med høyere styrke. Anvendes til byggplater, lakkerte plater, karosseri, 
emballasje, varmevekslere. God sveisbarhet.

Magnesiumlegert kvalitet med omtrent samme korrosjonsherdighet og kaldformbarhet som 
ulegert aluminium, men med høyere styrke. Passer til dekorativ anodisering. God sveisbarhet. 
Finnes i to varianter, standard utgave og garantert elokserbar. sistnevnte egner seg godt til 
dekorativ eloksering.

Magnesiumlegerte resp. magnesium/manganlegerte kvaliteter med god styrke selv mot 
«utmattning» og stor korrosjonsbestandighet. Egnet for bruk i bl.a. saltvannsmiljø. Vanlige 
innen verft- og transport industri, og der høyere styrke kreves. God sveisbarhet.

Magnesium/kisellegert kvalitet med god styrke og korrosjonsbestandighet. God formbarhet 
gjør den egnet for ekstrudering av profiler. Egnet for dekorativ anodisering. God sveisbarhet.

Magnesium/kisellegert kvalitet med høy styrke god korrosjonsbestandighet og sveisbarhet. 
Mindre egnet til dekorativ anodisering. Anvendes der krav til styrke og seighet er høye. Vanlig 
kvalitet for pressede profiler.

Kobberlegerte kvaliteter med meget høy styrke, men med mindre god korrosjonsherdighet 
og sveisbarhet. Anvendes til konstruksjoner som krever høy styrke der risiko for korrosjon er 
liten.

Zinklegert kvalitet med høy styrke selv i sveiseforbindelse. sveisede konstruksjoner bør 
korrosjons beskyttes. Anvendes til konstruksjoner der høy styrke kreves, slik som bærende 
element i broer, kraner, løfteanordninger, kjøretøy og autovern.

Zink/kobberlegert kvalitet med meget høy styrke men mindre god korrosjonsbestandighet. 
Anvendes i fly og andre konstruksjoner som krever høy styrke i forhold til vekt.

den nummerering Alumi-
nium Association bruker er 
adoptert internasjonalt og er 
i Norge foreslått som beteg-
nelse på den enkelte stan-
dardiserte legering. Norsk 
standard 17010 tilsvarer 
legering 1050A, Norsk stan-
dard 17305 tilsvarer legering 
6082 etc. 

i tillegg til hovedlegerings-
elementene kan det tilsettes 
mindre mengder av andre 
elementer som Krom (cr), 
Titan (Ti), Zirkon (Zr) og Bor 
(B) for å oppnå spesielle 
egenskaper som f.eks. korn-
forfining ved tilsats av Titan 
og Bor.

LEGERING:
EN AW 1050A og 1200

EN AW 3003 og 3103

EN AW 5005

EN AW 5052, 5754  
og 5083

EN AW 6060/6063

EN AW 6082

EN AW 2014, 2024

EN AW 7020

EN AW 7075


