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INTRODUCERE 

  

 In functie de cantitatea care se consuma anual si dupa multiplele intrebuintari, aluminiul este al doilea ca 
importanta printre metalele folosite de omenire. Pentru a se vedea locul lui printre acestea, se dau in continuare 
productiile mondiale de metale obtinute in anul 2000 [Marinescu, 2006]: sute mil.t/an: Fe =  995,8 mil.t; zeci mil.t/an: 
Al = 24,5 mil.t;  Cu = 14 mil.t; mil. t/an: Mn = 8,5; Zn = 7,5; Cr = 5,7; Ti = 4,7; Pb = 3,1 Ni =  1,1 mil. t/an;  sute de mii 
t/an:  Sn = 0,22; Sr = 0,19; Mo = 0,13; Sb = 0,10 mil.t; zeci de mii t/an: TR (pamanturi rare, cu 17 metale) = 0,065; Nb-
Ta = 0,052; V = 0,037; As =  0,036; Co =  0,034;  Li = 0,024; Cd = 0,017; Ag = 0,016 mil.t; mii t/an: Bi = 0,0033; Au = 
0,0024; Hg = 0,0020; Se = 0,0017 mil.t; sute t/an: Be = 0, 00033; metale platinice (Pt, Ir, Os, Rh, Ru, Pd) = 0,00025; Te 
= 0,00020; In = 0,00015 mil.t; zeci t/an: Ge = 0,000039; Re = 0,000025; Tl = 0,000015; Ga = 0,000013 mil. t. etc. 
 Ordinul de marime al productiilor este acelasi si azi, doar valorile s-au schimbat de la an la an.  
 

1.CONSTITUENTII RESURSELOR DE ALUMINIU 
 

1.1.Minerale de aluminiu 
  
           Ca raspandire in scoarta terestra (clark 7,5 %), aluminiul, este al treilea dintre elemente (dupa  oxigen si siliciu) si 
al doilea dintre metale. Se gaseste sub forma a 381 de minerale. 9 dintre ele (alunit, berlinit, bohmit, diaspor, gibbsit, 
hidrargilit, leucit, nefelin, sillimanit) sunt minerale economice, servind la obtinerea sa, Pentru obtinerea aluminiului din 
bauxite conteaza boehmitul, diasporul si gibbsitul 

32 dintre minerale formeaza pietre pretioase si semipretioase, 12 (indeosebi caolinit, criolit, muscovit, ortoza, 
zeoliti etc.) sunt minerale intrebuintate pentru proprietatile lor iar in jur de 328 nu au nici o intrebuintare [Marinescu, 
2003]. 
 

1.2.Minereuri de aluminiu 
 

Bauxita reprezinta minereul clasic din care se obtine aluminiul. Petrografic, ea este o roca reziduala formata 
prin alterarea unor roci sedimentare (calcare), magmatice si metamorfice. Este compusa in principal din minerale de 
aluminiu si fier. Din cele  378 de minerale con tinand aluminiu, existente in natura (scoarta), se gasesc in bauxita si au 
importanta economica doar boehmitul, diasporul si gibbsitul. 

Din punct de vedere tehnologic exista posibilitatea extragerii aluminiului si din alte surse decat din bauxita, 
precum: roci sedimentare aluminoase (argile caolinitice, sisturi bituminoase, roci fosfatice aluminoase), roci eruptive 
aluminoase (anortozite, sienite nefelinice, fonolite), roci metamorfice aluminoase, deseuri de carbune aluminoase, 
cenusa de termocentrala rezultata la arderea carbunilor si sisturilor bituminoase. Din roci nefelinice aluminiul se extrage 
deja in Rusia, rentabil, la scara industriala. Obtinerea si din celelalte surse presupune momentan folosirea unor 
tehnologii mai costisitoare decat cea de extragere din bauxita. In continuare se vor trata numai tesursele de bauxite. 
           

2.TIPURILE DE RESURSE SI MARIMEA ACESTORA 
 

Tipuri de resurse. In acceptiunea internationala [Mineral Commodity Summaries, 2010], resursele de aluminiu 
sunt concentratii naturale de metal, aflate pe sau in crusta Pamantului, in astfel de forme si cantitati care sa permita ca 
extractia economica din ele a unor marfuri sa fie curent sau potential fezabila. Intr-o alta acceptiune, resursele de 
aluminiu sunt cantitati de metal, aflate la dispozitia omenirii, necesare supravietuirii si evolutiei acesteia, care pot fi 
valorificate actual sau in perspectiva [Marinescu, 2003].  

Dupa gradul de cunoastere resursele sunt identificate si nedescoperite. Cele identificate au localizarea geografica 
si geologica, conditiile de zacamant si calitatea bine cunoscute, determinate sau estimate cu grade de certitudine 
ridicate, in urma activitatilor si lucrarilor de cercetare geologica [Mineral Commodity Summaries, 2010]. Ele sunt 



impartite in demonstrate (cu existenta dovedita prin foraje si lucrari miniere) si presupuse (estimate ca exista in 
extinderea celor demonstrate). Dupa posibilitatea valorificarii (Fig.1), resursele sunt economice (pot fi oricand 
valorificate din punct de vedere tehnic si economic), marginal-economice (se gasesc la limita valorificarii rentabile) si 
subeconomice (nevalorificabile in mod rentabil, la momentul actual). 
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                                                                         gradul de cunoaştere şi de siguranţă                                 
          

Fig.1.Poziţia rezervelor în cadrul resurselor minerale (după Mineral Facts and  Problems, 1985, cu modificări) (p v  = posibilitatea 
valorificării economice sau gradul de fezabilitate) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.2. Poziţia bazei de rezerve şi a bazei de rezerve presupuse, în cadrul resurselor. (după Mineral Facts and  Problems, 1985, 
cu modificări) 
 

Daca se iau in considerare concomitent ambele criterii, gradul de cunoastere si posibilitatea valorificariise pot 
separa din resurse, rezerve si baza de rezerve. Prin rezerve se intelege acea parte a resurselor demonstrate, care este 
posibila de valorificat, din punct de vedere tehnic si economic, la momentul actual (se extind peste resursele 
economice). Baza de rezerve este constituita din resursele demonstrate, ca grad de cunoastere si din resursele 
economice, marginal-economice si o mica parte din cele subeconomice, ca posibilitate a valorificarii (Figura 2) 

Marimea resurselor mondiale de aluminiu. La inceputul anului 2009, pentru bauxita in stare uscata, baza de 
reserve era considerata a fi 38 miliarde tone (este posibil ca baza de reserve presupuse sa fie de  75 miliarde tone) iar 
rezervele erau calculate la aproximativ 27 miliarde tone (Mineral Commodity Summaries, 2009). Se considera ca 33 % 
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din resurse se gasesc in Africa, 24 % in Oceania, 22 % in America de Sud si Caraibe, 15 % in Asia si 6% in alte zone. 
In perioada anilor 2000-2009, rezervele au oscilat intre 22 (2003) si 27 (2009) iar baza de reserve intre 32 (2006-2008) 
si 38 (2009) miliarde tone. 

 
3.VALORIFICAREA RESURSELOR DE ALUMINIU 

 
3.1.Exploatarea zacamintelor de bauxita 

 
 Productia de aluminiu se obtine indeosebi din bauxita, o parte importanta din deseuri si in cantitati 
nesemnificative din roci nefelinice.. In perioada 1995-2008 (pentru anul 2009 se cunosc doar estimari), productia 
mondiala de bauxita a crescut de la 109 mil.t., la inceputul perioadei, pana la 205 mil.t, la sfrarsitul ei. Evolutia anuala a 
acesteia este prezentata in fig. 3 (dupa date din Mineral World Statistics). Modul de exploatare tipic este in cariera 
[Marinescu, 2002]. 
 In anul 2008, principalii producatori de bauxite ai lumii au fost: Australia (64,6 mil.t), Brazilia (28,1), China 
(21,6), Indonezia (18,0), Guineea (17,7), India (15,4), Jamaica (14,6), Rusia (6,0), Surinam (5,3), Venezuela (5,3), 
Kazahstan (5,2),  Grecia (2,2), Guiana (2,1). 

. 
2.Prepararea  bauxitei si prelucrarea aluminei 

 
 In urma prepararii bauxitei (procedeul Bayer) se obtine alumina (Al2O3), apoi, prin prelucrare metalurgica 
(electroliza) se ajunge la aluminiu. Acest aluminiu este denumit “primar”, spre deosebire de aluminiul obtinut prin 
topirea deseurilor, denumit “secundar”.  

Evolutia productiei de aluminiu primar, in perioada anilor 1995-2008 se poate observa in figura 4 (dupa date 
din World Mineral Productions).  In anul 2008, principalele tari producatoare de aluminiu primar au fost: China (13,2 
mil. t), Rusia (4,2), Canada (3,1), SUA (2,7), Australia (2,0), Brazilia (1,7), Norvegia (1,4), India (1,0), Dubai (0,9), 
Bahrein (0,9), Africa de Sud (0,8), Islanda (0,7),  Germania (0,6), Venezuela (0,6), Mozambic (0,5). Comparand tarile 
ce produc aluminiu cu cele ce exploateaza  bauxita, se constata ca nu toti marii producatori de bauxita sunt si mari 
producatori de aluminiu iar unii producatori de aluminiu (Canada, SUA, Norvegia, Dubai, Bahrein, Africa de Sud, 
Islanda si Germania) nu poseda zacaminte de bauxite si isi asigura material prima din import.  

Productia de aluminiu secundar este substantiala. De exemplu, in perioada  anilor 1995-2002 ea a oscilat intre 
6,6 si 8,4 mil. t si a crescut continuu in anii urmatori. 
  

 
Figura 3 Evolutia anuala a productiei mondiale de bauxita in perioada 1995-2008 in milioane tone 

 
 
 
 

 
 



 

 
Figura 4 Evolutia anuala a productiei mondiale de aluminiu primar in perioada 1995-2008 in milioane tone 

 
 

4.VALORIFICAREA DESEURILOR DE ALUMINIU 
 

 Nu toata productia de aluminiu provine din rezervele minerale existente in zacaminte (bauxita, sienit nefelinic). 
Ca si la alte metale (cazul cel mai elocvent este fierul), o parte substantiala se obtine si din valorificarea deseurilor, fapt 
ce determina o diminuare a consumului de resurse. Din deseuri, aluminiul se obtine mult mai ieftin si cu mai putin efort 
(o simpla topire) decat in urma exploatarii zacamintelor, prepararii minereului si prelucrarii concentratului (alumina).  

 
4. GRADUL DE ASIGURARE CU REZERVE 

 

 Dorindu-se să se ştie, pentru ce perioadă de timp vor ajunge rezervele mondiale cunoscute în prezent şi când 
trebuie intensificată cercetarea geologica în vederea creşterii lor, se calculează un indicator denumit gradul de asigurare 
cu rezerve a producţiei, durata de exploatare  sau raportul rezerve/producţie (Preda, Marinescu, Nastase, 2004): 
 
 
                        R          unde:  Ga = gradul de asigurare cu reserve [ani]; R = rezerva de  minereu [t];                                             
            Ga  =                             P = producţia anuală de minereu [t/an]. 

              P      
 
  Acest indicator este aproximativ deoarece, pe de o parte rezervele nu se extrag în totalitate (de exemplu, o parte 

însemnată a rezervei rămâne pentru todeauna imobilizată în pilieri de protecţie a unor obiective, în zone intens 
tectonizate, în zone avariate sau cu structuri geologice locale foarte complicate şi necunoscute înainte de exploatare, sau 
se risipeşte pe vatra abatajelor şi de-a lungul căilor de transport) iar pe de altă parte producţia luată în calcul este cea a 
ultimului an, neştiinduse exact cum va evolua ea în viitor.  
 Cu toată precizia sa discutabilă, indicatorul este suficient de exact (pentru siguranta el poate fi diminuat 
rezonabil, de exemplu cu 10 %) pentru a servi la efectuarea de prognoze pe zeci de ani şi de a orienta intensitatea 
cercetarilor pentru creşterea rezervelor. Astfel, la nivelul anului 2008, tinand cont de cele 25.000 mil.t rezerve mondiale 
de bauxita  si o productie de 169 mil.t, rezulta ca gradul de asigurare cu rezerve de bauxita al omenirii este de 
aproximativ 148 de ani. Daca in loc de rezerve se ia in considerare baza de rezerve, de 38.000 mil. t, gradul de asigurare 
cu resurse, la nivel mondial, creste la 225 ani. 
  
 
 
 
 

 



CONCLUZII 
 

 Aluminiul este al doilea metal important al omenirii, dupa fier, in functie de cantitatea consumata anual si de 
multiplele intrebuintari. Ca raspandire in scoarta terestra el este tot al doilea metal dar dupa siliciu, fapt ce se reflecta si 
in cuantumul ridicat al resurselor. 
 Astfel, luand in considerare numai bauxita, rezervele mondiale la nivelul de cunoastere al anului 2008 erau de 
aproximativ 27 mld. t iar baza de reserve 38 mld.t. Ele sunt raspandite in toate continentele, cu precadere in Africa, 
America de Sud, Australia si Asia. Repartizarea pe tari nu este multumitoare, bauxite gasindu-se doar in vreo 31 dintre 
ele, celelalte asigurandu-si necesarul de bauxita sau aluminiu prin import. 
 Tehnologiile de exploatare a resurselor de bauxita, de preparare a minereului si de prelucrare a aluminei sunt 
bine puse la punct si se perfectioneaza continuu. Singura problema nerezolvata inca o constituie, in procesul de 
prelucrare, consumul prea mare de energie electrica necesar la obtinerea prin electroliza (metoda pirometalurgica) a 
aluminiului din alumina. Sunt in curs de experimentare metode hidrometalurgice, care necesita consum redus de energie 
 La nivelul de cunoastere al anului 2008,  gradul de asigurare cu reserve de bauxita este bun (aproximatic 148 de 
ani) iar gradul de asigurare cu resurse foarte bun (in jur de 225 ani). In plus, trebuie tinut cont si de faptul ca metalul 
obtinut anual din prelucrarea deseurilor va atinge in curand nivelul de o treime din productia de aluminiu primar. 
            Luandu-se in considerare si posibilitatea extragerii aluminiului din alte substante minerale, care constituie 
resurse potentiale (posibil a fi exploatate in viitorul apropiat), resursele de aluminiu aflate in scoarta se majoreza 
substantial, devenind imense, practic inepuizabile. 
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