
5.3. METALLIDE SULAMID 
IGAPÄEVAELUS

 
Metallide sulamid

Puhast metalli kasutatakse millegi tootmiseks harva. Enamasti 
kasutatakse materjalina metallide sulameid. 

Sulamid on tugevamad ja vastupidavamad, nende sulamis-
temperatuur on madalam ja seega on nad kergemini töödeldavad. 
Sulamid on tavaliselt odavamad ja paremate omadustega kui 
puhas metall. 

Sulam saadakse, kui ühele sulatatud metallile lisatakse veel üks 
või mitu erinevat metalli või mittemetalli.

Raud Teras
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Seega koosneb sulam:
• kahest või enamast metallist  

Pronks koosneb vasest ja tinast. Pronks on puhtast vasest 
kõvem ja mehaaniliselt tugevam.

• metallist ja mittemetallist (näiteks süsinik jt)  
Teras ja malm on raua ja süsiniku sulamid. 

 
ÜLESANNE 1

Võrdle metalli ja tema sulamite omadusi. 

1. Täida tabel interneti abil.

Omadus/ 
tunnus

Raud Malm Teras

Värvus

Süsinikusisaldus

Sulamistemperatuur

Kõvadus

Töödeldavus

 

Raud Malm Teras
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2. Tee tabelist kokkuvõte. 

1) Kõige heledam on ,  

kõige tumedam on .

2) Süsinikku sisaldab kõige rohkem . 

Üldse ei ole süsinikku .

3) Kõige pehmem on ,  

kõige tugevam on .

4) Kõige hapram on .  

Teda on hea | halb töödelda.

5) Raud sulab  temperatuuri juures. 

6) Terase sulamistemperatuur on  kui 

malmil ja  kui raual.

Loe saadud laused.

 
 
Tuntumad sulamid igapäevaelus

Teras
• Koostis: raud, süsinik
• Kasutamine: tööriistad, masinaosad, seadmed, autokered, 

ehitusdetailid
Roostevaba teras
• Koostis: raud, kroom, nikkel
• Kasutamine: noad-kahvlid, käärid, tööriistad
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Malm
• Koostis: raud, süsinik 
• Kasutamine: rongirattad, kütteradiaatorid, pliidirauad, 

haudepotid
Pronks
• Koostis: vask, tina
• Kasutamine: skulptuurid, seadmed, mündid
Duralumiinium 
• Koostis: alumiinium, vask, magneesium 
• Kasutamine: lennuki- ja laevaehitus, elektrijuhtmed, 

pakkimis-foolium, plekkpurgid
Messing ehk valgevask
• Koostis: vask, tsink
• Kasutamine: masinaosad, veekraanid, puhkpillid
Melhior
• Koostis: vask, nikkel
• Kasutamine: aparaadiosad, mündid, lauanõud, ehted
Jootetina ehk joodis 
• Koostis: tina, plii
• Kasutamine: jootemetall jootmistöödes  

(metallosade ühendamine)
Väärismetallisulamid 
• Koostis: kuld ja hõbe või vask; hõbe ja vask
• Kasutamine: ehted
 

Vaata digiõpikust videot  
tuntumatest sulamitest ja nende kasutusaladest

Metallisulami valmistamine 
kaar-ahjus
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ÜLESANNE 2

Ühenda sulami nimetus õige koostisega.

roostevaba teras

melhior

malm

messing

teras

ÜLESANNE 3

Koosta mõistekaart ühe sulami kohta.  
Kasuta vastamiseks teksti ja interneti abi.

Rauda sisaldav sulam

Vaske sisaldav sulam

(sulami nimetus)

KOOSTIS OMADUSED KASUTAMINE

Arutage tulemusi koos õpetajaga.
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ÜLESANNE 4

Vaata digiõpikust videot  
rauast ja rauasulamitest 

Vasta küsimustele.

1. Mis juhtub rauaga aja jooksul? 

2. Mida lisatakse rauale, et vältida roostetamist? 

3. Nimeta vähemalt kolm roostevaba terase kasutamise 
võimalust. 

Arutlege klassikaaslastega.

ÜLESANNE 5

Mida näitavad hõbe- ja kuldehetele pressitud numbrid? 
Uuri internetist.

Mitu grammi kulda on 100-grammises kuldketis,  
mille proov on 585? Märgi õige vastus.

385 g 585 g 58,5 g 55,8 g

Arutage koos õpetajaga.

Kullaproov


