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  الخالصة
استخدامات صناعية  اله والتيذات الكثافة الواطئة  المواد الهندسية  وسبائكه أهم األلمنيوميمثل      

تالئم  منتجات ذات كثافة واطئه إلىللحاجة  مضطردةر بصورة الوقت الحاض فيتزداد  والتيواسعة 
الصناعات المعدنية و  فيأسعار المعادن و سبائكها المستخدمة  الرتفاعنظراً و .  التكنولوجيالتقدم 

حاجة ماسة جدا للحصول على المواد  هناك أصبحتلذا  األخيرةالسنوات الهندسية المختلفة خالل 
حيث من المعروف .  الواطئة هابسبب درجة انصهار األلمنيوملسبائك  ألخصوباالهندسية من الخردة 

 لأللمنيوم العالمي اإلنتاجمن % 40  وبنسبة  وسبائكه وبالمواصفات العالية األلمنيوم أنتاجعالميا بان 
الزمة لمن تلك ا% 09وتعادل بحدود طاقة قليلة  إلىيحتاج  والذي الخردةيتم الحصول عليه من 

  .األلمنيوممن خامات  وسباكه أللمنيوما إلنتاج
بنوعيها الفضالت المشكلة القطر  في األلمنيومالعديد من فضالت  إحصاءهذه الدراسة  فيلقد تم 

 وزائدالخردة الناتجة من المصانع والورش ومخلفات  وأهمهاالغير مستغلة بصورة فاعلة والمصبوبة و
ان هذه بكذلك وجد .  التالفة المنزلية والصناعيةالمستهلكة و واألجزاءالسباكة والعلب الفارغة 

 يعتمد  .البيئية أوالمخلفات التوجد اى معلومات حديثة مدونة عنها سوءا من الجهات الصناعية 
على نوعية الخردة  األساسجديدة بالدرجة  ألمنيوم أجزاءالتعامل مع الخردة للحصول على 

الوقت  فيالعالمية  أهميتهالصناعة بالرغم من وان هذه ا.  مصبوبة أوالمستخدمة سوءا مشكلة 
 .القطر وتتم بصورة غير علمية وتكنولوجية فيالزالت بدائية  فأنهاالحاضر 

Principles of aluminium-recycling industry in iraq 
Abstract 
       Aluminium and its alloys are considered as the most important in the series of low 
density materials which have different industrial applications to justify the need for 
low density suitable for advanced technology.  As a result of increasing the cost of 
metals and their alloys during the last years, there were critical needs to get the 
engineering materials from their scraps; especially for aluminium alloys which have 
low melting temperatures.  It is world wide known that 40% of the total production of 
high quality aluminium and its alloys from their scraps which need low energy around 
90% less than that required for production aluminium from ore. 
In this study, different scraps of aluminium and its alloys (wrought and casting) were 
determined.  These alloys were collected from scraps of work shops, industry, ingots, 
used cans, used home appliance and equipments.  It was found that there are no 
information regarding these scraps from industrial and environmental representatives.  
In order to obtain new products from these scraps, it requires knowing the quality of 
them.  In spite of importance of this industry, it still a traditional and applied without 
any scientific or technological aspects. 
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