
 ((( األلومنيوم )))

 ذو فلز وهو. 35 الذري والعدد Al الرمز له الدوري الجدول فً عنصر األلومنٌوم

 مطٌلً معدن وهو. الكٌمٌائٌة العناصر من البورون مجموعة من فضً أبٌض لون

 من وهو. العادٌة الشروط فً الماء فً ذواب غٌر عنصر وهو. للسحب قابل أي

 وفرة العناصر أكثر بٌن من الثالث وترتٌبه األرضٌة، القشرة فً وفرة الفلزات أكثر

 وزن من% 8 األلومنـــــٌوم ٌشكل. والسٌلٌكون األكسجٌن بعد األرضٌة الكرة فً

 كمعدن كٌمٌائٌة فعالٌة المعادن أكثر من األلومنٌوم وٌعتبر. الصلب األرض سطح

 الرئٌســــً رالمصد. مختلف  معـــــــدن 472 من بؤكثر مرتبطا نجده ولذلك حر،

 وزنه وبخفة للتآكل بمقاومته األلومنٌوم ٌمتاز. البو كسٌت خام معدن هو لأللومنٌوم

 .الطائرات صناعة فً ٌدخل حٌث

 

 

 ((( وتطبيقاته األلومنيوم استخدامات))) 

 :فً األلومنٌوم لمعدن االستخدامات من العدٌد من عضب

 والسفن الحدٌدٌة السكك وعربات والشاحنات والطائرات السٌارات) النقل 

 .الخ وسبائك، أنبوب، ورقة، كما( وغٌرها والدراجات، البحرٌة،

 (.الخ فوٌل، علب،) والتغلٌف التعبئة 

 (.وغٌرها بناء، انحٌاز واألسالك واألبواب، النوافذ) البناء 

 ومضارب والساعات الطبخ أوانً من المنزلٌة، األدوات من واسعة مجموعة 

 .لالبٌسبو لعبة

 .الخ المشً، وأعمدة الشراعٌة المراكب صواري الشارع، إنارة أعمدة 



 المعدات مثل لحاالت وأٌضا االستهالكٌة، االلكترونٌات من الخارجً القذائف 

 .الفوتوغرافً التصوٌر معدات

 .الكهربائٌة الطاقة لتوزٌع كهربائٌة نقل خطوط 

 .ألنٌكو المغناطٌس وقطع MkM الصلب 

 .المدمجة واألقراص االلكترونٌات مجال فً وتستخدم النقً، لومنٌوماأل سوبر 

 المعالجة وحدات الترانزستورات مثل اإللكترونٌة لألجهزة الحرارٌة المصارف 

 .المركزٌة

 إضاءة فً تستخدم رقائق مكسوة والنحاس المعادن من األساسٌة الركٌزة المادة 

 .الصمام السطوع عالٌة

 وقود مثل النارٌة األلعاب وفً الطالء، فً األلومنٌوم مسحوق وٌستخدم 

 .الصلبة الصوارٌخ

 الصودٌوم هٌدروكسٌد مع أو الهٌدروكلورٌك حمض مع األلومنٌوم تفاعل وٌمكن 

 .الهٌدروجٌن غاز إلنتاج

 ذلك فً بما البلدان، من متنوعة مجموعةل المعدنٌة النقود دخلت فً صناعة  

 قد السابقة، وٌوغوسالفٌا وإسرائٌل، ورومانٌا، وفنلندا وبولندا وإٌطالٌا فرنسا

 .والنحاس األلومنٌوم أو األلومنٌوم سبائك فً أصدرت

 . ٌدخل فً صناعة الطائرات 

 

 

 ((( األلمنيوم سبائك))) 

 للحصول األخرى المواد وبعض األلومنٌوم من تتكون مواد هً األلمنٌوم سبائك

 ولما ، السبٌكة تكوٌن فً الداخلة موادال ممٌزات بٌن تجمع جدٌدة خصائص على

 وقابلٌة والمتانة الوزن خفة مثل ثمٌنا معدنا جعلته مهمة خصائص لأللومنٌوم كان

 والتوصٌل للتشكٌل وقابلٌته التعامل وسهولة الصدأ ومقاومة التصنٌع إعادة

 استخدام مجاالت تعددت فقد المتنوعة الخصائص لهذه نتٌجة فإنه الكهربائً،

 ومن سبائك االلمنٌوم : حٌاتنا فً ضرورٌا استخدامه وصار نٌوماأللوم
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