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كلمة رئیس المركز

لقاھرةابمقره الحالي بالتبین بمحافظة ١٩٨٣لسنة ٣٧٩انشأ مركز بحوث وتطویر الفلزات بناءا على القرار الجمھوري رقم 

وقد تم اختیار . والمعاھد البحثیة التابعة لوزارة التعلیم العالي والبحث العلميوھو أحد المراكز

المعدنیة الفلزیة وغیر موقع مقر المركز بمنطقة التبین بحلوان لیكون بجوار العدید من الصناعات 

. والبتروكیماویاتالفلزیة والتعدینیة والھندسیة وغیرھا من الصناعات مثل االسمنت والكیماویات 

األساسیة على خدمة الصناعة ااستراتیجیاتھالمركز المتعاقبة اتومنذ ذلك الوقت وضعت إدار

المصریة من خالل تطویر المنتجات والعملیات اإلنتاجیة لتحسین جودة المنتج وزیادة الربحیة 

للشركات الصغیرة وتقدیم الخدمات واالستشارات الفنیة للشركات والمصانع وتقدیم الدعم الفني 

والفنین بكافة الشركات والمصانع سواء التابعة لقطاع األعمال ھندسینالمالعلمیین ووالمتوسطة وتنظیم الدورات التدریبیة لرفع قدرات

:ویتم ذلك من خالل أربع شعب بحثیة ھيالعام أو القطاع الخاص 

.شعبة المواد المتقدمة، شعبة تكنولوجیا التصنیع ، شعبة تكنولوجیا الفلزات ، شعبة تكنولوجیا الخامات 

الشركات والمعامل كما تخدم ھذه الشعب .و یتبع كل منھا أربعة معامل تخصصیة وتتكامل فیھا التخصصات لخدمة ھذا القطاع

والفیزیقیةیل الكیمیائیة والتحالاالختباراتالعدید منإدارة متخصصة للخدمات الفنیة تقدم یشتمل المركز علىو. المختلفةوالمصانع 

تحرص إدارات المركز المتعاقبة على تحدیثھا التيواالختباراتتتم بأحدث أجھزه القیاس والتيلكافة المواد والمختلفةوالمیكانیكیة

من جھات تمویل مختلفة ممولتعاقديمشروع ٤٠٠للمركز أمكن تنفیذ أكثر من واإلستراتیجیةومن خالل ھذه الرؤیة .باستمرار

حل العدید من المشاكل فيمنتجات جدیدة أو تطویر منتجات أو عملیات إنتاجیة وساھمت إلنتاجأمكن من خاللھا نقل تكنولوجیات 

یضع المركز ضمن أولویاتھ تطور الجانب وباإلضافة إلى ھذه البحوث التطبیقیة .لبیئیة للكثیر من المصانع المصریةاالصناعیة و

لیظل لمي واألكادیمي لمسایرة الحركة العلمیة الحدیثة والتي من شانھا تنعكس انعكاسا ایجابیا على أنشطة الشعب العلمیة والتقنیةالع

لدعم المركز قادرا دائما على تطویع العلوم والتكنولوجیات الحدیثة بما یتناسب مع طبیعة الصناعة المصریة أو الخامات المحلیة

والمتوسطة والصغیرة في مجاالت الكیماویات والبتروكیماویات والكھرباء والطاقة والمعادن وسبائكھا والطرق الصناعات الكبیرة 

وفي ھذا اإلطار تم إنشاء وحدات الدعم المتخصصة في تقییم ومعالجة وتحلیل . والكباري والصناعات الھندسیة والحربیة وغیرھا

كما تؤمن .ي الصیانات الدوریة في مقر وحدات المركز وفي المواقع إذا تطلب األمرالمشاكل الصناعیة واالنھیارات وتقدیم العون ف

بالصناعةتطویر قدرات العاملین متوازيبشكل ایسایرھأنإدارات المركز المتعاقبة بان تطویر الصناعة والمنتجات والمواد البد 

ین تتم بمعامل المركز والعنابر یالفنووالعلمییننیة المھندسات تتناسب مع السادولھذا وضع المركز برامج تدریبیة لمختلف التخصص

للبحوث الدوليبالنشر ان من أولویات المركز االھتمام الجدیر بالذكر .اإلنتاجھا بجھات ریبإمكانیة تجإلىباإلضافةالنصف صناعیة 

المركز ونتیجة لذلك حققنشر البحوث بھا ركز لالمعني بھا تخصصات المالممیزة والتي لھا معامل تأثیر عاليالدوریات العلمیةفي

في عدد الباحثین بھلبالنسبةالنشر مجال في) سواء جامعات أو مراكز بحثیة(مقدمة قائمة أحسن الجھات البحثیة مرتبھ جعلتھ في

فيمع كافة الجامعات والمراكز البحثیة الدولیة الدوليلتعاون خاصة لأھمیةھتإستراتیجیالمركز ضمن یضعكما . األعوام األخیرة

ونقل كل ما ھو مفید وحدیث تبادل األفكار والخبراتمشروعات مشتركة یتم من خاللھا إجراءمجال تخصصات المركز من خالل 

.المصريللصناعة والمجتمع 



١

فصل معدني النیوبیوم 
والتانتالم والمعادن 

المصاحبة من رواسب 
منطقة أبو دباب بجنوب 

الصحراء الشرقیة
السید ربیع السید حسن،  الباحث بقسم ./ دالتعاقد بین المركز متمثال في تم 

وصندوق العلوم شعبة تكنولوجیا الخامات–تركیز وتجمیع الخامات 
والتطبیقیة لمشروع األساسیةوالتنمیة التكنولوجیة تحت مظلة البحوث 

فصل معدني النیوبیوم والتانتالم والمعادن المصاحبة من "بحثي بعنوان 
حیث تمتلك مصر ".رواسب منطقة أبو دباب بجنوب الصحراء الشرقیة

یت بالصحراء احتیاطات كبیرة من النیوبیوم والتانتالم بصخور أبو جران
المعدنین الكثیر من ىظحیو. الشرقیة بمنطقة أبودباب شمال مرسى علم

ولذلك یمكن استخدامھما فى تطبیقات عدیدة مثل الخصائص المتمیزة
الصناعات الحراریة والمعدنیة والمغناطیسیات فائقة الجودة وصناعة 

و ا الشمسیة كما یدخل المعدنین في الطاقة النوویة والخالی. االلكترونیات
في تكوین السبائك فائقة الجودة والتي تدخل في صناعة محركات الطائرات 

یھدف ھذا المشروع إلي تركیز معدني النیوبیوم والتانتالم . النفاثة
واسترجاع اعلي نسبة منھم وكذلك االستفادة من المعادن المصاحبة مثل 

النسبة األكبر من والفلسبار الذي یمثل الروبیدیوم والمیكا والكاستیریت
كما .الخام و یمكن استخدامھ في صناعة السیرامیك نظرا لنقاوتھ العالیة

تتواجد كمیات من الیورانیوم والثوریوم التي یمكن استرجاعھا 
ویشتمل ھذا المشروع علي استخدام . واستخدامھا في التطبیقات النوویة

بالجاذبیة لتركیز جھازي المنضدة الھزازة والفالكون كطرق للفصل 
كما سوف یستخدم الفصل المغناطیسي الجاف . المعدنین وفصل الفلسبار

المعادن أیضا سیتم فصل. والرطب وذلك من اجل رفع جودة المعدنین
المصاحبة كالمیكا وااللبیت والكوارتز باستخدام الفصل المغناطیسي 

المواد ھذا وسوف یتم عمل فصل للمعدنین باستخدام. والفصل بالتعویم
األیونیة الصدیقة للبیئة ومقارنتھا بالطرق التقلیدیة حیث انھ من 
الضروري استحداث وتطویر عملیة جدیدة وصدیقة للبیئة لتركیز وفصل 
معدني النیوبیوم والتانتالم والمعادن المصاحبة لتحقیق االستفادة العظمي 

.للثروات المعدنیة

الباحثاألستاذ ،  فرحاتمحسن./ دتم التعاقد بین المركز متمثال في 
شعبة تكنولوجیا الخامات–بقسم تركیز وتجمیع الخامات مساعد

استخدام "وصندوق العلوم والتنمیة التكنولوجیة لمشروع بحثي بعنوان 
المیكروویف لتركیز بعض الخامات المصریة صعبة التركیز وتوفیر الطاقة 

فيالعالمیشھدهالذيالسریعالتطورإن. "صلالفعملیاتفيالمستھلكة 
الطلبلزیادةأدىالسكانعددفيالمطردةللزیادةإضافةالصناعیةالثروة

إلىالتعدینمجالفيالمختصینالعلماءدفعمماالمعدنیةللخاماتالعالمي
التركیزاتذاتالخاماتاستغاللخاللھامنیمكنجدیدةطرقعنالبحث

تلكاستغاللإن.بالطرق التقلیدیةالتركیزصعبةوالخاماتالمنخفضة
فنیةمعوقاتمنذلكفيلماالھینباألمرلیسالصناعةفيلخاماتا

خاماتمنھائلةكمیاتمصرفيیتواجدالمثالسبیلىة وعلواقتصادی
. الغربیةبالصحراءالبحریةبالواحاتالجدیدةمنطقةفيالمتواجدةالحدید

شوائبلوجودوذلكالحدیدإنتاجعملیةفي استغاللھایصعبالخاماتھذه
اقتصادیانتیجة مرضیةإلىتصللمالتقلیدیةالطرقلذا فإنالمنجنیز

عضوي لاغیر ل الكبریت صوكذلك األمر في فاتالخامھذهلتركیزوفنیا
طریقةإیجادیتطلبالخاماتھذهمثلتركیزإن. من فحم المغارة) البیریت(

الخاممنالشوائبلتحریرالالزمةالطحنطاقةتقلیلعلىتعملمعالجة
الطبیعیةالخواصفينوعيتغییرعملإلىإضافةدرجة التحرروتحسین
الناحیة منتكلفھأقلبطرقبعضعنفصلھایسھلمماالخاملمكونات

استغاللأنتطبیقھاتمالتياألبحاثأكدتالصددھذاوفي.االقتصادیة
أوال: كالتاليیفیدأنیمكنالخاماتتركیزمجالفيالمیكروویفتقنیة
التسخینخاللمنوذلكالطحنعملیاتفيالمستخدمةالطاقةتقلیل

الشوائبمنللمعدنالتحرردرجةتحسینثانیا. الخاملمكوناتالنوعي
لذلك. المعالجةھذهعنینشأالذيالنوعيسطحيالتغیر ال:ثالثا. المصاحبة

الحدیدخاملتركیزالمیكروویفاستخدامإمكانیةیبحثالمقترحفھذا
.سیناءجزیرةبشبھالمغارةفحموخامالبحریةبالواحات

استخدام المیكروویف 
لتركیز بعض الخامات 

المصریة صعبة التركیز 
وتوفیر الطاقة المستھلكة 

محسن فرحات./ دصلالفعملیاتفي السید ربیع./ د

إیثانولإلىأكسید الكربون ثانيطریقة كھروكیمیائیة لتحویل 
بقسم رمضان عبد المنعم جیوشى الباحث/ براءات االختراع للدكتورلالوالیات المتحدةعتماد براءة اختراع من مكتباتم 

أكسیدثانيلتحویلترتكز فكرة البراءة على تصنیع خلیة كھروكیمیائیة بسیطة . بشعبة المواد المتقدمة بالمركزالنانو
تكمن المشكلة في زیادة انبعاث ثاني أكسید الكربون في الغالف الجوى . إلى مركبات ذات قیمة اقتصادیة عالیةالكربون

مثل الفحم والنفط مما یتسبب في ظاھرة االحتباس الحراري والتغیر نتیجة االعتماد الكلى على حرق الوقود االحفورى 
حلإليتؤديوقودإلىالكربونأكسیدثانياختزالعملیةفإنھناومن.المناخي الذي یصعب التنبؤ بعواقبھ على األرض

أثبتت النتائج قدرةوقد. للطاقةجدیدمصدرعلىوالحصولالعالميالحرارياالحتباستأثیرتقلیلطریقعنمشكلتین
فيGraphene/Cu2Oالنحاسأكسیدأولبصفائح الجرافین وجسیمات نانویة منالمطليوااللكترود المصنعةالخلیة

.أكسید الكربونثانيمن غاز ) ایثانول(كحول ایثیلىإلنتاجتعزیز كبیر لالنتقائیة والكفاءة الفارادیة العالیة 
رمضان الجیوشي./ د
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شوائبلوجودوذلكالحدیدإنتاجعملیةفي استغاللھایصعبالخاماتھذه
اقتصادیانتیجة مرضیةإلىتصللمالتقلیدیةالطرقلذا فإنالمنجنیز

عضوي لاغیر ل الكبریت صوكذلك األمر في فاتالخامھذهلتركیزوفنیا
طریقةإیجادیتطلبالخاماتھذهمثلتركیزإن. من فحم المغارة) البیریت(

الخاممنالشوائبلتحریرالالزمةالطحنطاقةتقلیلعلىتعملمعالجة
الطبیعیةالخواصفينوعيتغییرعملإلىإضافةدرجة التحرروتحسین
الناحیة منتكلفھأقلبطرقبعضعنفصلھایسھلمماالخاملمكونات

استغاللأنتطبیقھاتمالتياألبحاثأكدتالصددھذاوفي.االقتصادیة
أوال: كالتاليیفیدأنیمكنالخاماتتركیزمجالفيالمیكروویفتقنیة
التسخینخاللمنوذلكالطحنعملیاتفيالمستخدمةالطاقةتقلیل

الشوائبمنللمعدنالتحرردرجةتحسینثانیا. الخاملمكوناتالنوعي
لذلك. المعالجةھذهعنینشأالذيالنوعيسطحيالتغیر ال:ثالثا. المصاحبة

الحدیدخاملتركیزالمیكروویفاستخدامإمكانیةیبحثالمقترحفھذا
.سیناءجزیرةبشبھالمغارةفحموخامالبحریةبالواحات

استخدام المیكروویف 
لتركیز بعض الخامات 

المصریة صعبة التركیز 
وتوفیر الطاقة المستھلكة 

محسن فرحات./ دصلالفعملیاتفي السید ربیع./ د

إیثانولإلىأكسید الكربون ثانيطریقة كھروكیمیائیة لتحویل 
بقسم رمضان عبد المنعم جیوشى الباحث/ براءات االختراع للدكتورلالوالیات المتحدةعتماد براءة اختراع من مكتباتم 

أكسیدثانيلتحویلترتكز فكرة البراءة على تصنیع خلیة كھروكیمیائیة بسیطة . بشعبة المواد المتقدمة بالمركزالنانو
تكمن المشكلة في زیادة انبعاث ثاني أكسید الكربون في الغالف الجوى . إلى مركبات ذات قیمة اقتصادیة عالیةالكربون

مثل الفحم والنفط مما یتسبب في ظاھرة االحتباس الحراري والتغیر نتیجة االعتماد الكلى على حرق الوقود االحفورى 
حلإليتؤديوقودإلىالكربونأكسیدثانياختزالعملیةفإنھناومن.المناخي الذي یصعب التنبؤ بعواقبھ على األرض

أثبتت النتائج قدرةوقد. للطاقةجدیدمصدرعلىوالحصولالعالميالحرارياالحتباستأثیرتقلیلطریقعنمشكلتین
فيGraphene/Cu2Oالنحاسأكسیدأولبصفائح الجرافین وجسیمات نانویة منالمطليوااللكترود المصنعةالخلیة

.أكسید الكربونثانيمن غاز ) ایثانول(كحول ایثیلىإلنتاجتعزیز كبیر لالنتقائیة والكفاءة الفارادیة العالیة 
رمضان الجیوشي./ د

١

فصل معدني النیوبیوم 
والتانتالم والمعادن 

المصاحبة من رواسب 
منطقة أبو دباب بجنوب 

الصحراء الشرقیة
السید ربیع السید حسن،  الباحث بقسم ./ دالتعاقد بین المركز متمثال في تم 

وصندوق العلوم شعبة تكنولوجیا الخامات–تركیز وتجمیع الخامات 
والتطبیقیة لمشروع األساسیةوالتنمیة التكنولوجیة تحت مظلة البحوث 

فصل معدني النیوبیوم والتانتالم والمعادن المصاحبة من "بحثي بعنوان 
حیث تمتلك مصر ".رواسب منطقة أبو دباب بجنوب الصحراء الشرقیة

یت بالصحراء احتیاطات كبیرة من النیوبیوم والتانتالم بصخور أبو جران
المعدنین الكثیر من ىظحیو. الشرقیة بمنطقة أبودباب شمال مرسى علم

ولذلك یمكن استخدامھما فى تطبیقات عدیدة مثل الخصائص المتمیزة
الصناعات الحراریة والمعدنیة والمغناطیسیات فائقة الجودة وصناعة 

و ا الشمسیة كما یدخل المعدنین في الطاقة النوویة والخالی. االلكترونیات
في تكوین السبائك فائقة الجودة والتي تدخل في صناعة محركات الطائرات 

یھدف ھذا المشروع إلي تركیز معدني النیوبیوم والتانتالم . النفاثة
واسترجاع اعلي نسبة منھم وكذلك االستفادة من المعادن المصاحبة مثل 

النسبة األكبر من والفلسبار الذي یمثل الروبیدیوم والمیكا والكاستیریت
كما .الخام و یمكن استخدامھ في صناعة السیرامیك نظرا لنقاوتھ العالیة

تتواجد كمیات من الیورانیوم والثوریوم التي یمكن استرجاعھا 
ویشتمل ھذا المشروع علي استخدام . واستخدامھا في التطبیقات النوویة

بالجاذبیة لتركیز جھازي المنضدة الھزازة والفالكون كطرق للفصل 
كما سوف یستخدم الفصل المغناطیسي الجاف . المعدنین وفصل الفلسبار

المعادن أیضا سیتم فصل. والرطب وذلك من اجل رفع جودة المعدنین
المصاحبة كالمیكا وااللبیت والكوارتز باستخدام الفصل المغناطیسي 

المواد ھذا وسوف یتم عمل فصل للمعدنین باستخدام. والفصل بالتعویم
األیونیة الصدیقة للبیئة ومقارنتھا بالطرق التقلیدیة حیث انھ من 
الضروري استحداث وتطویر عملیة جدیدة وصدیقة للبیئة لتركیز وفصل 
معدني النیوبیوم والتانتالم والمعادن المصاحبة لتحقیق االستفادة العظمي 

.للثروات المعدنیة

الباحثاألستاذ ،  فرحاتمحسن./ دتم التعاقد بین المركز متمثال في 
شعبة تكنولوجیا الخامات–بقسم تركیز وتجمیع الخامات مساعد

استخدام "وصندوق العلوم والتنمیة التكنولوجیة لمشروع بحثي بعنوان 
المیكروویف لتركیز بعض الخامات المصریة صعبة التركیز وتوفیر الطاقة 

فيالعالمیشھدهالذيالسریعالتطورإن. "صلالفعملیاتفيالمستھلكة 
الطلبلزیادةأدىالسكانعددفيالمطردةللزیادةإضافةالصناعیةالثروة

إلىالتعدینمجالفيالمختصینالعلماءدفعمماالمعدنیةللخاماتالعالمي
التركیزاتذاتالخاماتاستغاللخاللھامنیمكنجدیدةطرقعنالبحث

تلكاستغاللإن.بالطرق التقلیدیةالتركیزصعبةوالخاماتالمنخفضة
فنیةمعوقاتمنذلكفيلماالھینباألمرلیسالصناعةفيلخاماتا

خاماتمنھائلةكمیاتمصرفيیتواجدالمثالسبیلىة وعلواقتصادی
. الغربیةبالصحراءالبحریةبالواحاتالجدیدةمنطقةفيالمتواجدةالحدید

شوائبلوجودوذلكالحدیدإنتاجعملیةفي استغاللھایصعبالخاماتھذه
اقتصادیانتیجة مرضیةإلىتصللمالتقلیدیةالطرقلذا فإنالمنجنیز

عضوي لاغیر ل الكبریت صوكذلك األمر في فاتالخامھذهلتركیزوفنیا
طریقةإیجادیتطلبالخاماتھذهمثلتركیزإن. من فحم المغارة) البیریت(

الخاممنالشوائبلتحریرالالزمةالطحنطاقةتقلیلعلىتعملمعالجة
الطبیعیةالخواصفينوعيتغییرعملإلىإضافةدرجة التحرروتحسین
الناحیة منتكلفھأقلبطرقبعضعنفصلھایسھلمماالخاملمكونات

استغاللأنتطبیقھاتمالتياألبحاثأكدتالصددھذاوفي.االقتصادیة
أوال: كالتاليیفیدأنیمكنالخاماتتركیزمجالفيالمیكروویفتقنیة
التسخینخاللمنوذلكالطحنعملیاتفيالمستخدمةالطاقةتقلیل

الشوائبمنللمعدنالتحرردرجةتحسینثانیا. الخاملمكوناتالنوعي
لذلك. المعالجةھذهعنینشأالذيالنوعيسطحيالتغیر ال:ثالثا. المصاحبة

الحدیدخاملتركیزالمیكروویفاستخدامإمكانیةیبحثالمقترحفھذا
.سیناءجزیرةبشبھالمغارةفحموخامالبحریةبالواحات

استخدام المیكروویف 
لتركیز بعض الخامات 

المصریة صعبة التركیز 
وتوفیر الطاقة المستھلكة 

محسن فرحات./ دصلالفعملیاتفي السید ربیع./ د

إیثانولإلىأكسید الكربون ثانيطریقة كھروكیمیائیة لتحویل 
بقسم رمضان عبد المنعم جیوشى الباحث/ براءات االختراع للدكتورلالوالیات المتحدةعتماد براءة اختراع من مكتباتم 

أكسیدثانيلتحویلترتكز فكرة البراءة على تصنیع خلیة كھروكیمیائیة بسیطة . بشعبة المواد المتقدمة بالمركزالنانو
تكمن المشكلة في زیادة انبعاث ثاني أكسید الكربون في الغالف الجوى . إلى مركبات ذات قیمة اقتصادیة عالیةالكربون

مثل الفحم والنفط مما یتسبب في ظاھرة االحتباس الحراري والتغیر نتیجة االعتماد الكلى على حرق الوقود االحفورى 
حلإليتؤديوقودإلىالكربونأكسیدثانياختزالعملیةفإنھناومن.المناخي الذي یصعب التنبؤ بعواقبھ على األرض

أثبتت النتائج قدرةوقد. للطاقةجدیدمصدرعلىوالحصولالعالميالحرارياالحتباستأثیرتقلیلطریقعنمشكلتین
فيGraphene/Cu2Oالنحاسأكسیدأولبصفائح الجرافین وجسیمات نانویة منالمطليوااللكترود المصنعةالخلیة

.أكسید الكربونثانيمن غاز ) ایثانول(كحول ایثیلىإلنتاجتعزیز كبیر لالنتقائیة والكفاءة الفارادیة العالیة 
رمضان الجیوشي./ د



٢

مصطفى ./ دتم التعاقد بین المركز متمثال في 
بقسم مساعدالباحثاألستاذ ، محمد سعد سند

شعبة –المعالجة الكیمیائیة والكھربیة للخامات
وصندوق العلوم والتنمیة تكنولوجیا الخامات

تصنیع "التكنولوجیة لمشروع بحثي بعنوان 
بعاد لتطبیقات تخزین األوتقییم مواد ثنائیة 

المشروع إلى تطویر یھدف. "وتحویل الطاقة
فئة جدیدة من كربیدات المعادن االنتقالیة 

ثنائیة األبعاد من مركباتھا ثالثیة التركیب
سوف یتم . باستخدام طریقة موفرة للطاقة

تطبیق وتحدید الظروف المثلى لتكنولوجیا 
التصنیع المدمجة الجدیدة من أجل تحضیر 
مواد شبیھھ بالجرافین من خالل ثالثة مراحل 

اختزال، والمیكانیكيأساسیة ھي السبك 
كما سیتم . الحالة الصلبة، واإلذابة التآكلیة

والمجھري للمواد التقییم الفیزیقوكیمیائي 
ثنائیة األبعاد المحضرة باستخدام جھاز حیود 
األشعة السینیة وجھاز طیف انبعاث األشعة 
تحت الحمراء وجھاز التحلیل الحراري 
الماسح التفاضلي وجھاز المیكروسكوب 

أیضا. انبعاثيااللكتروني الماسح ذو مجال 
سوف یتم قیاس السعات التخزینیة 

لمواد عن طریق الكھروكیمیائیة لھذه ا
استخدامھا كأقطاب موجبة في بطاریات أیون 

واستكشاف األداء استنباطكما أن . اللیثیوم
الكھروحراري لألقراص المعدة سیعطي وصفا 

. وافیا لخواص التوصیل الحراري لھذه المواد
وفي النھایة، فانھ سیتم دراسة تمثیل 

نموذج صغیر من أجھزة تخزین ) محاكاة(
والتي قد تساعد في حل بعض وتحویل الطاقة

.قضایا االستدامة التي نواجھھا الیوم

مصطفى سند./ د

تصنیع وتقییم مواد ثنائیة 
بعاد لتطبیقات تخزین األ

وتحویل الطاقة

حماديبنجع االلومنیومزیارة شركة مصر 

بقیادة رئیس المركز بزیارة شركة مصر بحثي، قام فریق العلميأطار ربط الصناعة بالبحث في
قام السادة الباحثین بزیارة جمیع . ٢٠١٩دیسمبر ٢٩-٢٧الفترة فيحماديبمدینة نجع االلومنیوم

وقد تم مناقشة . اإلنتاجومسبك الزھر وورش االلومنیوممن عنابر خالیا أنتاج یةبداقطاعات الشركة 
النقيالسیلكونوخاصة خام االلومنیومسبائك إلنتاجتوفیر المواد الخام الالزمة فيمساھمة المركز 

بجمیع قطاعاتھا المختلفة، كما تم مناقشة توفیر بعض االلومنیومجمیع سبائك سباكةفيالمستخدم 
أثناء عملیة الصب المستمرااللومنیومالمواد السیرامیكیة الالزمة لتبطین األفران وتنقیة مصھور 

عمل دراسة كاملة لتطویر مسبك الزھر فيالمركز مكانیةإوتم مناقشة . االلومنیوملبالطات وأعمدة 
ة سبائك الصلب الالزمة لتصنیع قطع الغیار الالزمة للشركة وللغیر بالشركة حتى یتمكن من سباك

الشركة على تفعیل بعض دارةإمع االتفاقوتم أیضا . االلومنیوموخاصة شوك أنودات خالیا أنتاج 
المشروعات لتحسین جودة المنتجات المصنعة بالشركة وكذا توفیر المواد الخام المحلیة كبدیل 

.االلومنیومسبائك تاجإلنالالزمة ةللمستورد

ة لمركز التمیز العلمي التابع لوزارة اإلنتاج الحربيزیار

من جمیع اإلمكانیات الموجودة لدیھم لخدمة االستفادةإطار الربط بین المراكز البحثیة لتعظیم في
من مركز بحثيمن الخارج ، قام فریق االستیرادشتى المجاالت لتقلیل نسبة فيالمصریةالصناعة

اإلنتاجالتابع لوزارة العلميعماد عویس رئیس المركز بزیارة مركز التمیز . د.بحوث الفلزات برفقة أ
وقد قام السادة الباحثین بزیارة المعامل . ١٦/١/٢٠٢٠فق االم یوم الخمیس الموبمدینة السالحربي

التعاون بین المركزین أوجھلمناقشة اجتماعتم عقد صناعیة بمركز التمیز كماالنصف والوحدات 
.مجال المواد السیرامیكیة والبولیمرات والسبائك المتقدمةفيلخدمة الصناعة المصریة 



٣

تحدید الظروف المثلى لتشغیل سبائك التیتانیوم ومتراكباتھ لخدمة الصناعة المحلیة
االستفادة من الخبراء المصریین بالخارج للتعاون سویا مع إلىیھدف والذي" جسور التنمیة"االستثنائيالنداء إطارفي

األستاذ –شیماء الحداد ./ المركز متمثال في دبین تم التعاقدالمصریین المقیمین من اجل النھوض بالصناعة المحلیةالباحثین
بحثيوالتكنولوجیا لمشروع العلميالبحث أكادیمیةوشعبة تكنولوجیا التصنیع –الباحث مساعد بقسم تكنولوجیا السباكة 

ممثال األجنبيسیكون الخبیر و"تحدید الظروف المثلى لتشغیل سبائك التیتانیوم ومتراكباتھ لخدمة الصناعة المحلیة"بعنوان
سبائك التیتانیوم وتعتبر . الكنديوالطیران عطیة مدیر التصنیع بمركز تكنولوجیا صناعة الفضاء حلميالدكتور األستاذفي
سبائك شائعة االستخدام على نطاق واسع في صناعة قطع غیار السیارات والفضاء والطب الحیوي نظرا لخصائصھا ھي

ومع ذلك، فإن سبائك . األبعاد، ومقاومة التآكل وما إلى ذلكفيالممیزة مثل نسبة القوة العالیة إلى الوزن، واالستقرار 
الرقائق تتمثل فيھذه المشاكل. ختلف التطبیقاتالتیتانیوم لدیھا مشاكل في التشغیل تحد من استخدامھا على نطاق أوسع فى م

إنتاجانیوم بمصر بكفاءة تمكننا من ال یتم تشغیل التیتوبالتالي. الخأدوات القطع، وتآكلتنتج منھا خالل عملیة التشغیل التي
یتم استیراد منتجات التیتانیوم للعدید من التطبیقات، مثل الفضاء، والطب الحیوي، وعلیھالمنتجات ذات الجودة المطلوبة 

ة تحسین قابلیة سبائك ومتراكبات التیتانیوم للتشغیل ومقاوملالمشروع الحاليویھدف. ومحطات تولید الطاقة، وما إلى ذلك
ھذا الشأن فانھ تم االتفاق مع فيولیكون الفریق على درایة بالمستجدات التكنولوجیة . باستخدام طرق تشغیل مختلفةالبرى

البروفیسور حلمي عطیة من المجلس القومي للبحوث الكندیة، وھو خبیر في تشغیل سبائك ومتراكبات التیتانیوم ولھ باع 
خطوة إلى ستكون نتیجة ھذا البحث فوبالتالي. لالستفادة من خبراتھ في ھذا المجالھذه النقطة البحثیة الصناعیةفيطویل 

.األمام نحو التشغیل المحلى لسبائك التیتانیوم النتاج منتجات مخصوصة بجودة عالیة مما سیوفر الكثیر من العملة الصعبة

شیماء الحداد./ د

حلمي عطیة./ د.أ

المعدات بشركة النصر للكیماویات الوسیطة بأبورواشالصیانة الوقائیة وإصالح 
تقوم شركة النصر للكیماویات الوسیطة بأبورواش بتصنیع األسمدة وتتعرض التنكات الخاصة بالتصنیع إلى التآكل وفى بعض 

الدوري الدقیق لھذه التنكات وتحدید العمر المتبقي لھا وكذلك إصالحھا اإلتالفيالظروف إلى التشرخ ولذلك فإن الكشف غیر 
ویعد المركز بإمكاناتھ التكنولوجیة والعلمیة الھائلة من أھم الجھات المصریة الموثوق بھا .  وإعادة تأھیلھا یشكل أھمیة قصوى

لذا فیھدف المشروع .ع لمعدات المصانعفي مجاالت التفتیش الھندسي والتفتیش كطرف ثالث على عملیات اإلصالح والتصنی
أمینمرسي ./ د.أ.إلى عمل صیانة دوریة وقائیة لمعدات الشركة وإصالح التالف منھامرسي أمین ./ د.للباحث الرئیسي أ

الصیانة الوقائیة وتقدیر العمر االفتراضي لغالیة وتربینھ بمحطة كھرباء أسیوط
محطة فيتعتبر الغالیات والتربینات ھي األجزاء األساسیة في أي محطة تولید كھرباء، وحیث أن الغالیات والتربینات 

الھندسیة یلزم عمل فحص واألعرافعاما في الخدمة فانھ طبقا لالكواد ١٥من أكثركھرباء أسیوط قد مضى علیھا 
خروج الغالیة أو التربینة من الخدمة إلىمشاكل قد تؤدى أیةوالتربینة لتوقع الغالیةأجزاءشامل متكامل لجمیع 

ولتحدید العمر االفتراضي المتبقي لكل من الغالیة . محطة الكھرباء عن الشبكة القومیة للكھرباءخروج وبالتالي 
الرئیسي للمشروع حامد عبد العلیم  الباحث./ قام دوالتربینة ومعرفة األجزاء الالزم تغییرھا أثناء العمرة الجسیمة فقد 

العدید من االختبارات الغیر اتالفیة واالتالفیة في بعض األحیان للسبائك المعدنیة المكونة ألجزاء الغالیة إجراءب
تمت التيعلى نتائج الدراسات اوالتربینة وتقییمھا وتحلیلھا وعمل حسابات ریاضیھ خاصة بتحدید العمر المتبقي بناء

ویعتبر المركز ھو الجھة الوطنیة الوحیدة التي تقوم بھذا العمل البحثي الخدمي المرتبط . على أجزاء الغالیة والتربینة
.ارتباطا مباشرا باحتیاجات الصناعة

حامد عبد العلیم./ د
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–مروة عید عبد العزیز/ قامت الباحث المساعد 
شعبة المواد المتقدمة -معمل المواد المتراكبةب

بمناقشة رسالة الدكتوراه الخاصة بھا وتم منحھا 
جامعة –قسم الكیمیاء-الدرجة من كلیة العلوم

تحضیر وتوصیف "القاھرة عن الرسالة المعنونة 
بعض متراكبات البولي بروبلین مع رقائق السیلكا 

مالك . د.وذلك تحت إشراف كال من أ"النانومتریة
عالء. ودالمتفرغ بالمعملاألستاذیرالخأبوطاھر 

جمال ریاض سعد . د.وأإبراھیم أحمد الباحث بالمعمل
. د.وأكلیة العلوم جامعة القاھرةیمیاءبقسم الكاألستاذ

المتفرغ بكلیة العلوم األستاذمجدي میخائیل نعوم 
ومن خالل ھذه الدراسة تمكنت .جامعة القاھرة

متراكبات البولي بروبیلین مع الباحثة من تحضیر
رقائق السیلیكا النانومتریة المحسنة عضویا 
باستخدام نوعین مختلفین من المحسنات العضویة 
باستخدام طریقة الصھر في وجود عامل دمج وفي 
عدم وجوده وتم تمییز العینات المحضرة باستخدام 

انھ إلىوقد أظھرت النتائج . طرق التحلیل المختلفة
في حالة وجود عامل الدمج فان كمیة كبیرة من 
سالسل البولیمر قد تخللت بین طبقات الطفلة 

الحد الذي ال یمكن مالحظتھ إلىالمحسنة عضویا 
كما . السینیة الواسعةاألشعةباستخدام جھاز حیود 

كل العینات المحضرة بصرف أنالنتائج أظھرت
ه لھا قیم عدم وجودأوالنظر عن وجود عامل الدمج 

من معدل تدفق المصھور بالمقارنة مع أعلى
وقد اظھرت صور المجھر .البولیمر بمفرده

االلكتروني الماسح خاصیة السطح االملس للعینات 
التي تم تحضیرھا في وجود عامل الدمج مؤكدة ان 
حبیبات الطفلة قد تم توزیعھا بطریقة متجانسة خالل 

ئج أن ادخال وقد أظھرت النتا. مصفوفة البولیمر
جزیئات الطفلة المعدلة في مصفوفة البولي 
بروبیلین كان لھ تأثیر كبیر على زیادة خواصھ 
الحاجزة مما یؤھلھا لالستخدام في العدید من 

.تطبیقات التعبئة والتغلیف

عیدمروة ./د

دراسة عن تحضیر وتوصیف 
بعض متراكبات البولي بروبلین 
مع رقائق السیلیكا النانومتریة

استشارات فنیة إلقامة مصنع لمعالجة الخامات المعدنیة 
الشرقیة باستخدام المیاه المالحة بالبحر األحمربالصحراء 

التيشركات القطاع الخاص وھي إحدىشركة ھاجر بوتا للتصدیر 
مشروع إقامةترغب فيمجال تصدیر الخامات المعدنیة فيتعمل 

لمعالجة الخامات المعدنیة بمنطقة الصحراء الشرقیة بالبحر األحمر 
باستخدام میاه البحر المالحة وذلك بھدف زیادة القیمة االقتصادیة 

مشروع إقامةللخامات المصریة، خاصة أن الدولة تتبنى حالیا 
بالصحراء الشرقیة وھو أحد المشروعات القومیة الذھبيالمثلث 

وفى . تدامة بالصحراء الشرقیة وجنوب الصعیدللتنمیة المس
والذيمثل خام الفوسفات (عملیات معالجة الخامات المعدنیة 

) مالحةغیر (ه عذبة اــــعادة یتم استخدام می) یتواجد بھذه المناطق
ذلك من عملیات فصل یليالعملیات المختلفة مثل الطحن وعملیات التصنیف المختلفة وما في

تعتمد على تعویم المعدن والتيالشوائب بتكنولوجیات مختلفة وأھمھا تكنولوجیا التعویم 
مثل (خالیا التعویم باستخدام المیاه بشكل أساسي مع إضافة بعض المواد الكیماویة فيالمطلوب 

إقامة فيونظرا ألن الشركة ترغب ).المواد المجمعة والمھبطة والمنشطة ألسطح المعادن
البحر األحمر لتصدیر المنتجاتموانيوالمشروع على ساحل البحر األحمر نظرا لقرب المناجم 

النھائیة، فأن تلك المناطق تعانى من ندرة تواجد المیاه العذبة، كما أن حفر آبار للمیاه على 
تلك نمةجتانلاتایمكلاأنإلىباإلضافةأعماق كبیرة تحت األرض عملیة مكلفة جدا اقتصادیا 

ك ترغب الشركة ولذل.لتشغیل مصنع بطاقة كبیرة تصل لمالیین األطنانةیفاكریغالمیاه الجوفیة 
إلىاستخدام میاه البحر المالحة من البحر األحمر بدال من المیاه العذبة، ولذا فأنھا تحتاج في

سیتم التياختیار المعدات المطلوبة فيمعدات خاصة تتحمل ملوحة میاه البحر وخبرات 
اإلنتاج ضبط عملیاتفيالالزمةفنیةالخبرات الاستیرادھا من الخارج وتحدید مواصفاتھا و

ناجي عبد ./ د.للباحث الرئیسي للمشروع أوتھدف ھذه االستشارات .  بالتكنولوجیات المستخدمة
.مساعدة الشركة في تنفیذ ذلك المشروعإلىالخالق 

ناجي عبد الخالق./ د.أ

دورة تدریبیة لمھندسین وفنیین من السودان
علمأستاذسعیدمرفت/.د.اقامت

السابقوالرئیسالتطبیقيالمعادن
شعبة-الخاماتتوصیفلمعمل

دورةبتنظیمالخاماتتكنولوجیا
نومھندسینیلجیولوجیتدریبیة
لوزارةتابعیینوفنیینتعدین

العامةالھیئة(السودانیةالمعادن
وشركات)الجیولوجیةلألبحاث
.السودانفيالعاملةالبترول

منعددةالدورتضمنتوقد
المعادنمجالفيالعلمیةالمواضیع
المختلفةالتقییموطرقوالصخور

ودراسةالمعادنھذهتركیزو
اشتركوقد:القتصادیةاالجدوى

وإلقاءوالنظريالعمليبالتدریس
شعبةأساتذةمننخبةالمحاضرات

.الخاماتتكنولوجیا ناجي عبد الخالق./ د.أ

مرفت سعید./ د.أ
محمود نصر./ د.أ

خالد سلیم./ د.أ
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استخدام خردة محطات الكھرباء وتحویلھا إلى قطع غیار مصنعھ محلیا
وتعد الطاقة الكھربیة أساساً .إعادة تدویر خردة محطات الكھرباء وتحویلھا إلى قطع غیار محلیھ الصنع لخدمة المحطةالمشروع إلىیھدف 

األراضيمجاالت الزراعة واستصالح فيوأیضاجمیع مجاالت الصناعة الثقیلة والخفیفة والوسیطة والصناعات الصغیرة، فيللمشروعات الصناعیة 
ركیزة للمدن الجدیدة والمنتجعات أنھاكما والتجارة والخدمات واإلعالم والنھضة االجتماعیة واإلنسانیة عموماً،اإلسكانوالثروة الحیوانیة وفى مجال 

حتى أصبح عدد ٢٠٠١یولیو عام فيوقد تم إعادة ھیكلة الشركة القابضة للكھرباء والشركات التابعة لھا .السیاحیة واألنشطة االقتصادیة واالجتماعیة
ولقد أمكن للشركة القابضة لكھرباء .شركة منھم ست شركات إنتاج والشركة المصریة لنقل الكھرباء وتسع شركات توزیععشرةالشركات التابعة ست

مركز وھذا القطاع الضخم تم الومن خالل التعاون القائم بین . تحقیق إنجازات ضخمة خالل فترة العشرین عاماً السابقة) ھیئة كھرباء مصر سابقاً (مصر 
وأیضاالمصريتین تواجھان ھذا القطاع وھما مشكلة عدم توافر الكثیر من قطع الغیار الخاصة بالقطاع بالسوق یاك مشكلتین رئیسھنأناكتشاف 

حاالت فيمحدودة تستخدم بأعدادقطع غیار إلنتاجحاجة ماسة تلك المحطات بلذا فأن.مشكلة تراكم الخردة الناتجة عن الصیانة الدوریة للمعدات
ھذا النوع من قطع الغیار إنتاجالمسابك الصغیرة تعجز عن أنكما . توفیرهالكمياإلنتاجالطارئة بالمحطات وھو ما ال تستطیع الشركات ذات العمرات 

بالنسبة لمشكلة أما. العملأثناءتتعرض لھا التياألكسدةأوالضغط أوالجودة نظرا ألھمیتھا ولظروف الحرارة العالیة فيعاليتتطلب تحكم والتي
إحاللتتفرع كل منھا لعدة محطات فان كمیات الخردة والمرتجعات الناتجة عن ) توزیع+إنتاج(شركات ٩الخردة فنظرا الن قطاع الكھرباء تتبعھ 

) التحمیل والطمباتوكراسيھات المتراكمة من العوامید والموجاألطنانآالف(عمل الصیانة الدوریة والعمرات تمثل كما ھائال أثناءالمتھالكة األجزاء
استخدامھا بدال من أحسنما إذایمكن اعتبارھا ثروة طائلة والتيواألكسدةتحتوى على سبائك خاصة ومعادن تناسب تطبیقات الحرارة العالیة والتي

یق استخدام ما یتاح لنا من الخردة الموجودة نفس الوقت عن طرفيحل المشكلتین إلىالمقترح المقدم یھدف لذا فان ھذا .بیعھا كخردة بأسعار زھیدة
. للمحطة الستخدامھاوإعادتھابالمركز صناعيالمسبك النصف فيقطع غیار إلىتدویرھا بإعادةالكھرباء وتعظیم االستفادة منھا إنتاجبمحطات 
ھذا المشروع یعدوبالتاليتلزم العمرات الطارئة التيمن قطع الغیار محدودة العدد باحتیاجاتھانكون قد عظمنا قیمة الخردة وامددنا المحطات وبالتالي

وبعد نھایة المشروع ستكون المحطات قد اعتادت على استخدام الخردة بھذه الطریقة . اتجاه التصنیع المحلى وتوفیر العملة الصعبةفيخطوة قویة 
مسؤولیة تعمیق التصنیع الماضيمركز والذي اخذ على عاتقھ منذ ثمانینات القرن الوقسم السباكة ب. التستمر بعد ذلك على ھذا المنوأنالمثالیة ونتوقع 

والباحثین األساتذةومعدات وخبرة أجھزةیحقق ھذا الھدف السالف ذكره بما یمتلكھ ھذا القسم من أنالمحلى لقطع الغیار ذات الطابع الخاص قادر على 
للباحث الرئیسي زیارةتنفیذ وقد تم .التقنیات الحدیثة لتصنیع قطع الغیاريیع المسبوكات من السبائك المختلفة وفتصنفيذوى الخبرات الطویلة 

مشرع استجابة لمراسلة الإطارفيوذلك بھاتم تكھینھا لتصنیف الخردة الموجودة والتي" الحمرا"أسیوطلمحطة كھرباء شیماء الحداد ./ للمشروع د
وتم تصنیف الخردة . الكھرباء لرئیس مركز بحوث وتطویر الفلزاتإلنتاجالقبليبشركة الوجھ اإلنتاجرئیس قطاعات الھاديمحمد عبد فتحيالمھندس 

.أخرىبالمركز لخدمة محطات التجریبيبشأن تجنیب الخردة ذات القیمة لتصنیع قطع غیار بالمسبك نالمسئولیالموجودة بالمحطة ومخاطبة 

محمد حسین الصادق من مھمة علمیة بفرنسا./ عودة د
من مھمة علمیة قصیرة المعالجة الحراریة للخامات بقسمالباحث محمد حسین ابراھیم الصادق / .دعاد 

جامعة جرینوبل ألب –الموادمعالجةمجموعة-والعملیاتالموادوعلومھندسةبمعمل
بدولة فرنسا حیث تركزت الدراسة فى ھذه الفترة على استخدام تكنولوجیا الصھر بالبوتقة الباردة فى عملیات 

وتعد ھذه التكنولوجیا من أھم عملیات . تنقیة السیلیكون المعدنى المنتج بالمعمل من خام الكوارتز المحلى
د اى نسبة من الشوائب او المواد الضارة التى تسبب تغیر الصھر للسبائك والمعادن التى ال تحتمل وجو

كیمیائى فى المعادن والسبائك المنصھرة والتى تؤثر ایضا على التطبیقات المستخدمة فیھا مثل السبائك 
محمد حسین الصادق./ د.المستخدمة فى المجاالت الطبیة
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تجتاز منحة مقدمة من وزارة االتصاالتابو القاسمشیماء ./ د
جتیاز المنحة المقدمة من وزارة االتصاالتإبالباحث بمعمل تكنولوجیا المساحیقبو القاسمأحمد أقامت الدكتورة شیماء 

Next Technology Leaders)NTL)( دارة المشروعاتإبعنوان التفكیر القیادى فىBusiness principal
and entrepreneurial thoughtsوذلك فى الفترة من بتقدیر جید جداعن طریق جامعة بابسون االمریكیةةالمقدم

٢٠٢٠- فبرایر-١٥الى  ٢٠١٩-نوفمبر-١
شیماء ابو القاسم./ د

الكاسید فلزیة األبعادأحادیةةنانومتریألیاف
لألشعةكمجسات الكھربيبواسطة الغزل 
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وتدھور األداء خالل الفترة الباھظةالتكلفةنطاق واسع تجاریا بسبب 
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عماد عویس ./ د.أ



٨

نھوض بصناعة النسیج في جمھوریة مصر العربیةللالقوميالتحالف 
عادل نوفل بدور الباحث /.د.قام أ

للمسار الخاص بتعمیق الرئیسي
التصنیع المحلى لقطع غیار معدات 
الغزل والنسیج بجمھوریة مصر العربیة 

الذيالقوميوذلك في إطار المشروع 
العلميأسندتھ أكادیمیة البحث 

للبحوث القوميوالتكنولوجیا للمركز 
وقد تم تسلیم التقریر النھائي وقبولھ 

تامر . د.للمشروع أالرئیسيمن الباحث 
.للبحوثالقوميحموده بالمركز 

صور من مسبوكات 

تم التيالنسیج

بالمسبك إنتاجھا

األجھزة الجدیدة
:للمركز بشعبة تكنولوجیا التصنیع جھازین جدیدین بیانھما كالتاليورد 

جھاز صنفرةجھاز قیاس التمدد الحراري سریع التبرید
شعبة تكنولوجیا –ورد لمعمل تكنولوجیا السباكة 

ھو التصنیع جھاز قیاس التمدد الحراري سریع التبرید و
phaseةیروطلاغنى عنھ لدراسة التحوالت جھاز ال

transformationsتحدث أثناء تسخین أو تبرید التي
فيتم استخدام الجھاز ٢٠١٩السبائك وعلى مدى عام 

. یقوم المركز بتنفیذھاالتيالمشروعات الدولیة والمحلیة 
.بعض الخدمات الخارجیة والداخلیةإجراءوكذلك 

جھاز صنفرة وتلمیع العینات - ورد لمعمل تكنولوجیا المساحیق 
ن في نفس یعمالعیملتللنیصرقیحتوي الجھاز علي .المعدنیة

ان مع وعكس عقارب رو قدره علي الدومختلفةالوقت بسرعات 
یحتوي الجھاز علي وحده لحمل العینات تتكون من امك.الساعة

ثالث  حاویات لتقوم بتلمیع وصنفرة ثالث عینات في نفس الوقت 
وحدة والسرعةكما یوجد وحدت تحكم یدویة للتحكم في الوقت و

.  تحكم أوتوماتیكي یتم فیھا ضبط وقت وسرعة الدوران

ةــــئــنــــھــت
خالد ./ محمد مسلم و د./ یھنئ المركز كل من د

حامد عبد العلیم لحصولھم على درجة ./ حافظ ود
–بقسم تكنولوجیا اللحام باحث مساعدأستاذ

ویتمنى المركز لھم . شعبة تكنولوجیا التصنیع
مصطفى ./ كما یھنئ د.جمیعا مزید من التفوق

باحث مساعد أستاذسند لحصولھ على درجة 
شعبة –بقسم المعالجة الكیمیائیة والكھربیة 

.تكنولوجیا الخامات

حامد عبد العلیم./ د خالد حافظ./ د محمد مسلم./ د دنسىفطصم./ د
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ھو التصنیع جھاز قیاس التمدد الحراري سریع التبرید و
phaseةیروطلاغنى عنھ لدراسة التحوالت جھاز ال

transformationsتحدث أثناء تسخین أو تبرید التي
فيتم استخدام الجھاز ٢٠١٩السبائك وعلى مدى عام 

. یقوم المركز بتنفیذھاالتيالمشروعات الدولیة والمحلیة 
.بعض الخدمات الخارجیة والداخلیةإجراءوكذلك 

جھاز صنفرة وتلمیع العینات - ورد لمعمل تكنولوجیا المساحیق 
ن في نفس یعمالعیملتللنیصرقیحتوي الجھاز علي .المعدنیة

ان مع وعكس عقارب رو قدره علي الدومختلفةالوقت بسرعات 
یحتوي الجھاز علي وحده لحمل العینات تتكون من امك.الساعة

ثالث  حاویات لتقوم بتلمیع وصنفرة ثالث عینات في نفس الوقت 
وحدة والسرعةكما یوجد وحدت تحكم یدویة للتحكم في الوقت و

.  تحكم أوتوماتیكي یتم فیھا ضبط وقت وسرعة الدوران

ةــــئــنــــھــت
خالد ./ محمد مسلم و د./ یھنئ المركز كل من د

حامد عبد العلیم لحصولھم على درجة ./ حافظ ود
–بقسم تكنولوجیا اللحام باحث مساعدأستاذ

ویتمنى المركز لھم . شعبة تكنولوجیا التصنیع
مصطفى ./ كما یھنئ د.جمیعا مزید من التفوق

باحث مساعد أستاذسند لحصولھ على درجة 
شعبة –بقسم المعالجة الكیمیائیة والكھربیة 

.تكنولوجیا الخامات

حامد عبد العلیم./ د خالد حافظ./ د محمد مسلم./ د دنسىفطصم./ د



:الرؤیة 
أن یكون المركز رائدا عالمیا ومتمیزا في البحوث واالبتكار وتطویر التكنولوجیا الصناعیة في مجال الثروة المعدنیة 

والفلزات والمواد والتصنیع

:الرسالة 
دعم االقتصاد الوطني من خالل عملیات تطویر الصناعة المصریة ونقل وتطویع التكنولوجیا ورفع القدرات الفنیة 

.للكوادر البشریة وذلك في مجال الصناعات التعدینیة والمعدنیة والھندسیة

:االھداف 
 اإلنتاجیةتطویر المنتج والعملیات
تعظیم االستفادة من الموارد المحلیة
تعمیق التصنیع المحلي إلحالل المحلي بدیال للمستورد
المعرفة ونقل وتطویع التكنولوجیات المتقدمة في مجال علوم الموادإثراء

رئیـــــس المـركــــــز

نائب رئیس المركز

ارات ـــــبـتـاالخ
ةـــــائیــمیـیـالك

ارات ـــــبـتـاالخ
ةـــــیـقـزیــیـفـال

ارات ـــــبـتـاالخ
ةـیـكـیـانـكـیـمـال

ات ـــــــدراســـال
ة ـــادیـــصـتـاالق

قســــــــــــــم
الخدمات الفنیة

ف ــــیــتوص
اتـــــــامــالخ

ع ــجمیـیز وتـركـت
اتـــــــامــالخ

عالجة الكیمیائیة ـالم
ةـــــــھربیـوالك

عالجة الحراریة ـالم
اتــــــــامــللخ

شعبــــــــــــــــة
الخاماتتكنولوجیا 

اـــوجیـولـكنـت
ةــــــــاكـــــــبـالس

اـــوجیـولـكنـت
امـــــــــــــحـــــلـال

ا ــــورجیـالـــــتـیـم
قـــــاحیــــــسـمـال

ة ـــــــذجــمـالن
ةــــــیـاعـــــنـصـال

واد ـــــــــــالم
بةــــــــتراكــمــال

واد ـــــــــــالم
ةـــــــرونیـكتــاالل

واد السیرامیكیة ــالم
ةـــــــراریــــــوالح

ات ـــــــــركبــــم
وتكنولوجیا النانو

ا ـــوجیـولـكنـت
بـــــلـالص

یر ــزات غــالفل
ةـــدیـحدیـال

ل ـــــــیـشكـتـال
دنـــــــــلـال

مایة ـة وحـجـعالـم
وحـــــــــــــالسط

شعبــــــــــــــــة
تكنولوجیا الفلزات

شعبــــــــــــــــة
المواد المتقدمة

شعبــــــــــــــــة
تكنولوجیا التصنیع



اإلدارةرئیس مجلس 
عماد محمد محمد عویس./ د.أ

رئیس التحریر
یاسر ممتاز زكي احمد./ د.أ
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القاضيامیمة./ م.ب.أ

إبراھیممرفت./ م.ب.أ

الشاذليآیات./ د

حسیندینا./ د

إبراھیمأمینة./ أاحالم الغمرى./ أ

ھیئة
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