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منحت اكاديمية العلوم بجمهورية ببالروسيا أ.د. عادل 
نوفل  رئيس المركز االسبق ارفع جائزة تقديرية نظرا 

فى دعم العالقات بين المركز واالكاديمية  هلجهوده المتميز
 Actual Problems، وقد قام سيادته بحضور مؤتمر 

of Strength  بمدينةVitebsk  التاريخية . وبعد انتهاء
المؤتمر قام سيادته بزيارة مراكز البحوث البيالروسية 
التى يرتبط معها معمل تكنولوجيا السباكة فى اطار 
االتفاقية المبرمة بين أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجية 
المصرية وأكاديمية العلوم بجمهورية بيالروسيا وذلك 

عات المشتركة مع قسم تكنولوجيا السباكة وهى معاهد الفيزياتكنولوجى ومعهد تكنولوجيا لمتابعة سير العمل فى المشرو
الفلزات ومعهد تكنولوجيات الموجات فوق الصوتية .. كما قام بزيارة بعض المسابك التى ترغب فى االستفادة من شراكة 

  معهد الفيزياتكنولوجى البيالروسى مع مركز بحوث وتطوير الفلزات.
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 منح احد علماء المركز ارفع جائزة تقديرية من اكاديمية العلوم فى ببالروسيا

مشاركة المركز فى مؤتمر التصنيع المحلي و التنمية المستدامة بمعهد التخطيط القومى 
 ٦/٥/٢٠١٨-٥فى الفترة 

ورشة عمل مشتركة بين المركز و الهيئة القومية لالنتاج الحربي عن تعميق التصنيع 
  المحلي لقطاعى المطاحن والمعدات الزراعية

الموقع بين مركز بحوث وتطوير الفلزات وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا  تعاقدفى اطار ال
ووزارة االنتاج الحربى لنقل تكنولوجيا انتاج قطع غيار مطاحن الغالل و المعدات الزراعية 
والتى تم تطويرها بقسم تكنولوجيا السباكة بالمركز لمسابك وزارة االنتاج الحربى تمهيداً لبدء 

ثم عقد ورشة عمل بمركز التميز العلمى التابع للهيئة  ،كمى ليحل محل االستيراداالنتاج ال
القومية لالنتاج الحربى بحضور  السيد الدكتور / حسن عبد المجيد نائب رئيس الهيئة وممثلى 

التموين و الزراعة و المطاحن المصرية  قام خاللها أ.د. عادل نوفل بعرض  تعدد من وزار
. كما تم خاللها االتفاق على عقد لقاءات  ٢/٥/٢٠١٨هذا المجال وذلك يوم تجربة المركز فى 

  شهرية بين األطراف المعنية وصوالً الحالل االنتاج المحلى محل االستيراد بصورة أكثر فاعلية.
  

السادة وزراء التخطيط و الصناعة والتجارة الخارجية  ربحضو
عن التصنيع المحلى والتنمية  انتاج الحربي مؤتمرالالدولة لو

قام أ.د. عادل نوفل بالقاء ورقة عمل عن دور مركز  ،المستدامة 
بحوث وتطوير الفلزات فى تعميق التصنيع المحلى لقطع الغيار. كما 

لمركز بعرض نماذج لقطع الغيار التى قام قسم تكنولوجيا السباكة با
قام بانتاجها لمختلف القطاعات الصناعية والزراعية والحربية 

 المصرية والتى حازت عل تقدير الحاضرين
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  المركز ينظم الملتقى السنوى الثالث لتحديات صناعة الصلب

بفندق بيراميزا بمشاركة غرفة  ٢٦/٦/٢٠١٨قام المركز بتنظيم الملتقى السنوى الثالث لتحديات صناعة الصلب وذلك يوم 
فردا يمثلون الشركات المنتجة والمستخدمة النواع الصلب المختلفة وكذا  ٦٠الصناعات المعدنية ، وحضر الملتقى حوالى 

محاور من بينها تحديات مدخالت الصناعة ومستلزمات  عدةملت الندوة عدد من الباحثيين بالمركز وبعض الجامعات وش
ومن اهم الموضوعات  . التسويق الخارجىواالثار البيئية واالستفاده من المخلفات والموارد البشرية واالنتاج  تواقتصاديا

التى استحوذت على اهتمام الحضور التوسع فى االنتاج المحلى لقطع غيار الصلب ودور المركز الرائد فى هذا المجال كما 
فى درفلة  هانا يقوم المركز بتنظيم لقاء يشمل جميع العاملين فى انتاج درافيل الزهر المرن المستخدم ةاكد الحضور ضرور

ذه الصناعة بعض المشاكل ويعتبر انجاز المركز فى استنباط تكنلوجيا انتاج الدرافيل انجازا متميزا كما الصلب حيث تواجه ه
اوصى خبراء المركز بضرورة التخلص من عنصر النحاس المتواجد فى خردة الصلب لتحسين ظروف عمليات التشكيل وقد 

الصلب المغطى بطبقة انامل الثابتة دون حدوث تقشير اوضح احد المشاركين فى الملتقى زيادة احتياجات السوق لنوعيات 
وذلك لصناعة االجهزة المنزلية واوضح خبراء المركز توفر هذه الخبرات بالمركز شاملة التحكم فى ظروف تدقيق حبيبات 

لكل  ، شركة افيكو . وتم توجيه الدعوة قنديل، الصلب وقد نجحت تجارب هذا المنتج بالتعاون مع شركات صلب الدخيلة 
  الصلب لزيارة المركز للتعرف على امكانياته المتطوره فى مجال صناعة الصلب تشركا
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عاد السيد /محمود شريف منصور اسماعيل بمعمل الصلب و السبائك الحديدية من مهمة علمية 
تطوير أشهر مقدمة من وزارة الخارجية االيطالية بجامعة جنوا حيث قام بدراسات عن  ٦مدتها 

سبيكة جديدة من الصلب الستخدامها في الوصالت الداخلية لخاليا الوقود الصلبة االوكسيدية 
 عن طريق دراسة تاثير اضافة العناصر السبائكية المختلفة و تأثير الطالء علي عملية األكسدة 

لمدة  ٧٥٠و تبخر عنصر الكروم و اختبار هذه السبيكة في الظروف الطبيعية من درجة الحرارة 
نقل تكنولوجيا خاليا الوقود الصلبة االوكسيدية كما قام بدراسة   ساعة . ١٠٠٠زمنية تصل الي 

  لمركز بحوث و تطوير الفلزات و ذلك عن طريق التدرب علي االجهزة المستخدمة تمهيدا النشاء معمل مجهز بتلك االجهزة.

  

  
 

 ١٠٠-١من طبقات انبوبية من الكربون ، يترواح قطرها من  ةالكربون النانومتري أنابيبتتكون 
النقل الكهربائي، وامتصاص الهيدروجين،  وتستخدم فىشد عالية . قوة وذات كثافة قليلة ونانومتر 

وتم  .والحفز، والعضالت االصطناعية، والتعزيز الميكانيكي، وخاليا الوقود، وأجهزة الكمبيوتر
 الترسيب باالبخرة الكيمائية المعززة بالبالزما. نحالل الحراري والباالكربون النانومتري ،تحضير

تم  وقدالمحفز المستخدم و مصدر الكربون . ،درجة حرارة التفاعلوتتاثر ب أقل في التكلفة النها
نة، مصادر طبيعية مثل الكافور و زيت النخيل حيث انها مصادر آمباستبدال مصادر  الوقود الحفري 

الترسيب باالبخرة الكيمائية المعززة بالبالزما بقدرتها  طريقة وتتميز حيث التكلفة. قل منأمتجددة و 
البالزما تستطيع  تقنية إنو من المعروف .علي إنتاج الكربون النانومتري في شكل موحد و مستقيم في االتجاه  إلي االعلي

 أنابيب لنمو الي تخفيض درجة الحرارة الالزمة يؤدي ، مماخفض الطاقة الالزمة لتحفيز تحضير مواد الكربون النانومتري
   ستعراض النتائجأتم  طرق التحليل و التوصيف عملية التحضير ودراسة العوامل المؤثرة في  قد تم و ة.الكربون النانومتري

 القسم االول ثالثة أقسام، وتشمل الدراساتو توصيفها و دراستها و الخروج باستنتاجات عن العوامل المؤثرة لالنتاج. 
المصادر الطبيعية مع دراسة بدراسة و توصيف النتائج  بطريقة االنحالل الحراري و مقارنة المصادر التقليدية و  يتضمن

ودراسة ؤنود وقد تم علي اسطح مختلفة مثل السيلكون و الزجاج و االلومنيوم الم C0 900 -500تأثير درجات الحرارة من
و أثبتت النتائج انه تم دقيقة. ٣٠ إلي ١٠ لمدة زمنية من  C0٥٠٠تبلغ  درجة حرارة منخفضة لنمو عند المطلوبتأثير الوقت 

تحضير  دقيقة. كما تم  ٣٠لمدة زمنية    C0٥٠٠ترسيب طبقة من أنابيب الكربون النانومترية عند درجة حرارة منخفضة 
لمقاومة المثالية عند المتراكب  ل الوصول  وامكنصلب منخفض الكربون،  كربون نانومتري المطلي علي  /متراكب النحاس

من  أنابيب الكربون النانومترية. وقد منحت د. فاطمة عبد  %٢٣ة الذي يحتوي علي نسبة الكربون النانومتريأنابيب /النحاس
 وراه على هذه الدراسة تحت اشراف أ.د زينب عبدالحميدتالمعز درجة الدك

  تعاون مع جامعة جنوا بايطاليا لتطوير سبيكة صلب جديدة 

  بالسويد فى مجال عيوب مسبوكات الزهر Jonkopingبين المركز وجامعة تعاون  

السويدية بزيارة الجامعة والقاء سلسلة من  Jonkopingقام أ.د. عادل نوفل بدعوة من جامعة 
قامت الجامعة بتسجيل المحاضرات  وقدعن عيوب المسامية فى مسبوكات الزهر  اتالمحاضر
online  لتعميم االستفادة منها بواسطة مسابك الزهر فى السويد وفى دول أوروبية أخرى

الشتراك مع مركزاالبتكارات با Jonkopingمشتركة فى البرامج التدريبية التى تنظمها جامعة 
  . Casting Innovation Center (CIC) فى مجال صناعة السباكة

الترسيب  نحالل الحراري وألترسيب أنابيب الكربون النانومتري بأستخدام طريقتى ا
  بالبالزمابخرة الكيمائية المعززة ألبا
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المعالجة الحراريه حصل المهندس/ ابورحاب المنشاوي همام حسن المساعد الباحث بمعمل 
للخامات شعبة تكنولوجياالخامات على درجة الماجستير فى تخصص الفلزات عن الدراسة 

" وتهدف الدراسة الى االستفاده اإلسفنجي الحديد إلنتاج الحديد خام نواعم اختزالالمعنونة:"
حم القصوي من نواعم مكورات خام الحديد في انتاج حديد باستخدام أنواع مختلفة من الف

 تستورداالختزال المباشر.  عملية من اكبرالطرق المستخدمة في تعتبرطريقة مدركس غيرالمكوك.
 المواد الخام عالية الحديد من البرازيل والسويد. مليون طن سنويا من ٤حوالي شركة عزالدخيلة 

من  (%5-4)واستبعادها والتي تصل نسبتها إلي حوالي  3mmوالتخزين والشحن يتم فصل األحجام اقل من  أثناء النقلو
فرن بهذه النواعم نظرا ألنها تسبب مشاكل أثناء عملية الاليمكن شحن  .طن١٦٠٠٠٠حوالي  بمايعادل الكميه الكلية للخام

من الفحم غير االختزال مما أدي إلي التفكير في كيفية استغالل ناعم خام الحديد في إنتاج حديد باستخدام أنواع مختلفة 
االختزال الكربوني  مختلفة وهى اختزالدرجات حرارة مختلفة باستخدام عوامل  عند وقد اجريت التجارب المعملية .المكوك

حساب باالختزال  معدلتم تتبع  .طريق استخدام اول أكسيد الكربون االختزال الغازى عن أوباستخدام بواسطة الفحم النباتي
ومن النتائج التي تم . QMSبجهاز  تحليل الغازات الناتجة من التفاعل وكذلك TGAهاز بواسطة ج النقص فى الوزن

وقد أشرف الحصول عليها امكن حساب طاقة التنشيط عند مراحل االختزال المختلفة وذلك للتعرف علي ميكانيكية التفاعل. 
  براهيم نصرإأ.د. محمود كل من أ.د. عبدالهادى الجعيصى ، على الرسالة 

  عز الدخيلة الختزال خام الحديد  ةدراسات مع شرك

وبية  خور الرس ن الص ي م خر الزيت ر الص ى يعتب ة إلحتوائهتالت در للطاق ذ كمص مى  اتخ وية تس واد عض ى م عل
اج  ود إلنت ي كوق خر الزيت تخدم الص واد. ويس ذة الم ن ه ا م ب محتواه ي نس ة ف خور الزيتي ف الص روجين. وتختل الكي

اء.  ثالكهرب ن  حي رة م ات كبي ى كمي ي عل خر الزيت وي الص ام. ويحت ت الخ اج الزي ا إلنت ه حراري تم معالجت اتي  الخام
تخدامه. ل إس وية قب واد العض بة الم ع نس زه لرف ه وتركي زم معالجت ذلك يل وية ل ر العض ة غي رت  المعدني د أظه وق

  -إسنا والداخلة والنوبةالدراسات عن اكتشاف الصخر الزيتي في مصر في مناطق مختلفة بالقرب من القصير و
  
ى -- ة عل وت العين ث إحت ه ، حي روجين ب بة الكي ع نس ي رف ة ال ذه الدراس دف ه يد ال٪ ١٥وته اني اكس يليكا وث ٪ ٢١س

يوم و يد الكالس د و٧أكس يد الحدي وم وأكس يد األلوموني فور و٣٪ أكس يد الفوس امس أكس ت٧٪ خ يد الكبري ث أكس  ٪ ثال
بة  ت نس رق االفوكان ة الح د نتيج ن  ٪.٤٣ق ة الطح ة عملي دوبدراس م تحدي ة  ت تخدام الطاحون ن باس الزم للطح زمن ال ال

يبية  ي (rod mill)القض م الحبيب ول للحج رون  ٥٠للوص غميك ول  ٩٠ ويبل م الحص ث ت ة ، حي ى دقيق الوزن ٥٦عل ٪ ب
ن  ل م رون ٥٠أق رحين ل . ميك ديم مقت م تق د ت ز توق ي ركي خر الزيت ة الص ن عين ير والطح ى التكس مل األول ب ، تش الرط

ن  ل م ى أق ة  ٥٠إل ل بالجاذبي از الفص الكون (جه از الف ل بجه م الفص بان. ث ة القض تخدام طاحون رون باس ميك
ز  از بتركي ى رك ول عل ن الحص ث يمك اعفة) ، حي ترجاع ٥٠المض بة إس روجين ونس ي   ٪.٨٢٪ كي ة  عل مل الثاني وتش

ى ب إل ن الرط تكمال الطح ل اس ن أق رون ٢٠ م تخدام ميك ة الكو بإس ةالطاحون ة و ري ي اإلحتكاكي خر الزيت ز الص تركي
تخدام  ة بإس ويم.تقني امود التع از ل ع ي رك ول عل م الحص د ت لوب فق ذا االس اع ه اوي وباتب روجين يس ٪ ٥٢٫٣٥لكي

  .للتشغيل الظروف المثلىعند ٪ ٧٨٫٤١استرجاع يساوي نسبة و
  
ى   دكتوراه ف ة ال ى درج ات عل ز الخام ل تركي ين بمعم ا ام يدة / رش لت الس د حص وعوق ذا الموض راف ه ت اش ل تح  ك

  أ.د. احمد يحيي عبد الرحمن . أ.د. سوزان سامي ابراهيم . أ.د. محمد عبد الدايم عبد الخالقمن  

 الزيتية الستخدامها كوقود دراسات فيزيوكيميائية لخامات الصخور


