
١ | Page 

Phone: +202/27142452      Fax: +202/27142451        www.cmrdi.sci.eg         E-mail: info@cmrdi.sci.eg 
 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  البحث العلميالتعليم العالي ووزارة 
  مركز بحوث وتطوير الفلزات

 القاهرة –حلوان  ٨٧ص.ب. 

Ministry of Higher Education & Scientific Research 

Central Metallurgical R & D Institute 

P.O. Box: 87 Helwan, Cairo, Egypt 

CMRDI  Newsletter  May  2018                               ٨٢٠١   مايو نشرة مركز بحوث وتطوير الفلزات  

  

 افتتاح الدورة التدريبية  الخامسة عشر
   لوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجيةل 

ام ة  ق وزارة الخارجي ة ل ة " التابع ل التنمي ن أج راكة م رية للش ة المص ع " الوكال تراك م زات باالش وير الفل وث و تط ز بح مرك
دد  ة  لع دورة التدريبي ن  ٢٨المصرية بتنظيم ال ة م وجيين األفارق ين و الجيول ن المهندس ة  ٢٣م ة أفريقي رةخالل دول ن   الفت م

ات معالجة الثروات المعدنية وزيادة القيمة المضافة لها من خالل وذلك في مجال  ٢٠١٨مارس   ٢٩-١٨ ز الخام يم و تركي تقي
ائي . تج نه يط أو من تج وس اج من ة إلنت ة و الحراري ة و الكهربي الطرق الكيميائي ذه  و رفع جودتها و تصنيع الركازات ب ام ه وتق

ايكو)  التواليعشر على  خامسةالدورة للسنة ال بالمركز و تتم تحت إشراف مكتب دعم االبتكار و نقل و تسويق التكنولوجيا (الت
ا  اركة :  موريتاني ة المش دول األفريقي من ال ن ض المركز و م ا  -ب و  -غان نغال -الكونغ و افابوركين -الس ا  -س ومال  -كيني  -الص

قر  -نيجيريا  -تنزانيا  -أوغندا  -توجو  -النيجر  -مالى  -ماالوي  -غينيا  -جنوب السودان  -زامبيا  ابوي  -مدغش ا  -زيمب غيني
اميرون –ليبريا  -االستوائية  ية. -  الك ة و الفرنس اللغتين االنجليزي ة ب دول الناطق ن ال م  م ام  وه اح  ق ل االفتت ي حف األستاذ وف

ق الدكتور/ ناجى على عبد الخالق مدير مكتب دعم االبتكار و نقل و تسويق التكنولوجيا ال تايكووالرئيس السابق للمركز والمنس
ف بيشمل محاضرات نظريه وتدريب عملي بعنا والذي الدورةبرنامج العام  للدورة باستعراض   ارب النص ناعيةر التج ي  ص عل

وى  لزيادةوطرق توصيفها وتحليلها وتكنولوجيات فصل الشوائب المصاحبة  المعدنيةطرق وتكنولوجيات معالجه الخامات  محت
يط  إنتاجفي الصناعات المختلفة ، وكذلك طرق  المطلوبةمن المعادن الخام  ا أومنتج وس ه مض ائي ذو قيم تج نه ذه  فهمن من ه

ر   المعدنية.الخامات والثروات  ه مط دكتور/ ط تاذ ال ام األس م  -كما ق ز واه طة المرك رض ألنش ز بع يس المرك ال رئ ائم بأعم الق
ويتضمن البرنامج التدريبي  ، واستعرض تاريخ المركز في تدريب الكوادر األفريقية في مختلف مجاالت عمل المركز.  إنجازاته

ة  دورة التدريبي ال ال ي مج ع ف ى تق ة و الت ر العربي ة مص ي جمهوري ناعية ف ع الص تنظيم بعض الزيارات الميدانية لبعض المواق
ناعية رات الص ات والخب ى التكنولوجي رف عل ا . للتع تعانة به ة االس دول اإلفريقي ن لل ى يمك ر والت ودة بمص يم الموج ل  واق الحف
يس  وم الخم ة ي ارس  ٢٩الختامي للدورة التدريبية الدولي ور ممث ٢٠١٨م ك بحض يوذل ل  ل ن اج راكة م رية للش ة المص الوكال

  التنمية بوزارة الخارجية  لتسليم الشهادات للسادة المتدربين األفارقة .



٢ | Page 

Phone: +202/27142452      Fax: +202/27142451        www.cmrdi.sci.eg         E-mail: info@cmrdi.sci.eg 
 

  
  

إطالق «فعاليات المؤتمر القومي للبحث العلمي تحت عنوان شارك المركز في 
و الذي قام  ه وزارة التعليم العالي والبحث العلميتظمن، والذي »طاقات المصريين

مارس  ٢٥-٢٤في عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية،  /الرئيسبافتتاحه 
بإلقاء عرض عن  –القائم بأعمال رئيس المركز  -. وقد قام أ.د. طه مطر  ٢٠١٨

وذلك عن طريق استغالل  ٢٠٣٠انجازات وأنشطة المركز و رؤية  حتى عام 
دعم الصناعة المصرية  يومعدات وباحثين ف تإمكانيات المركز من تجهيزا

مشاركة المركز في التحالفات القومية لتعميق  لوالوطنية منها على سبيل المثا
يماوية وإسهامات المركز العديدة في التصنيع المحلي في الصناعات المعدنية والك

استغالل الثروات المعدنية للحصول على منتجات ذات قيمه تخدم االقتصاد القومي. وعلى هامش المؤتمر قام المركز بإقامة 
معرض للمنتجات والنماذج األولية التى تم إنتاجها على المستوى النصف صناعي والتي تم تسويقها وإنتاجها بالفعل في 

  القطاع الخاص والشركات القابضة والمصانع التابعة لوزارة اإلنتاج الحربي وغيرها من التكنولوجيات المختلفة . شركات

 

 
 

وسية مصرية الرمعة الشارك مركز بحوث و تطوير الفلزت  مع المركز القومى لبحوث االسكان والبناء بالتعاون مع الجا
مر الدولى العاشر " المؤت  مجالس البحث العلمي العربية  في تنظيموإتحاد  معة إيجفسك التكنولوجية الروسية وجا

خالل   )NANO-TECHNOLOGY IN CONSTRUCTION (NTC 2018)لتكنولوجيا النانو فى االنشاء "  
فى صناعة الصلب  المركزورقه عمل تناولت بشكل رئيسى دور  ٢٠ . وقدم المركز بالغردقة ٢٠١٨إبريل  ١٧-١٣الفترة 

ر ذا المؤتمهفعاليات  فى وشارك.  مواد النانو متربة للتخلص من الملوثاتالتحضير  والمستخدم فى البناء واإلسكان . 
    العديد من الدول العربية وسيتم نشر األبحاث المميزة فى المجالت العلمية العالمية التالية:

  HBRC Journal (Egypt)                 *                      * Construction Materials (Russia)  
للرابطة العربية للنانو تكنولوجى وعلوم   Focal Pointنقطة المحورية وعلى هامش المؤتمر قام المركز باعتباره ال

واوصى المواد بعقد االجتماع الدوري للرابطة بحضور أعضاء من كل من العراق ، األردن ، ليبيا ، اإلمارات والسودان. 
 لصلبةتدوير المخلفات ا،  تصنيع الخامات العربية وإنتاج مواد وسبائك ذات قيمة اقتصادية عاليةاالجتماع باعداد برامج عن 

وعلى هامش المؤتمر قام المركز بإقامة معرض للمنتجات والنماذج األولية التى تم إنتاجها على المستوى  ، والسائلة
  النصف صناعي

 

سنوى  وهو معرض .بارض المعارض الجديدة بالتجمع الخامس  ٢٠١٨مارس  ٤-١خالل الفترة من المعرض اقيم 
الصلب حديد ومتخصص يحرص المركز على المشاركة فيه ألنه يضم كافة الشركات والمصانع العاملة فى مجاالت ال

 ها بالسبكم إنتاجتالكثير من المنتجات الجديدة التى  عرض المعرض شملوشركات التصنيع المعدنية المختلفة ، وقد 
  ألبعاد. أالثية ثومنتجات المنذجة السريعة  يةالتجريبيى بالمركز والتى تخدم كافه القطاعات المعدنية والهندس

  
  
  

  

  

  ( Metal & Steel)المركز فى معرض الحديد والصناعات المعدنية مشاركة 

»طاقات المصريين« المؤتمر القومي للبحث العلميمشاركة المركز في

  مشاركة مركز بحوث وتطوير الفلزات فى
  ٢٠١٨ابريل  ١٧- ١٣ المؤتمر الدولي العاشر  لتكنولوجيا النانو فى اإلسكان
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  بعض معروضات المركز فى المعارض والمؤتمرات

  قطع غيار معدات زراعية  المرن المعالج حراراياتروس فائقة المتانة من الزهر 

سبائك الفيروكروم عالية الكربون
  قطع غيار معدنية مصنعة بتكنولوجيا المساحيق

 3Dأجزاء مصنعة بتكنولوجيا النمذجة ثالثية االبعاد
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االستاذ المساعد بمعمل تركيز الخامات بمهمة علمية بجامعة لوراين  قام الدكتور أحمد محمد المهدي
بدعوة من برنامج اميرالد األوروبي. حيث قام   ٢٠١٨أبريل  ٢٥الى  ٤بفرنسا في الفترة من 

بالمشاركة في متابعة احد طالب الماجستير في موضوع اعادة استخدام الماء الناتج من عمليات الفصل 
وي على تركيزات عالية من االمالح لخامات الحديد (هيماتيت و ماجنيتيت) عالية بالتعويم و الذي يحت

السيليكا. اضافة الى تشغيل عمود التعويم و اقتراح حل لمشكلة قياس حجم فقاعات الهواء من خالل 
تعديل تصميم جهاز قياس حجم الفقاعات. وتم اجراء تجارب تعويم باستخدام انبوب هاليموند 

)Hallimond tube على كوارتز نقي باستخدام تركيزات مختلفة من مادة مجمعة أمينية في وجود (
تركيزات مختلفة من االمالح منفردة عند عدة قيم من درجة األس الهيدروجيني. كما تم اجراء تجارب 
قياس زاوية التماس عند ظروف مشابهة لتجارب التعويم. كما تم اجراء تجارب باستخدام عمود التعويم 

و من خاللها حساب حجم الفقاعات و ذلك في غياب و وجود امالح    ) Gas holdupقياس النسبة الحجمية للهواء (و 
كلوريد الصوديوم و كلوريد المغنسيوم منفردين. وخلصت النتائج الى ان أمالح كلوريد الصوديوم و كلوريد المغنسيوم لهما 

وقد تحملت    .ز المادة المجمعة االمينية يؤدي الى استرجاع كفاءة التعويمتأثير سلبي على تعويم الكوارتز و أن زيادة تركي
الى ان هذا التعاون هو ثمرة التعاون مع فرنسا اثناء اجتماعات  وتجدر االشارة واالقامة سفرالجامعة الفرنسية بكافة تكاليف ال

التى عقدت بالمركز خالل شهر اكتوبر  Horizon 2020االتحاد االوروبى التى استضافها المركز فى اطار برامج مشروعات 
        .االستاذ بهذه الجامعة   Dr.Phillipovوحضرها  ٢٠١٧

  

  

  

  

  تعاون بين المركز وجامعة لوراين بفرنسا

  المملكة المتحدةحصول احمد علماء المركز على جائزة عالمية من 

The Institute of Materials,  
  Minerals and Mining, UK 

السنوية  منح معهد المواد والمعادن والتعدين وهو اكبر معهد متخصص في مجال الفلزات في المملكة المتحدة  جائزتة 
(HENARY – 2018)  للعالم المصري األستاذ الدكتور عبد الهادي الجعيصي األستاذ المتفرغ بمركز بحوث   األولـــي

وتطوير الفلزات وذلك تقديرا لدوره المتميز في مجال العلوم األساسية والتطبيقية النتاج الحديد وسبائكه.  ومما هو جدير 
دورية اخري كما أن  ١٧ة باإلضافة الي مجالت علمية متخصص ٧٨ويقوم بنشر  ١٨٦٩بالذكر أن هذا المعهد أنشئ عام 
قسما أساسيا من هذا المعهد. ويمنح معهد   IRON AND STEEL SOCIETYهيئة الحديد والصلب البريطانية 

المواد والمعادن والتعدين جوائز سنوية علي مستوي العالم للعلماء المتميزين في مجاالت الفلزات المختلفة بعد أن يتم 
ات عالمية متخصصة وأن هذه الجوائز توزع في اإلحتفال السنوي للمعهد التقليدي والذي يقام في ترشيحهم من قبل هيئ

ويعتبر أ.د.عبدالهادى الجعيصى اول عالم مصرى يحصل على هذة الجائزة أكتوبر هذا العام بمدينة شيفلد األنجليزية.  ٢٥
  لتهئنة على هذا االنجاز المتميزة ، ويتوجة رئيس المركز وجميع العاملين لسيادته بخالص ا

  خاليا الوقود بجامعة بكين للعلوم والتكنولوجيامهمة علمية فى 

بدولة الصين لمدة عام بجامعة  علميةعلى عمر االخصائى بمعمل المواد االلكترونية والمغناطيسيه من مهمة عاد الكيميائى 
بكين للعلوم والتكنولوجيا قسم هندسة وعلوم المواد بالجامعه ضمن فعاليات برنامج شباب العلماء الموهوبين بين كل من 
مصر والصين وخالل هذه الفتره استطاع الباحث العمل على تحضير مواد البيروفسكيت النانومتريه بالطرق الكيميائية 

مجال الطاقه وفى خاليا الوقود الصلبه تحديدا حيث تتمتع هذه الخاليا بالقدرة على انتاج الطاقه الكهربائيه  الستخدامها فى
من خالل تفاعل كيميائى يحدث داخل خلية الوقود الصلبه . كما قام بزياره ميدانيه  لشركة رائده فى مجال صناعه 

    Chinese National Research Centerينى  للبحوث     السيراميكيات الحراريه وكذا زيارة  المركز القومى الص
  


