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CMRDI  Newsletter  November  2017                        ٢٠١٧   نوفمبر نشرة مركز بحوث وتطوير الفلزات  

  

  تحاد االوروبي  لإلالملتقي العلمي 
  مركز بحوث وتطوير الفلزات للمشروعات  المشتركة والتعاون الثنائي و 

تحت رعاية االستاذ الدكتور / خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي قام مركز بحوث وتطوير الفلزات 
عقد لعالمآ من دول االتحاد االوروبي من فرنسا ، ايطاليا ، المانيا ، السويد ، النمسا ، بولندا بلغاريا  ١٢بدعوه 

 ١٢-٩والمراكز البحثيه والشركات  المصريه وذلك في الفتره من ملتقي علمي مع علماء المركز وبعض الجامعات 
لالتفاق علي افكار مشروعات مشتركه تمول من خالل اآلليات المختلفة لالتحاد االوروبي مثل  ٢٠١٧أكتوبر 

H2020,Prima, Erasmus    السيد  وحضر مراسم االفتتاح .وكذا برامج التعاون الثنائي الموقعه مع هذه الدول
 السادةقام  ثم ،  وزير التعليم العالي والبحث العلمي حيث القى كلمة االفتتاح نائب-الدكتور / عصام خميس  االستاذ 

 علماء  االتحاد االوروبي بتقديم إنفسهم وجهات عملهم وعرض الفكار التعاون المقترحه ، كما قام ا.د. طه مطر
ن أنشطة المركز وباالخص برامج التعاون الدولي والتي ادت الي تطوير القائم بأعمال رئيس المركز بتقديم نبذه ع

الصناعة المصرية في مجاالت تخصصات المركز ، كما قام العلماء بجولة للتعرف علي امكانيات المركز وتجهيزاته 
ن الدولي والتي تم تمويل جزء كبير منها خالل برامج التعاو  Pilot Plants وباالخص المعدات النصف صناعية  

مجموعات عمل تمثل مجاالت التعاون المقترحه حيث أجتمع العلماء مع  ٦دعم من الدوله ، وقد تم تشكيل ب الثنائىو
 - فى المجاالت التالية : نظرائهم من المركز لتحديد دقيق لمشروعات التعاون المقترحه 
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  المعدنيه الفقيره .االتجاهات الحديثه لمعالجة الخامات  -١
  التقنيات الحديثه لتخزين الطاقة وبطاريات الصويوم والماغنسيوم . -٢
  استخدامات الليزر في مجال  اللحام . -٣
  . الطالءات الحديثة والتركيز للسبائك المتقدمة -٤
  التطبيقات الحديثة للسبائك المتفوقة المقاومة  للبرى . -٥
  البحرية .استخدامات الصلب في البيئة  -٦
  معالجة انهيارات وتآكل التحف االثرية المعدنية وانتاج  المستنسخات االثرية المعدنية . -٧
  التقنيات الحديثة النتاج السليكون عالي النقاوه للخاليا الشمسيه . -٨
  المواد المتراكبة المعتمده علي سبائك االلومنيوم الرغويه . -٩

  لتحضير المواد الفلزيه الغير متبلورة .  D-3عاد استخدام التقنيات ثالثية االب – ١٠
وقد اتفق ايضا علي تبادل الدعوات لزيارات لمدد قصيره لشباب الباحثين بالمركز وباالخص ايطاليا ، فرنسا ، بلغاريا 

  ، كما تم االتفاق علي دعوه علماء المركز المعنيين لعقد لقاء متابعة باحد الدول االوروبيه الحقا .

 NDT   دورة تدريبية في مجال االختبارات غير االتالفية

 ٢٠١٧أكتوبر  ١٩-١٥قام معمل تكنولوجيا اللحام و التفتيش بالمركز فى الفترة من 
من المهندسين و الفنيين التابعين لمصانع اإلنتاج الحربي  ٨بعقد  دورة تدريبية لعدد 
العيوب السطحية الموجودة فى الملحومات و المدرفالت و على أعمال الكشف على 

غيرها بواسطة اختبار الصبغات المتغلغة . وتم منح المتدربين شهادات المستوى األول 
في اختبارات الصبغات المتغلغة طبقا للهيئة األمريكية لالختبارات الغير اتالفية 

)ASNT (   ونظريا وأشرف على الدورة  بعد اجتيازهم اختبار المستوى األول محليا
  . التصنيعرئيس معمل اللحام بشعبة تكنولوجيا  –الدكتور / مرسي أمين 
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مشروع التحالف التكنولوجى لتعميق التصنيع المحلى للخامات التعدينية بسيناء          
 لتطوير الصناعات  الكيمياوية

التحالف التكنولوجى لتعميق التصنيع المحلى تم التعاقد بين المركز وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا لتنفيذ مشروع 
 برئاسة أ.د. ممدوح عيسى أستاذ الصلب للسبائك الحديدية بالمركز لتطوير الصناعات الكيماويةء للخامات التعدينية بسينا

والذى يهدف الى رفع جودة خامات الكاولين والرمال البيضاء واستخدامها فى العديد من الصناعات الكيماوية وكذا 
حيث تعمل الدولة على  -فى انتاج سبيكة السليكون منجنيز خامات المنجنيز منخفضة الدرجة المتوافرة فى ام بجمةاستغالل 

ستراتيجى من خالل إقامة مشروعات تنموية صناعية وزراعية تجذب تنمية سيناء اقتصاديا واجتماعيا كهدف قومى إ
السكان لإلقامة بها ، يهدف المشروع الى تطوير صناعات البويات والورق والبالستك والكاوتش والفيبر جالس ، الشبة ، 

عها على خامات التى تعتمد فى تصنيوالسيراميك والبورسلين واألدوات الصحية والزجاج والكريستال وزجاج البصريات 
معدنية كمواد أوليه مثل الكاولين والرمال البيضاء المتواجدة فى سيناء وهى إما غير مستغلة أو يتم بيعها كما هى بدون 
معالجة أو تصديرها ألسواق مثل تركيا وايطاليا وتعود للسوق المصرى فى صورة المنتجات السابقة الذكر وبأسعار عالية 

الوحدات النصف صناعية الموجودة بالمركز قبل استخدام مجاالت تطوير تكنولوجيات محلية ب ويتناول المشروع اربعة. 
فى المشروع شركاء  ساهمنقلها للمستوى الصناعى باالشتراك مع عدد من الشركاء يمثلون شركات صناعية مستفيدة كما 

  اد الصناعات من خالل اربعة محاورتشمل:يمثلون الجامعات والمراكز البحثية المصرية و المنظمات غير الحكومية و اتح
رفع جودة خامات الكاولين والرمال البيضاء  الى المواصفات المطلوبة لكل صناعة من الصناعات سابقة الذكر على 

والنصف صناعى واختبارها بمعرفة الشركاء فى التحالف إلنتاج منتجات كيماوية تكون منافسة من حيث  المعملىالمستوى 
دة وسيتم اعداد دراسات الجدوى الفنية واالقتصادية الالزمة إلقامة مشروعات لرفع جودة هذه الخامات السعر والجو

بسيناء ( بجوار المناجم) او بأى من المدن الصناعية التى بها هذه الصناعات الكيماوية (بجوار مصانع الشركاء).  
نظرا لنضوب معظم مليون طن  ١٫٨والتى تقدر بحوالى خامات المنجنيز منخفضة الدرجة المتوافرة فى ام بجمة إستغالل 

التوصل الى أفضل الظروف المالئمة الختزال اعلى نسبة والخامات العالية والمتوسطة في إنتاج سبيكة الفيرومنجنيز. 
ممكنة من الحديد واقل نسبة ممكنة من المنجنيز للحصول على الحديد الغفل باالضافة الى الحصول على خبث عالى 

نسبة  الخبث الناتج يمكن استخدامه لتقليلوستغالله فى انتاج سبيكة الفيرومنجنيز وسبيكة السيليكون منجنيز الالمنجنيز 
اجراء ابحاث على المستوي النصف . اللبيد فى إنتاج سبيكة الفيرومنجنيز  وكبديل للبيد فى إنتاج سبيكة السليكون منجنيز 

صناعى للوصول الى الظروف التقنية المناسبة بأقل تكلفة اقتصادية لعملية انتاج سبيكة السيليكومنجنيز باستخدام الخامات 
عالجة خامات المنجنيز منخفضة الدرجة وتطبيق النتائج على المستوى الصناعى بشركة المحلية والخبث الناتج من م

سيناء للمنجنيز. ولقد ابدت شركة سيناء للمنجنيز استعدادها إلنتاج سبيكة السيليكومنجنيز باستخدام فرن القوس 
كما ابدت استعدادها لضخ  -اليا الكهربائى المغمور لديها بالشركة بابو زنيمة والذي يستخدم النتاج الفيرومنجنيز ح

 االستثمارات الالزمة إلنتاج هذه السبيكة. 

  االستفادة من الفحومات عالية الكبريت مشروع تعاون مع جنوب افريقيا فى مجال 

في الصناعة  اتخامعلى الرغم من أن مصر بها كميات هائلة من الفحم إال أن استغالل هذه ال
ألسباب  ااستخدامه تحول دونمن نسبة عالية من الكبريت تحتويه يكاد يكون منعدما لما 

 - اأو غير عضوي اسواء كان عضوي-بيئية وصحية. ونظرا لتواجد المواد الحاملة للكبريت 
في الخام في حجم حبيبي متناهي الصغر فإن الطرق التقليدية لم تنجح في تركيز الخام إلى 

إلى استخدام تقنيات حديثة مثل المعالجة الحيوية  والمشروع يهدف رجة المرجوه.الد
في برج التعويم لخفض نسبة الكبريت المتواجد في فحم  متناهية الصغرواستخدام الفقاعات 

الصمغية المتواجدة  اللدائنالمغارة المكانية استخدامها كمصدر للطاقة إضافة إلى استرجاع 
وتعتمد حنوب افريقيا اعتمادا في الخام والتي لها قيمة اقتصادية تفوق قيمة الفحم نفسه. 

  .ر للطاقة . الباحث الرئيسى د. محسن فرحات بمعمل تركيز الخامات دكبيرا على الفحم كمص
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  EGY Cast 2017للسباكه  الدولي المصرى يشارك فى تنظيم المؤتمر المركز

  بلغاريابالمؤتمر الدولى للفلزات والسبائك والسيراميكيات 

  ينظم ورشة عمل عن " النانو تكنولوجى فى التنمية المستدامة " المركز

بحضور المؤتمر الدولى للفلزات  وأ.د.عادل نوفل قام أ.د. طه مطر 
في مجال صناعة سبائك صلب العدة باستخدام النمذجة ببلغاريا 

الصناعية للتطبيقات التكنولوجية المتقدمة وتطبيقات تكنولوجيا النانو 
فائقة زهر وانتاج سبائك حديد في صناعة سبائك الصلب المتقدمة

فيا لمتابعة بزيارة لمعهد الفلزات بمدينة صو ا. كما قام الجودة
المشروعات البحثية المشتركة بين المركزين في إطار اتفاقية التعاون 

  المصرية البلغارية.

بالتعاون مع   EGY Cast 2017تنظيم المؤتمر المصرى  الدولى للسباكه فى شارك المركز 
  ٣٠إلى  ٢٧الجمعية المصرية لسباكة المعادن ، والذى اقيم فى شرم الشيخ فى الفتره من 

حثا فى  مجاالت سباكة الفلزات وطرق تصنيع ومعالجة ب ٣٣. وشمل البرنامج   ٢٠١٧أكتوبر 
انواع جديدة من السبائك لتحسين خواص المسبوكات ، ومعالجة المخلفات لتقليل التلوث 

ورقه عمل تتعلق بمجاالت صناعيه مختلفه فى مجاالت السباكة  ٢١وقد قدم المركز   .لفاقدوا
وإنتاج قطع الغيار وإنتاج سبائك مختلفة لتطبيقات صناعية عديدة. وشارك المركز بجناح في 

بالمسبك التجريبى بالمركز لماكينات  انتاجهاالمعرض حيث تم عرض  قطع الغيار التى تمت 
 سبوكات الصلب والسبائك غير الحديدية.ممجموعة من ويج والتروس الغزل والنس

ورشة عمل تحت عنوان " النانوتكنولوجى فى التنمية  ٢٠١٧ أكتوبر  ٢٥فى  نظم المركز
وقد حضر  وأكاديمية البحث العلمى. يةمجالس البحث العلمى العربالمستدامة" تحت مظلة اتحاد 

تم وقد  ، المصرية كز والمعاهد البحثيةاالمروالجامعات  مختلف من الباحثين من ١١٠الورشة 
الحديثة للنانوتكنولوجى فى تطبيقات تنقية  ، عن االتجاهاتعلمية جلسات  ٤ عقدخالل الورشة 

تطبيقات البوليمرات النانومترية فى  وز الضوئى واالدمصاص المياه باستخدام عملية التحفي
النانو فى مجال الطاقة وشملت  وتكنولوجيا عن تطبيقات مواد. كما عقدت جلسة المياه والطاقة 

 باإلضافةأنواع الخاليا الشمسية وكيفية الوصول بها للكفاءة العالمية والمكثفات عالية التخزين 
وقود  إلىموضوعات تتعلق بدراسة انخفاض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون وكيفية تحويله  إلى

استخدام  كما تم ايضا عقد جلسة عن. الضوئيسائل باستخدام طرق كهروكيميائية والتحفيز 
كما تم اإلعالن عن دورة تدريبية فى مجال  المواد السيراميكية فى التطبيقات الطبية الحيوية.

، وكذلك  التعاون مع جهات مختلفة  فى  مشروعات ٢٠١٨خالل العام المقبل نانومترية المواد ال
-مشتركة مع شعبة المواد المتقدمة.واشرف على ورشة العمل األستاذ الدكتور/ سعيد الشيخ 

  رئيس قسم مركبات وتكنولوجيا النانو بالمركز.
 

السنوي  والمعرضالمؤتمر

  لتكنولوجيا معالجة المياه 

 

 

  
ة ناعات الكيماوي مدة والص وقير لألس ت أب   نظم

اه  ة المي ا معالج نوي لتكنولوجي ؤتمر الس الم

ـ  ه ال ي دورت ه ف احب ل رض المص   ٣٢والمع

ن  رة م الل الفت ى  ١٩خ بتمبر  ٢١حت  ٢٠١٧س

ارك ث ش كندرية حي يزون باإلس دق الفورس  بفن

ف دول  ١٥المؤتمر نحو في هذا  دولة من مختل

و  اركين نح دد المش دى ع الم وتع  ٧٠٠الع

دول ف ال ن مختل ارك م .مش

رق  اه وط درة المي ام ن ذا الع ؤتمر ه اقش الم ون

دث  ة وأح ر التقليدي ادر غي وفير المص ت

ات ال   التكنولوجي ي مج ة ف ة المطبق العالمي

ة  ار البيئي ا، واآلث ة أنواعه اه بكاف ة المي معالج

ركات ة  للش ناعية وكيفي روعات الص والمش

ادة  ناعي وإع رف الص ة الص ا، ومعالج معالجته

ى ول إل تخدامها للوص دد  ZLd اس باإلضافة لع

رى وعات األخ ن الموض .م

ات  ادل المعلوم ة لتب ؤتمر فرص ان الم د ك وق

ال  ي مج ركات ف راد والش دى األف رات ل والخب

ر  دد كبي ود ع ى وج اه وف تكنولوجيا معالجة المي

اء  ن العلم اه م ة المي ال معالج ى مج راء ف والخب

ر ى مص ادل    ف د ع ع أ.د / أحم اون م وبالتع

ى عبدالعظيم  و ؤتمر إل الل الم أشار فى كلمته خ

راء   الدور الذى م خب تقدمه تلك اللجنة التى تض

ة  ى معالج من الصناعة والجامعة متخصصون ف

ا الل تنظيمه   المياه و الدور الذى تقوم به من خ

اه   لللمؤتمر وورش العم كلة المي ة بمش للتوعي

و وكذلك دورها كلجنة   ووضع الحلول المناسبة

ناعية  ركات الص ع الش ع جمي ارية م ة استش فني

كالت  ن مش فى مصر بدراسة ما يعرض عليها م

ك   وإيجاد الحلول ووضع خطة العمل لمعالجة تل

 المشكالت




