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  عن المعملنبذة 

يعتبر من أحدثھا من  الشرق األوسط كما ىبر وأعرق معامل أبحاث الخرسانة فيعتبر معمل أبحاث الخرسانة بھندسة القاھرة من أك
بالجامعة المصرية ) كلية الھندسة حاليا(أبحاث الخرسانة بمدرسة الھندسة الملكية وقد أقيم معمل   . ات واألجھزةحيث اإلمكان

ثم نقل المعمل إلى مكانه الحالى بمبانى    .فى أحد مبانى قسم الميكانيكا بجوار معمل الحرارة ١٩٣١عام ) جامعة القاھرة حاليا(
حيث زيدت مساحة المعمل إلى حوالى ثالثة أمثال مساحته  ١٩٩٠مساحة المعمل عام  ىثم حدثت أكبر توسعة ف ، ١٩٣٩الملحق عام 

نوعية االختبارات واألبحاث التى يمكن إجراؤھا بالمعمل حيث أنشئت  ىانطالقة جديدة ف ىوتعد تجھيزات المعمل الحال  . السابقة 
البحور الكبيرة تحت تأثير األحمال فى لتتيح إمكانية اختبار العناصر اإلنشائية ذات  ١٩٩٠قاعدة االختبارات عالية الجساءة في عام 

   .كما أنشئت صالة خاصة إلجراء االختبارات على النماذج المصغرة  ،االتجاھات المختلفة

ويقوم المعمل بإجراء البحوث والدراسات األكاديمية الخاصة بأعضاء ھيئة التدريس وطالب الدراسات العليا لدرجتى الماجستير 
كما يقوم المعمل بعمل التجارب والدراسات الخاصة التي تشمل فحص السالمة اإلنشائية  ،وخارجھا والدكتوراه من داخل الكلية

ويتم ذلك سواء داخل المعمل كاختبارات على عينات أو  ،للمنشآت بطلب من الھيئات الحكومية والشركات واألفراد والمكاتب الھندسية
للكبارى والمصانع والمساكن واالختبارات الحقلية غير المتلفة على الخرسانة نماذج، أو خارج المعمل كاختبارات التحميل المختلفة 

يعاونھم  والھيئة المعاونة،نخبة متميزة من أعضاء ھيئة التدريس من المعمل ويتكون فريق العمل ب   . المنفذة فى المنشآت القائمة
   .للسكرتارية الفنيةطاقم  والعمال باإلضافة إلىالفنيين معمل والمھندسى  مجموعة من

  :األنشطة البحثيةوتتضمن 
إجراء البحوث والدراسات األكاديمية الخاصة بأعضاء ھيئة التدريس وطالب الدراسات العليا لدرجتى الماجستير والدكتوراه من    -

 على كل من الخرسانة العادية والمسلحة وسابقة اإلجھاد داخل الكلية وخارجھا
  ةالعلميتنظيم المؤتمرات    -
  

 
  االختبار أثناءكمرة خرسانية 

  
 :مكانات المعمليةاإلوتتضمن 

 طن ١٧٥و  ٢٠٠ و ٥٠٠اختبار سعة  ناتماكي  •
 جاسئ ىطار تحميل حديدإأرضية جاسئة مع   •
 ماكينة اختبار شيمادزو  •
 نفعاالتإلاترخيم وحديثة للجھزة قياس أ  •
 االزاحةمكانية التحكم فى إجھزة تحميل حديثة بأ  •
 كافة أنواع االختباراتجراء فنيين مؤھلين إل  •



 

إلجراء االختبارات عن طريق التحكم فى االزاحة ةإختبار إلكتروني ماكينة   

 
 

 

الجساءة إلجراء االختبارات المختلفة إطار عالى  

 
   

  
  كمرة خرسانية بعد االختبار

  



  

  ماكينة اختبار المكعبات الخرسانية

  

  

  طن ٥٠٠ھيدروليكية سعة  ماكينة اختبار

  

 

  طن ٥٠٠ماكينة اختبار ھيدروليكية سعة 

  



  
  تدار بالكمبيوتر" شيمادزو"ماكينة اختبار 

  
  مع الصناعة عاونالتواصل والت

  :التواصل والتعاون العلمى مع الصناعة وبين جامعة القاھرة والمجتمع من خالل  يھدف معمل أبحاث الخرسانة إلى تحسين

  .، وتقييم حالة مختلف العناصر الخرسانية اإلنشائيةاالختبارات المعملية لضبط جودة المنشآت الخرسانيةإجراء  -

 "شميدت"إجراء االختبارت الحقلية على المنشآت المختلفة باستخدام االختبارت غير المتلفة مثل الموجات فوق الصوتية ومطرقة  -
  .المنشآت القائمة كالكبارى والمصانع وغيرھا ، باإلضافة إلى اختبارات التحميل علىلالرتداد

  .تدريب مھنية للمھندسين اإلنشائيينبرامج وعقد إعداد  -

  
  

 :  مجاالت الخدمات االستشارية للمعمل
 :يمكن تلخيص مجاالت الخدمات الفنية االستشارية التى يقدمھا المعمل فى النواحى التالية 

  االختبارات الحقلية –أ 

  .مطرقة االرتداد لقياس مقاومة الخرسانة المتصلدةاختبار  – ١
    .أخذ واختبار عينات القلب الخرساني – ٢
  .اختبارات تحميل العناصر اإلنشائية المختلفة بالمبانى – ٣
  .الخرسانية والمعدنية ىاختبارات تحميل الكبار – ٤
  .قياس االنفعال وسھم االنحناء الناتج عن تحميل العناصر اإلنشائية – ٥
  .للمبانى والكبارى) رد الفعل الديناميكى(قياس االھتزازات  – ٦
  .تحديد توزيع وأقطار أسياخ صلب التسليح وسمك الغطاء الخرسانى فى العناصر الخرسانية المختلفة – ٧
  .اختبارات تكامل الخوازيق بالموجات فوق الصوتية – ٨
   .كل الناتج عن صدأ صلب التسليحآقياس معدل الت – ٩

  ضبط الجودة  –ب 

   .على المواد ىالتفتيش الفن – ١
  .مراقبة مواد الخرسـانة – ٢
   .التفتيش الفني قبل صب الخرسانة – ٣



   .التفتيش الفني أثناء وبعد صب الخرسانة – ٤
   . المساعدة فى إدارة تنفيذ المشروعات – ٥

  إعداد التقارير الفنية  –جـ 

   .الالزمةالقيام بالزيارات الميدانية  – ١
   .تقارير السالمة اإلنشائيةإعداد  – ٢
   .تقارير المعاينة اإلنشائيةإعداد  – ٣
   .إقتراح طرق معالجة وترميم العيوب اإلنشائية – ٤
   .مراجعة التصميمات اإلنشائيةإعداد تقارير  – ٥

  االختبارات المعملية –د 

  .التأكد من مطابقة مكونات الخرسانة لالشتراطات الفنية – ١
  .أخذ العينات واختبارھا أثناء صب الخرسانة – ٢
  .اختبار عينات الخرسانة – ٣
  .معايرة األجھزة المعملية الختبارات الخرسانة خارج المعمل وداخله – ٤
  .اختبارات العناصر اإلنشائية بأحجام تصل إلى الحجم الطبيعى – ٥
  .إعـداد واخـتبار نماذج مصـغرة من المنشآت الخرسانية والعناصر اإلنشائية المختلفة – ٦

  تقييم حالة المنشآت القائمة  –ھـ 

   .إجراء فحص فنى دقيق لحالة المنشأ – ١
   .أالتحليل اإلنشائي للمنش – ٢
  .عمل االختبارات الحقلية – ٣
  .تحديد الكفاءة اإلنشائية – ٤

   اإلنشائيةالتصميمات   –و 

   .شاملة جميع الرسـومات التفصيلية والنوتة الحسابيةالخرسانية إعداد التصميمات اإلنشائية للمنـشآت  -١
 .إعداد رسومات الورشة للمنشآت الخرسانية -٢
  .مراجعة التصميمات اإلنشائية -٣

  إعداد الدورات التدريبية وتنظيم المؤتمرات والندوات  –ز 

رفع كفاءة المھندسين وخدمة القطاع الھندسي فى مجال الھندسة اإلنشائية ، يقوم المعمل بتنظيم دورات  ىإسھاماً من المعمل ف
لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية وطرق تقييم المنشآت الخرسانية  ىالكود المصرللتعريف بالجديد فى ھذا المجال مثل مستجدات 

   .القائمة وطرق اإلصالح والترميم وغيرھا

األول للمنشآت الخرسانية  ىنشائية مثل مؤتمر القاھرة الدولوم المعمل بتنظيم المؤتمرات والندوات فى مجاالت الھندسة اإلكما يق
 .والندوة المصرية اليابانية

  

  أكتوبر ٦اختبار تحميل كوبرى 



  

  اختبار تحميل كوبرى أسوان

  

  

  اختبار تحميل كوبرى للمشاة

  

  

  حديديةاختبار تحميل فلنكة سكك 



  

  اختبار تحميل سقاالت معدنية

  

  

  اختبار تحميل كمرة  خشبية

  

  

  التصميم واإلشراف على تنفيذ أعمال الترميم بمبنى البرلمان



  

  التصميم واإلشراف على تنفيذ أعمال الترميم بمبنى مجلس الشورى
  

  العنوان
  القاھرة -شارع الجامعة  –جامعة القاھرة  – ملحق كلية الھندسة –قسم ا لھندسة اإلنشائية  –معمل أبحاث الخرسانة     

rclabcairouniv@gmail.com 
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