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معمل اختبار المواد

مبنى معمل اختبار المواد المطل على شارع الجامعة

معمل اختبار المواد وإمكاناته التعليمية والبحثية وخدماته االستشارية
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ﻧﺒﺬﺓ ﻋﻦ ﺍﳌﻌﻤﻞ
يعد معمـل اختبـار المـواد من أوائل المعامل التى أنشئت بكلية الھندسة جامعة القاھرة ،حيث تم تأسيسه عام  ١٩٢٧وشغل فى البداية
المقر الحالى لقسم الھندسة الطبية ،ثم تطور واتسع وأصبح يشغل مبنى مستقال به صالة ضخمة تحتوى على العديد من مكنات
االختبار ذات قدرات التحميل المتباينة ،التى تبدأ من  ٥٠كجم وحتى  ٤٠٠٠٠٠كجم ،والتى تقوم بإجراء مختلف االختبارات على
مواد البناء المتنوعة ،كالطوب واألحجار واألخشاب والركام واألسمنت ،والخرسانة وصلب التسليح ،والجبس والبالط والسيراميك،
وكابالت وأسالك الكھرباء ،وغيرھا .كما يحتوى المعمل على إطار تحميل سعة  ٤٠طنا الختبار العناصر المختلفة تحت ظروف
متعددة للتحميل ،وقد زود المعمل بورشة خاصة لتجھيز وتشغيل عينات االختبار القياسية ،وإعــداد الفرم والشدات الخشبية ،كما
جھـز البدروم بمبنى المعمل بحجرات خاصة لصب العينات والعناصر الخرسانية ومعالجتھا ،وإجـراء عـدد من االختبارات القياسية.
ويتبع معمل اختبار المواد تخصص خواص ومقاومة المواد بقسم الھندسة اإلنشائية بالكلية ،ويضم المعمل نخبة متميزة من أعضاء
ھيئة التدريس ذوى خبرات علمية وفنية متباينة ومتكاملة فى مجاالت خواص ومقاومـة واختبار وتكنولوجيا مواد التشييد والمواد
المركبة وضبط الجودة  ،يعاونھم طاقم كامل من الفنيين والعمال المدربين ،وتتضافر جھود أسرة المعمل مجتمعة فى تقديم خبراتھا
العلمية والمھنية فى مجاالت تحقيق وضبط وتأكيد جودة األعمال اإلنشائية وأعمال التشييد.
ويلعب معمل اختبار المواد دورا رائدا فى ضبط وتأكيد جودة صناعة التشييد فى مصر باستخدام إمكاناته وتجھيزاته المعملية الحديثة
التى تشمل:
● أجھزة االختبارات القياسية على ركام الخرسانة
● أجھزة االختبارات القياسية على أنواع األسمنت المختلفة
● مكنـات االختبـار العامة المختلفـة ومكنـات اختبـار الضغـط المعايـرة دوريـا ذات السـعات المختلفـة التـى تتـراوح بين  ٥٠كجم
و  ٤٠٠٠٠٠كجم والتى تختبر عينات مواد البناء المختلفة تحت تأثير حاالت التحميل المتباينة كالشد والضغط واالنحناء
والقص وااللتواء والصدم والكالل والبرى والزحف والصالدة
● أجھزة االختبارات القياسية على الخرسانة فى حالتيھا الطازجة والمتصلدة
● أجھزة االختبارات غير المتلفة على عناصر وأجزاء المنشآت القائمة ،مثل جھاز "بانديت" لموجات فوق الصوتية ،ومطرقة
"شميدت" لالرتداد المعايرة ،ومجس "وندسور" ،وجھاز "بروفوميتر" لتحديد سمك الغطاء الخرسانى وقطر أسياخ صلب
التسليح ،وجھاز "نصف الخلية" للكشف عن صدأ صلب التسليح ،إلى جانب أجھزة تعيين العزل الحرارى وسمك طبقات
الدھانات
● األجھزة المختلفة لقياس تشكالت العينات تحت تأثير األحمال ،ومن بينھا تلك التى تعمل بأشعة الليزر وباالنبعاث الصوتى
● جھاز استخراج عينات أسطوانية )قلوب( من الخرسانة المتصلدة ألجزاء المنشآت القائمة

● معمل حاسبات متكامل يستخدم فى تحليل نتائج االختبارات والبحوث الجارية ،وفى إعداد التقارير الفنية والرسومات الھندسية

عنبر مكنات االختبار

مكنة اختبار ھيدروليكية )أولسن( سعة  ٢٠٠طن تدار بالكمبيوتر

مكنة اختبار ھيدروليكية )شيمادزو( سعة  ٥٠طن تدار بالكمبيوتر
ويقوم معمل اختبار المواد بأنشطة علمية وتعليمية وبحثية متنوعة تشمل:
 – ١خدمة األنشطة التعليمية لطالب مرحلة البكالوريوس بالكلية :

حيث يقوم الطالب بإجراء االختبارات القياسية على مختلف مواد البناء لتعيين وتحديد مدى مطابقتھا للمواصفات وصالحيتھا
لالستخدام ،وبذلك يربط الطالب بين دراسته وتطبيقھا فى التنفيذ العملى .كما يدرس الطالب مقاومة المواد وسلوكھا تحت
تأثير أنواع التحميل المختلفة.
 – ٢خدمة األبحاث :

يضع المعمل إمكاناته وتجھيزاته المعملية فى خدمة البحوث الخاصة بطالب الدراسات العليا وأعضاء ھيئة التدريس بقسم
الھندسة اإلنشائية ،بل والكليات األخرى للجامعة ككلية طب الفم واألسنان.
 -٣الخدمات المعملية واالستشارات لمشروعات التشييد.

كما يضطلع معمل اختبار المواد بدور قيادى فى تقديم خدماته المعملية وخبراته االستشارية للجھات المختلفة من الھيئات
والشركات الحكومية والخاصة والمؤسسات واألفراد فى كل من المجاالت التالية:

أوالً  :إجراء االختبارت المعملية
● إجراء االختبارات القياسية على مختلف مواد البناء المرسلة للمعمل.
● تصميم الخلطات الخرسانية بتحديد نسب مكوناتھا التى تحقق مقاومة ضغط مميزة مطلوبة.
● إعداد وتجھيز العينات األسطوانية )القلوب( المستخرجة من الخرسانة المتصلدة للمنشآت القائمة ،واختبارھا بالمعمل.
● معايرة األجھزة العلمية وماكينات االختبار للغير.
● أخذ عينات عشوائية من مواد البناء المشونة بالموقع  ،ومن الخلطات الخرسانية الطازجة أثناء صبھا ،باتباع الطرق
القياسية السليمة ،ونقلھا للمعمل الختبارھا.

مكنة )تكنوتست( سعة  ٤٠٠طن الختبار الضغط للمكعبات الخرسانية

مكنة اختبار )لويد( سعة  ١٠٠٠٠كجم

إطار معدنى سعة  ٤٠طن الختبار نماذج غير قياسية

أجھزة قياس متنوعة لالختبارت غير المتلفة

اختبارات غير تقليدية على عينات غير قياسية

ثانيا َ  :اجراء االختبارات الحقلية
● تأكيد جودة أجزاء المنشآت القائمة بإجراء االختبارات غير المتلفة بالموقع.
● ضبط جودة الخلطات الخرسانية الطازجة بالموقع باختبارھا لتحديد درجة قوامھا و قابليتھا للتشغيل .
● استخراج عينات أسطوانية )قلوب( من الخرسانة المتصلدة ألجزاء المنشآت القائمة.

ثالثا ً  :تقييم حالة المنشآت القائمة
● فحص مواضع الشروخ و التصدعات و قياسھا و تصنيفھا و تحديد أسبابھا ووسائل عالجھا.
● إجراء االختبارات غير المتلفة والقياسات الالزمة لتحديد سالمة العناصر اإلنشائية وغير اإلنشائية بالمنشآت القائمة .
● تقديم المشورة الفنية لترميم وإصالح ومعالجة المنشآت القائمة عند تعرضھا للتحلل أو التآكل أو التلف أو االنھيار.

رابعا ً  :التفتيش الفنى على أعمال اإلشراف على التنفيذ
القيام بالتفتيش الفنى على أعمال اإلشراف على تنفيذ المشروعات ،ومراقبة ومتابعة مطابقة األعمال المنفذة للمواصفات
الفنية واألصول الھندسية السليمة ،والتأكد من اتباع األساليب الفنية فى تشوين مواد البناء المختلفة بالمواقع ،وإعداد
المكعبات الخرسانية القياسية بالموقع ،واالختيار العشوائى لعينات مواد البناء المرسلة للمعمل الختبارھا ،واختبار
الخرسانة الطازجة بالموقع لتحديد درجة قوامھا وقابليتھا للتشغيل.

التفتيش الفنى على مشروعات التشييد

خامسا ً  :اعداد التقارير الفنية
● إعداد تقارير ضبط الجودة ونتائج االختبارت القياسية المجراة بالمعمل والموقع.
● إعداد تقارير فحص المنشآت  ،وتقييم حالة مواد البناء المستخدمة فى تشييد أجزائھا.
● إعداد تقارير التحليل اإلحصائى للنتائج المعملية والحقلية.
● إعداد التقارير الفنية الدورية وتقارير المتابعة عن أعمال التفتيش الفنى على التنفيذ .
● إعداد تقارير المشورة الفنية فيما يعترض أعمال التنفيذ من مشاكل أو معوقات أو أخطار.

سادسا ً  :إعداد الدورات التدريبية
لرفع مستوى الكفاءة الفنية والمھارات العملية لكل من :
● المھندسين المشرفين على أعمال التنفيذ بمواقع التشييد.
● الفنيين و المالحظين المشرفين على أعمال التنفيذ.
● العمال الحرفيين القائمين بتنفيذ بنود أعمال البناء و التشييد المختلفة.
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