
  

 

دليل أجهزة مختبر 

 أعداد
 كادر مختبر المواد 

 م 4153هـ                                   5341

 الجـــــــامــعــة التــكــنـولــوجــيــة

 قســم هندسة البنــاء واالنشــاءات

 فرع هندسة البناء وإدارة المشاريع

 مـــخــتــبــــــر الــمــــواد 
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 جهـــــاز فــحـص االنضغاط للخرسانة  

Concrete Compression Machine 
( ELE ) 

( 1200 KN) 

 الغرض من الجهاز
 

  لمعرفة مقاومة االنضغاط للطابوق ومونة القص والسمنت وكذلك النماذج الخرسانية
 )مكعب ،اسطوانة ..الخ ( 

 

 To determine the compressive strength of Bricks , cement & 

gypsum pastes , and concrete specimens (cube , cylinder … 

etc.)   
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 جهـــــاز فــحـص المــواد الهـيدرولـيكي 

Hydraulic materials tester  
( Gunt ) 

( 50 KN) 

 الغرض من الجهاز

 .  ( Brinell Hardness Test)فحص صالدة برينيل  .5

 .  ( Shearing Test)فحص القص  .4

 .  ( Bending Test)فحص االنثناء  .4

 .  ( Compression Test)فحص االنضغاط  .3

   ( Tensile Test)فحص الشد  .1

  
 * يمكن ربط هذا الجهاز على الحاسبة الظهار النتائج وطباعتها .
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 مــجــهــر ضــوئي 

Metallurgical Microscope  
( MBL 3300 ) 

 

 الغرض من الجهاز

 تكبير شكل المادة المفحوصة وأخذ القياسات المطلوبة . .5

 عمل صورة أو مقطع فيديوي للمادة المفحوصة . .4
 

1. To magnificent of tested material & take the required 

measurements. 

2. To capture images or video clips of tested material . 

 * يمكن ربط هذا الجهاز على الحاسبة الظهار النتائج وطباعتها .
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 )بلـين( جهــاز فحـص نعـومة السمـنت البورتـالندي

Portland Cement Fineness Testing Equipment 

(Blaine) 

 

 الغرض من الجهاز

 .لمعرفة النعومة للسمنت البورتالندي  بمختلف انواعه 
 

 To determine the fineness of  different types of portland 

cement  
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 ـيــــكاتڤـجهــاز 

Vicat Apparatus 

 

 الغرض من الجهاز

 لمعرفة كمية الماء المطلوبة لعمل عجينة سمنت ذات قوام قياسي . .5

 لمعرفة زمن التماسك االبتدائي والنهائي للسمنت والجص . .4
 

1. To determine the quantity of water required to produce a 

cement paste of standard consistency. 

2. To determine the initial and the final setting time of cement 

and gypsum . 
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 ( 61منخل نعـومة الجص ) المار من منخل رقم 

Gypsum Fineness Sieve (passing No.16) 

 

 الغرض من الجهاز

   لمعرفة النعومة للجص بمختلف انواعه 
 

 To determine fineness of different types of gypsum  
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 خالط المونة االوتوماتيكي/اليدوي 

Automatic /Manual Mortar Mixer 

(ELE) 

 

 الغرض من الجهاز

  عمل الخلطات المختبرية والتجريبية للمونة والعجائن االسمنتية لمختلف الفحوصات
 وحسب المواصفات المطلوبة .

 To make mortar and cement pastes to the laboratory and 

experimental mixtures for different tests and according to 

the required specification . 
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 حـــجــــرة الكـــربــنـــة 

Carbonation Chamber  

 

 الغرض من الجهاز

  لمعرفة تأثير ظروف التعرض )تركيز، درجة الحرارة ،الزمن(  لغاز ثنننائني اوكسنيند
 الكاربون على خصائص الخرسانة .

 

 To determine the effect of exposing conditions (concentration 

,temperature and time) of CO2 (Gas) on properties of 

concrete. 
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 نظام الفحص الموقعي للكلوريد

Chloride Field Test System 

(MATEST) 

 

 الغرض من الجهاز

  .  لقياس المحتوى الكلي للكلوريدات الموجودة في الخرسانة 

 To determine the total content of chlorides contained in 

concrete . 
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 ماكنة التنظيف باالمواج فوق الصوتية 

Ultrasonic Washing Machine  

(DTD) 

 

 الغرض من الجهاز

  للقيام بعملية التننظنينف النعنمنينق لنالالت واالدوات واالجنهنزة النكنهنربنائنينة والنقنطنع
السليكونية شبه الموصلة والعدسات الضوئينة والنقنوالنب النمنصنننوعنة منن النالتنكنس 

 واالدوات الطبية والمختبرية ومضخات المياة والفوهات المغطاة بالدهون..الخ.

 To make the deep washing of instruments ,apparatuses , 

electronic devices, semi-conduct silicon pieces ,optical lens, 

latex moulds, medical apparatuses ,oil pumps, grease 

nozzles ….etc.  
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 جــــهــــاز البـــثــــق 

Extrusion Machine  

 

 الغرض من الجهاز

  للقيام بعملية بثق المواد المختلفة )مطاط، بالستك، طين،...الخ( لعمل منتجات ذات

 مقاطع مختلفة )دائرية، مربعة، مستطيلة، مجوفة ، مصمتة(.

 extrude different materials (rubber, plastic, clay ...etc.) to 

produce products with different sections (circular, square 

,rectangular, hollow, solid). 
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 فــــــرن الــحــرق 

Firing Furnace  

(CARBOLITE) 

 

 الغرض من الجهاز

 ( 5411يستعمل في عملية تجفيف وحرق المواد ولغاية درجة حرارة °) م 
 

 Used to dry & burn materials to a temperature of  (1200 °C). 
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 فـــــرن الـــحــرق 

Firing Furnace  

 

 الغرض من الجهاز

   ( 011يستعمل في عملية تجفيف وحرق المواد ولغاية درجة حرارة °) م 

 

 Used to dry & burn materials to a temperature of  (800 °C) . 
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 فـــرن مــخـتـبــري  

Laboratory Furnace  

(ELE) 

 

 الغرض من الجهاز

 (ولغاية درجة حرارة )م(° 511يستعمل في عملية تجفيف المواد )ركام ،تربة،..الخ. 

  تسخين الخلطات االسفلتية 
 

 Used to dry materials (aggregate ,soil ...etc.) to a 

temperature of    (150 °C) . 

 Heating bituminous mixtures . 
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 فـــرن مــخـتـبــري  

Laboratory Furnace  

(CONTROL) 

 الغرض من الجهاز

 م (° 411يستعمل في عملية تجفيف المواد )ركام ،تربة،..الخ( ولغاية درجة حرارة  ) -

 تسخين الخلطات االسفلتية  -

 

 Used to dry materials (aggregate ,soil ...etc.) to a 

temperature of    (300 °C) . 

 Heating bituminous mixtures . 
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 فـــرن مــخـتـبــري  

Laboratory Furnace  

(BARLOW WHITNEY) 

 

 الغرض من الجهاز

 م(° 511) يستعمل في عملية تجفيف المواد )ركام ،تربة،..الخ( ولغاية درجة حرارة. 

  تسخين الخلطات االسفلتية 
 

 Used to dry materials (aggregate ,soil ...etc.) to a temperature 

of    (150 °C) . 

 Heating bituminous mixtures . 
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 الفحوصات االخرى :

 

 هناك فحوصات أخرى يتم أجراؤها في مختبر المواد مثل:

 فحص التزهر للطابوق . .0

 فحص االمتصاص للطابوق . .2

 فحص االبعاد للطابوق . .3

 فحص الشكل العام واستوائية الوجه  للكاشي . .4

 فحص االمتصاص الكلي  للكاشي . .5

 

 وحسب المواصفات والمحددات المطلوبة لكل منها  .
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 من نحن  
 

 مختبر المواد  
 

 يعتبر المختبر أحد الجهات الساندة للتخصصات التالية  :

  قسم هندسة البناء واالنشاءات 

 قسم هندسة المواد 

  قسم الهندسة المعمارية 

 

 نشاطات المختبر  
 

  يهدف مختبر المواد  إلى تعليم الطلبة فحص المواد والتعامل مع االجهزة المختبرية

الهندسييية بييصورة صييحيحة والمتخصييصة فييي مجيياش المييواد االنييشائية الداخليية فييي 

 صلب عملهم المستقبلي في مواقع  تنفيذ األبنية والمنشات والمشاريع المختلفة .

  المساهمة في تطوير المواد االنشائية من خيلش ميساعدة طلبية الدراسيات العلييا فيي

 انجاز الجزء العملي الخاص ببحوثهم . 

   وفييي الوقييس نفييسه يقييدم مختبرنييا خدماتييه فييي مجيياش فحييوص المييواد ا نييشائية

المختبرية والموقعية لرفع مستوى األداء في قطاع البناء والتيشييد وليامات تحقيي  

 جودة ا عماش المنفذة .

تم إعداد هذا الدليل ليكوت مرجعا للسترشاد به لمعرفة االجهيزة والفحوصيات المطلوبية 

التي يتم بها فحص النماذج وقد تم صياغته بشكل مختصر ليسهل اسيتعماله وقراءتيه فيي 

 اي وقس.

 لالتصال :
 الجامعة التكنولوجية / قسم هندسة البناء واالنشاءات / شارع الصناعة / تل محمد / بغداد / العراق .

  البريد االلكتروني :

bldconst_uot@yahoo.com     or    bldconst@uotechnology.edu.iq 

 

 الموقع االلكتروني:

http://www.uotechnology.edu.iq/dep-building/index.aspx  
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