
 

 

 نبذة عن المختبر:
ة                          ي يهدف مختبر الخرسانة الى تدريب الطلبة على كيف

واد  م ال ة ب ق ل ع ت م فحوصات ال استخدام األجهزة المختبرية في اجراء ال
 االنشائية  وإنجاز التجارب.

 
وع  ن ت ظرا ل ة ن يعتبر مختبر الخرسانة من المختبرات ذات األهمية العالي

ع ااألجهزة والمعدات المتخصصة التي تس هم في اسناد البحوث والمشاري
ه  الهندسية، وله دور كبير في رفد التقدم العلمي في البلد من خالل دعم
ة  ي دراسات األول العداد كبيرة من مشاريع وبحوث التدريسيين وطلبة ال

 والعليا ويعتبر جهه ساندة لألقسام العلمية ومنها:
 
 قسم هندسة البناء واالنشاءات  .1
 قسم هندسة المواد .2
 قسم الهندسة المعمارية  .3
 قسم العلوم التطبيقية / فرع المواد .4
 قسم الهندسة الميكانيكية .5
 قسم الهندسة الكيمياوية .6
 قسم هندسة اإلنتاج والمعادن .7
 كلية طب االسنان .8
 

 باإلضافة الى العديد من الكليات والمعاهد االخرى
 

 

 

 



 

 

 الغرض من الجهاز:

  يستخدم لخلط المواد والحصول على خلطة خرسانية متجانسة 

  Used to determine the efficient mixing of 
concrete  

 

 خباطة خرسانية
Concrete mixer 
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 اسم الجهاز رقم الصفحة

   Cut-off machine  ماكينة قطع 20

  Electrical  sawالمنشار الكهربائي   21

  PH meter جهاز قياس الحامضية 22

    Pascall ball mill الطاحونة  23

   ادوات فحص قابلية تشغيل الخرسانة ذاتية الرص 24
Apparatus for self-compacting concrete 

   Mortar mixerخالط مونة السمنت   25

   مجموعة موازين الكترونية 26
Set of electronic weighting instruments  

  Buoyancy balanceالميزان المائي 27

  Vibratory tableالمنضدة الهزازة 28
  Sieve shakerهزاز مناخل  29

 تلقائيةمجموعة موازين ميكانيكية نصف  30

Set of semi  automatic mechanical weighting 
instruments 

  Slump coneمخروط الهطول  31

  Water bath حمام مائي 32

 Concrete mixerخباطة خرسانية  33

  Le Chatelier apparatus جهاز لي شاتليه 34



 

 

 مخروط الهطول   
Slump cone  

 الغرض من الجهاز:

يستخدم لتعيين قوام الخرسانة الطرية  
  Used for concrete mixes of medium and high 

workability. 
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 ماكنة اهتزاز مونة السمنت    
Mortar cube vibration  

 الغرض من الجهاز:

 تستخدم لرص مكعبات مالط السمنت في تجربة مقاومة االنضغاط
 لمونة السمنت.

 
 Used to compact fresh mortars casted in steel 

cube moulds in compressive strength tests 
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 هزاز مناخل
Sieve Shaker  

 
 الغرض من الجهاز:

يستخدم لتعيين مقاسات حبيبات الركام الخشن والناعم 

 Used to carry out coarse and fine aggregate sieve 
analysis test  
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 جهاز فحص التصادم
Impact value apparatus   

 

 الغرض من الجهاز:

لتعيين صالبة الركام يستخدم 

 Used to measure aggregate hardness 
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 الميزان المائي
Buoyancy Balance 

 الغرض من الجهاز:

 يستخدم لتعيين الكثافة النسبية (الوزن النوعي) ونسبة
كغم  15االمتصاص للركام او الخرسانة (السعة القصوى للميزان 

 غم) 0.1وقيمة التدريجة 
 Used to measure relative density (specific gravity) 

rate of absorption for the aggregate and/or 
concrete (maximum capacity is 15kg with 0.1 
steps)   
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 ماكنة فحص الشد/االنثناء  
10kN Flexural /Tensile Testing Machine  

 الغرض من الجهاز:

 اده ع يستخدم لفحص االنثناء والشد لموشور مونة السمنت الذي اب

40x40x160 ملم  

 This single lever machine is designed for flexural 
tests on 40x40x160mm mortar prisms and 
tensile tests on briquettes. 
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 خالط مونة السمنت                              
Mortar Mixer                            

 الغرض من الجهاز:

يستخدم لخلط مونة السمنت للحصول على خلطة متجانسة . 

 Used to mix cement mortar to achieve 
homogenous mixture   
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 جهاز فحص قابلية الخرسانة لمقاومة نفاذ ايون الكلوريد 

(ASTM C1202)  

 الغرض من الجهاز:

  يستخدم لفحص قابلية الخرسانة لمقاومة نفاذ ايون الكلورايد  

 

 Used to determine concrete ability to resist 
chlorideion penetration 

. 
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  الطاحونة        
Pascall Ball Mill      

 الغرض من الجهاز:

 تستخدم لطحن المواد االنشائية وتنعيمها مثل االسمنت المتحجر
  والطابوق

 Used for materials particle size reduction, such as 
large aggregate grains and bricks waste.  
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 فرن التجفيف 
Drying oven  

 الغرض من الجهاز:

 يستخدم لتجفيف مختلف المواد االنشائية والعينات من اجل حساب
  الكثافة او محتوى الرطوبة او قياسات اخرى

 Used for drying samples up to 200˚C   
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 المنشار الكهربائي             
Electrical  Saw          

 الغرض من الجهاز:

 كونكريت  –ثرمستون  –الطابوق  –يستخدم لقطع الحجر
  واليستخدم لقطع الحديد والخشب.

 Used to saw concretes, block, bricks and other 
building materials 
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 مطرقة كونكريت 
Concrete hammer  

 الغرض من الجهاز:

 للتعرف على مدى صالبة وقوة سطح الخرسانة والتباينات المحتملة
  فيه

 Used to check the set and state of the concrete 
surface by striking the surface with a hammer 
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  ملحق تفريغ (منظومة فاكيوم )
Vacuum Pumps  

 الغرض من الجهاز:

 تستخدم لتفريغ النماذج من الهواء لكي يتم اشباعه بالماء او اي
مادة اخرى وكذلك للمحافظة على النماذج جافة او رطبة حسب 

 المطلوب.
  Vacuum system used to subject concrete 

samples to vacuum pressure  
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جهاز قياس معدل تيار التاكل في حديد التسليح المغمور 
 في الخرسانة

Gecor 6TM (ASTF) 

 الغرض من الجهاز:

 يستخدم جهاز (جي كور) لقياس معدل تيار التاكل باستخدام
الملحق الحلقي لحساب التاكل في حديد التسليح المغمور في 

 الخرسانة.
 Used to measure corrosion rates for 

reinforcement embedded in concrete 
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 جهاز زمن في بي 

Vebe  time apparatus  

 الغرض من الجهاز:

 يستخدم إليجاد زمنVebe  للخرسانة الطرية ذات التشغيلية
 الواطئة جدا.

 Used for concrete mixes of low and very low 
workability. 
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  جهاز فحص عامل الرص

Compaction Factor Device  

 الغرض من الجهاز:

 يستخدم لتعيين قابلية تشغيل الخرسانة الطرية وخاصة الخلطات
الخرسانية ذات قابلية التشغيل الواطئة والتي قد اليعطي قوامها 

  هطول حقيقي.
 Used to measure compaction factor for 

concretes have low workability  
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