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 4من  1الصفحة    

 

 تىصيف يخبر

 Lab Description 

QF 01.01 

 

 E.C.4 (:.Lab No)انًخبر رقى 

 (Lab Identification)بانًخبر أوالً: انتعريف 

 مخبر مواد البناء: (Lab Name)انًخبر اسى 

 

  : انهُذست انًذَيت(collegeانكهيت )

 (Supervisor Nameاسى انًشرف ) 00 :(Capacity) انقذرة االستيعابيت

 :(سى /انصفت انعهًيتالا)

 (Workers in Lab)انًخبر انعايهيٍ في 

 : انعايهيٍ عذد

 (Lab Photos)انًخبر  ثاَياً: صىر

 

 

 

 

صىرة 

3 

 ً  (Instruments and Apparatus Labألدواث واألجهزة انًخبريت ): اثانثا

 األدواث

Tools 

  3ميزان حساس عدد 

 فرن كهربائي لتجفيف العينات 

 خالط للمونة االسمنتية 

 جبالة صغيرة للبيتون 

 قوالب لصب البيتون مكعبة واسطوانية 

 صينية معدنية كبيرة 

 عرباية معدنية 

 بياكوليس 

 دوارة لولبية 

 صواني و صحون معدنية 

 مغارف معدنية 
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 4من  2الصفحة    

 

 صندوق أدوات 

 

 األجهزة
Apparatus 

 للبالط جهاز تجربة االهتراء 

 جهاز رج قوالب المونة االسمنتية 

 مخروط أبرامز  

 جهاز تعيين االنتفاخ للروابط المائية( قالب لوشاتوليه( 

 جهاز كسر العينات البيتونية 

 جهاز التحليل الحبي للحصويات 

 تجربة المكافئ الرملي 

 جهاز كسر عينات الصخور والبلوك 

 قوالب البيتون طاولة رجاجة لرج 

 مسبر فيكات 

 )جهاز بلين )جهاز تعيين السطح النوعي 

 )جهاز لوس آنجلس )لتعيين الفاقد بالهتراء للحصويات 

 
 

 

 (Apparatus Description) توصيف األجهزةرابعا: 

 األهداف (Apparatus) الجهاز

(objectives) 

 1صورة 

Photo1 

 2صورة 

Photo2 

 البالط على االحتكاكتعيين مقاومة  جهاز االهتراء

 

 

جهاز رج قوالب 
 المونة االسمنتية

 رج عينات المونة االسمنتية

 

 

 

 مخروط أبرامز

 تعيين الهبوط للبيتون االسمنتي

 لمعرفة قابلية تشغيله 
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 4من  3الصفحة    

 

جهاز كسر العينات  
 البيتونية

تعيين المقاومة على الضغط للعينات 

 البيتونية

 

 

ي لجهاز التحليل الحب
 للحصويات

 تحديد أبعاد المواد الحصوية المارة من

 سلسلة من المناخل النظامية وتعيين 

 النسبة المئوية لكل منها ورسم منحني 

 التحليل الحبي 
  

 

ئ فتجربة المكا
 الرملي

 تعيين قيمة المكافئ الرملي لعينة 

 الرمل

 

 

 جهاز كسر عينات 

 الصخور والبلوك

 لعينات تعيين المقاومة على الضغط

 الصخور والبلوك 

 

 

   تعيين القوام القياسي للعجينة االسمنتية مسبر فيكات

قالب وغالية 
 )لوشاتولي(

تعيين االنتفاخ على الساخن والبارد 

 للروابط المائية
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 4من  4الصفحة    

 

 جهاز بلين *جهاز 

 تعيين السطح النوعي*
 سمنتتعيين السطح النوعي لإل

 

 

 االسمنتية رج القوالب البيتون طاولة رجاجة

 

 

 جهاز لوس أنجلوس
 موادتعيين الفاقد باالهتراء لعينة 

 حصوية 

 

 

 (Acquired Skills): انًهاراث انًكتسبت خايسا

 ايكاَيت انتعايم يع أدواث و أجهزة اختباراث يىاد انبُاء 

 استقراء انُتائج يٍ خالل انربط بيٍ وصف انًىاد انًختبرة بُتائج االختباراث 

 (Other services)أخري يقذيها انًخبر خذياث : سادسا
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