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  بالجنیھ تكلفة اإلستخدام  الغرض  الجھازإسم   م

 ٨القیاسیة  مجموعة المناخل  ١
  بوصة

تقسیم الركام والحصول على 
  التدرج الحبیبي

١٠٠  

  ھزاز میكانیكي للمناخل  ٢
  ١٠٠  التدرج الحبیبي

  جھاز تقسیم العینات الغلیظة  ٣
  ٥٠  تقسیم العینات

  جھاز تقسیم العینات الرفیعة  ٤
  ٥٠  تقسیم العینات الرفیعة

الحصول على درجة حرارة معتمدة   حمام مائي  ٥
  عینات األسفلت إلختبار

  ضمن إختبارات المواد

  فرن تجفیف العینات  ٦
  ضمن إختبارات المواد  فرن تجفیف لدرجات حرارة عالیة

تسخین األسفلت لدرجة الحرارة   فرن تسخین اإلسفلت  ٧
  المعتمدة

  ضمن إختبارات المواد

جھاز قیاس نسبة االستطالة   ٨
  ١٠٠  قیاس نسبة االستطالة للحبیبات  للحبیبات

جھاز قیاس نسبة التفلطح   ٩
  ١٠٠  قیاس نسبة التفلطح للحبیبات  للحبیبات

  ١٧٠  للركام) بري(تحدید الفاقد   جھاز لوس أنجیلوس  ١٠

 CBRجھاز نسبة تحمل كالیفورنیا   ١١
  ٢٥٠  تحدید قوة الطبقة المدموكة

تحدید أقصى كثافة جافة ومحتوى   جھاز بروكتور یدوي  ١٢
  الرطوبة المثلى

١٥٠  

تحدید أقصى كثافة جافة ومحتوى   بروكتور میكانیكي جھاز  ١٣
  الرطوبة المثلى

١٥٠  

  ١٥٠  تصمیم الخلطة األسفلتیة  جھاز دقاق مارشال یدوي  ١٤



 

  ١٥٠  تصمیم الخلطة األسفلتیة  جھاز دقاق مارشال میكانیكي  ١٥

  جھاز المخروط الرملي  ١٦
  ١٣٠  تعین الكثافة في الموقع للتربة

  جھاز قیاس حد السیولة  ١٧
  ٥٠  تحدید حد اللدونة وحد السیولة

  میزان حساس الكتروني  ١٨
  ضمن إختبارات المواد  وزن العینات

  میزان   ١٩
  ضمن إختبارات المواد  وزن العینات

  مقیاس حرارة  ٢٠
  ضمن إختبارات المواد  قیاس درجة حرارة العینات بالمعمل

  مقیاس حرارة اإلسفلت في الموقع  ٢١
  ١٠٠  ارة اإلسفلت في الموقعحر

تحدید نسبة البیتومین في الخلطة   جھاز استخالص اإلسفلت  ٢٢
  في الخلطة األسفلتیة

٣٠٠  

جھاز قیاس درجة الومیض   ٢٣
  ٢٠٠  تحدید درجة اإلشتعال  للبیتومین

جھاز قیاس درجة الغرز   ٢٤
  للبیتومین

تحدید درجة البیتومین طبقا 
  للمواصفات

١٣٠  

قیاس درجة إنسیاب البیتومین عند   قطة الطراوةجھاز قیاس ن  ٢٥
  درجات حرارة مختلفة

١٢٠  

   Coreجھاز قاطع لإلسفلت   ٢٦
  ٢٠٠  أخذ عینات األسفلت من الموقع

  خالط أسفلت  ٢٧
  ١٠٠  خلط الركام مع البیتومین

  میزان مائي  ٢٨
  ضمن إختبارات المواد  وزن العینة بالماء

  جھاز قیاس قیمة الرمل المكافئ  ٢٩
  ١٥٠  حدید نسبة الطین بالمواد الرفیعةت

  جھاز حساب نسبة الرطوبة  ٣٠
  ٢٠٠  تحدید نسیة الرطوبة بالموقع

جھاز قیاس اللزوجة الحركیة   ٣١
  ١٥٠  تحدید اللزوجة للبیتومین  للبیتومین


