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  معمل البیان باألجھزة الموجودة ب
  اســــم الجھـــاز  م  اســــم الجھـــاز  م
  منشار لقطع عینات الحدید والخرسانة  ٢٣ جھاز حاسـب آلي بالطابعة  ١

  خـالط خرســانة  ٢٤ ماكینة اختبـــار الضغط  ٢

  خـالط مــــونھ  ٢٥  ماكینة اختبار ضغط وانحناء  ٣

  ھزاز مكعبات خرسانة   ٢٦ )ت كور تس( جھاز قلب الخرسانة   ٤

  ھـزاز مكعبات مونھ   ٢٧  جھاز الموجات فوق الصوتیة  ٥

  ھـزاز منـاخل   ٢٨  جھاز شـد وثنى الحدیـد  ٦

  اسطوانات كور تست  ٢٩  مطرقـــة شــمیدت  ٧

  مكعبات قیاسیة لصب الخرسانة  ٣٠  جھــاز فیكات بالملحقات  ٨

  لصب المونھمكعبات قیاسیة   ٣١  جھــــاز معامل الدمك  ٩

  اسطوانات قیاسیة لصب الخرسانة  ٣٢  غالیــة لجھـاز لوشـتلیھ  ١٠

  قالب لصب كمرات الخرسانة  ٣٣  جھــاز انســیاب المونھ  ١١

  مجموعة منـاخل  ٣٤  جھـاز اإلماھة لألسـمنت  ١٢

سطحیة    ١٣ ساحة ال اس الم ین لقی از بل جھ
  أحواض معـالجة   ٣٥  لألسمنت

  میزان حساس  ٣٦  جھــاز معـامل الھبـوط  ١٤

  میزان میكانیكي  ٣٧  جھاز لوس أنجلس للركام محلى   ١٥

  میزان میــاه  ٣٨  قالب معامل التھشیم للركام إیطالى  ١٦

   اتجاھات   ٦ طن ٥ Yaleونش   ٣٩  جھـاز كشـاف الحدیـد  ١٧

جمیع األدوات المساعدة للعمل   ٤٠  جھـاز قیـاس االنضغاط  ١٨
  بالمعمل

جھـاز إطـار تحمیـــل                                            ٤١  احھجھـاز قیـاس االز  ١٩
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جھاز قیاس الرقم الھیدروجیني                                          ٤٢  شــانیور المـاني  ٢٠

المعادن في االوساط جھاز قیاس تآكل   ٤٣  فــرن كھربـائى  ٢١
  المختلفة

  قیاس نفاذیة الخرسانةجھـاز   ٤٤  جھـاز تقطیر المـاء  ٢٢
  


