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 (: بيان بالتجارب والخدمات التي يمكن أن يقدمها المعمل2نموذج معامل )

 اسم المعمل: معمل الهندسة الصحية

 صورة التجربة أو الخدمة )ان أمكن( وصف التجربة أو الخدمة اسم التجربة أو الخدمة م

1 
قياس تركيز االكسجين 

 DOالذائب 

 يتم تجهيز العينات  -

 Lutronماركة  DOين الذائب وباستخدام جهاز قياس االكسج -

DO-5510  يمكن قياس قيمةDO . 

 

2 
قياس قيمة االس 

 pHالهيدروجيني 

 يتم تجهيز العينات  -

بلجيكي الصنع  - pHالهيدروجينياالس وباستخدام جهاز قياس  -

 COMSORTماركة 

 يتم قراءة قيمة االس الهيدروجيني للمياه -
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3 
قياس قيمة االكسجين 

 BODالحيوي الممتص 

 يتم تجهيز العينات  -

 توضع العينات في الزجاجات المخصصه لها بالجهاز  -

درجة لمدة  02يتم وضع الجهاز في الحضانه عند درجة حرارة  -

 خمسة أيام ويتم مالحظة ارتفاع مستوي الزئبق في االنابيب.

 BODيتم قراءة القيمة المناظرة بعد خمسة ايام لتعبر عن قيمة  -

 للعينة

 

4 
المتبقي بمياه  قياس الكلور

 الشرب )مقارنة األلوان(

 يتم تجهيز العينات واضافة المادة الكيميائية المخصصه بالجهاز -

يتم وضع العينه في الجهاز ومقارنة اللون الناتج لمعرفة تركيز  -

 الكلور المتبقي.

 

5 
قياس قيمة االمالح الذائبة 

  TDS  الكلية بالمياه

 .يتم تجهيز العينات  -

جهاز قياس الرقم الهيدروجيني واالمالح مباشرة لتحديد يتم استخدام  -

 للعينة والتي تظهر علي الشاشة. TDSقيمة 

 

6 
قياس المواد العالقة بالمياه 

TSS 

 يتم تجهيز العينات . -

باستخدام أوراق الترشيح المخصصه يتم ترشيح حجم معين من  -

 المياه وذلك باستخدام جهاز الترشيح بالتفريغ 

درجه  521ورقة في فرن التجفيف عند درجة حراره يتم تجفيف ال -

 حتي تمام ثبات الوزن وذلك باستخدام جهاز الميزان الحساس.

 هي حاصل طرح وزن الورقة بعد وقبل التجربة. TSSلتكون قيمة  -
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7 
قياس المواد المتطايرة بمياه 

 TVSالصرف 

 يتم تجهيز العينات . -

درجة باستخدام جهاز  022يتم حرق العينات عند درجة حرارة  -

الفرن الالفح وبقياس فروق االوزان مع التجارب السابقة يتم حساب 

 قيمة المواد المتطايرة.

 

8 
تحديد جرعة المادة 

 المروبه للمياه

 يتم تجهيز العينات . -

يتم وضع العينات ذات الجرعات المختلفه من المادة المروبة في  -

 عات دوران مختلفة.عند ازمنة مختلفه ثم سر Jar Testجهاز 

وبقياس جودة المياه بعد التقليب بالجهاز يمكن تحديد الجرعات  -

 واالزمنه والسرعات القياسية لترويب المياه.
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 (: بيان باألجهزة والمعدات في المعمل1نموذج معامل )

 اسم المعمل: معمل الهندسة الصحية

 العدد وصف الجهاز )ان أمكن( اسم الجهاز م
الجهاز حالة 

 )يعمل/ اليعمل(
 صورة الجهاز )ان أمكن(

1 
ألماني الصنع  -جهاز ميزان حساس 

 OHAUSماركة 

يستخدم لقياس أوزان صغيرة 

بالملليجرامات وله تطبيقات مختلفة 

منها قياس تركيز المواد الصلبة 

 العالقة

 يعمل واحد
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2 
 -DOجهاز قياس األكسجين الذائب 

 Lutron DO-5510ماركة 

دم لقياس تركيز األكسجين يستخ

الذائب لمياه الصرف الصحي 

 والصناعي

 يعمل واحد

 

3 
إيطالي  الصنع  -فرن تجفيف وتعقيم  

 CBMماركة 

له تطبيقات مختلفة منها تجفيف ورق 

الترشيح في تجربة قياس تركيز 

 المواد الصلبة الكلية

 يعمل واحد
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4 
صيني الصنع  -جهاز تقطير المياه 

 MEDNIFماركة 

يستخدم للحصول على مياه مقطرة 

 خالية تماما من األمالح الذائبة
 ال يعمل واحد

 

5 
 - pHجهاز قياس األس الهيدروجيني

 COMSORTبلجيكي الصنع ماركة 

يستخدم لقياس درجة الحامضية 

والقلوية لعينات مياه الشرب 

والصرف الصحي والصناعي لتحديد 

جرعة المروبات المثلي وأنسب 

 الجةطرق المع

 يعمل واحد
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6 

جهاز حضانة  القياس األكسجين 

موديل – BODالحيوي المستهلك 

FOC225E- ماركةVELP 

يستخدم لتوفير درجة حرارة ثابتة 

ومناسبة الجراء اختبار قياس 

 BODاالكسجين الحيوي المستهلك 

 

 واحد

 

 يعمل

 

7 
أمريكي الصنع  -جهاز قياس العكارة 

 ICMماركة 

ة المياه والتي تعبر لقياس درجة عكار

عن تركيز الملوثات الموجودة بمياه 

 الشرب

 يعمل واحد

 

8 
إيطالي  الصنع  -  Jar Testجهاز 

 VELPماركة 

يستخدم لتحديد جرعة المروبات 

الالزمة في معالجة مياه الشرب 

باالضافة الستخدامه كنموذج معملي 

لعمليات الترويب والترسيب لمياه 

الشرب والصرف الصحي 

 الصناعيو

 يعمل واحد
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 فرن حرق كهربي 9
يستخدم في اختبارات معالجة مياه 

 الصرف الصحي والصناعي
 يعمل واحد

 

11 

جهاز قياس األكسجين الحيوي 

إيطالي الصنع  -BODالمستهلك 

 VELP Scientificماركة 

يستخدم للتعبير عن تركيز المواد 

العضوية الموجودة في مياه الصرف 

والقابلة لألكسدة  الصحي والصناعي

 والتحلل بيولوجيا

 ال يعمل واحد

 

11 
 مفاعل حرارى لتجهيز العينات

 

يستخدم للتعبير عن تركيز المواد 

العضوية الكلية الموجودة في مياه 

الصرف الصناعي والقابلة لألكسدة 

 كيميائيا

 يعمل واحد
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12 
 - pHجهاز قياس األس الهيدروجيني

 JENCOبلجيكي الصنع ماركة 

يستخدم لقياس درجة الحامضية 

والقلوية لعينات مياه الشرب 

والصرف الصحي والصناعي لتحديد 

جرعة المروبات المثلي وأنسب 

 طرق المعالجة

 يعمل اثنان

 

13 
موديل مفاعل حرارى لتجهيز العينات 

ECO16- 

يستخدم في اختبارات معالجة مياه 

 الصرف الصحي والصناعي
 يعمل واحد
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 شيح وتفريغجهاز تر 14

يستخدم في اختبارات معالجة مياه 

الشرب والصرف الصحي ومنها 

 قياس تركيز المواد الصلبة الكلية

 يعمل اثنان

 

 فرن الفح 15
يستخدم في اختبارات معالجة مياه 

 الصرف الصحي والصناعي
 يعمل واحد
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16 
جهاز قياس الرقم الهيدروجيني 

 واالمالح

 يستخدم لقياس درجة الحامضية

والقلوية لعينات مياه الشرب 

والصرف الصحي والصناعي لتحديد 

جرعة المروبات المثلي وأنسب 

طرق المعالجة ويستخدم لقياس نسبة 

 االمالح الموجوده بالمياه .

 يعمل واحد

 

 جهاز مقارنة األلوان 17
يستخدم لقياس تركيز الكلور المتبقى 

 بمياه الشرب
 يعمل واحد

 
 

 

 


