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معمل مترولوجيا الحجوم وانسياب الموائع

 معمل قياس الحجوم

خزانات و ةوخزانات المواد البترولي ةريوالخزانات العيا ةتوماتيكيالماصات األو ةنواع الزجاجيات المعمليأيقوم المعمل بمعايرة كافة 

 لى الكيلوجرام البالتينى .إسناد المترولوجى وتحقيق اإل ةالسوائل العمالق

 قل اليقين ممكن بحسب طبيعة القياس.أو ةالمعمل خدماته فى مجال القياس والمعايره بأعلى دقيقدم 

 معمل قياس معدل انسياب الموائع 

 ةمامينظمة القياس اإلأيقوم بتطوير  ةمعايرللمعمل قياس معدل انسياب الموائع بالمعهد القومى 

نظمة ألتطوير  ةالحاسوبي ةنماذج المحاكانسياب السوائل والغازات وكذلك يقوم بعمل إلقياس معدل 

عددات قياس معدل تدفق كل من السوائل  ةنه يقدم خدماته فى معايرأقياس معدل االنسياب كما 

 . ةلى وحدات القياس الدوليإسناد المترولوجى والغازات وتحقيق اإل

الكتلة والقوةولوجيا رشعبة مت

معامل وهم : 5تضم 

معمل القياسات الصوتية  لموائع مترولوجيا الحجوم وانسياب امعمل   معمل مترولوجيا الكتلة والكثافة والضغوط     

معمل القياسات فوق الصوتية   معمل مترولوجيا القوة والمواد    

معمل القياسات الصوتية

رئيسية مجموعاتالقسم إلى ثالث  نشطةأتنقسم 

هتزازت: معايرة أجهزة قياس الصوت واالوالأ

 معايرة جهاز قياس مستوى الصوت -

 معايرة  معاير جهاز مستوى الصوت -

 معايرة الميكروفونات -

 السماعات اختبار -

 االهتزازات مجسات قياسمعايرة  -

معايرة األوديومتر)جهاز قياس مستوى السمع(  -

EgyptNIS 

EgyptNIS 

EgyptNIS 

EgyptNIS 

EgyptNIS 

EgyptNIS 

شعبة مترولوجيا 

 الكتلة والقوة

      

    

معمل مترولوجيا الكتلة والكثافة والضغوط

المصنوع من  لجمهورية مصر العربية وهو الكيلو جرام الكتلة باستخدام اإلمام القومى للكتلة جهزة قياسأسناد لكل اإل يحقق معمل الكتلة

. ويستخدم لنقل اإلسناد لباقى الصنج داخل وخارج الجمهورية وقد تبنى ذاتيا دون الحاجة إلى 58النسخة رقم  سبيكة البالتين واأليريديوم

  الجمهورية.إجراء معايرات الئمة القياس المصرية خارج 

 معمل مترولوجيا الكتلة

ومعايرة الموازين بدءاً من . 3Mإلى  1Eكيلوجرام ذات رتب الدقة المختلفة من  1000 ىمليجرام وحت 1يقوم بمعايرة الصنج من 

 . طن 200سفلت والخرسانة حتى وناش وخالطات األموازين البسلكل واأل ىلإضافة إالموازين المعملية ذات درجات الدقة المختلفة 

 معمل مترولوجيا الكثافة

كجم وهى المعيار األولى لقياس كثافة السوائل واألجسام الصلبة . قياس كثافة  1يحوز معمل الكثافة بكرة سليكون أحادية البلورة بكتلة 

وائل أوتوماتيكيا من نظمة المختلفة . معايرة هيروميترات قياس كثافة السكجم باستخدام  مجموعة من األ 50جرام إلى  1الصنج من 

 باستخدام نظام الوزن الهيدروستاتيكى وكذلك معايرة األجهزة الرقمية لقياس كثافة السوائل. 3كجم /م 3000وحتى  3كجم /م 500

 معمل مترولوجيا الضغط

لوحدات القياس األساسية ومن ثم يقوم بنقل اإلسناد إلى باقى  ىيقوم المعمل بتحقيق وحدة الضغط عن طريق اإلسناد إلى النظام الدول

ميجا  40 ىبسكال وحت ىملل 1من  ىالمد ىوالمطلق ف ىجهزة قياس ضغط الغاز المنخفض والفرقأجهزة قياس الضغوط ويقوم بمعايرة أ

ميجا بسكال. 500 ىجهزة قياس ضغط السائل حتأبسكال ومعايرة 

 واقيات األذن - التليفونات اختبارات -

معايرة مصدر الصوت العيارى. -

 : قياسات صوتيات المبانى واالهتزازاتثانيا

قياس معامالت االمتصاص واالنعكاس الصوتى للمواد وكذلك  -

 المعاوقة الصوتية 

 قياس العزل الصوتى للمواد -

قياس التوزيع الصوتى للغرف الصوتية -

Website: www.nis.sci.eg 

Tel.       : 00202 33889918 

Fax       : 00202 33889918 

Email   : pr.nis.eg@gmail.com 

 وزارة البحث العلمي
 للمعايرة ىالمعهد القوم
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معمل مترولوجيا القوة والمواد

لوحدات القوة ومشتقاتها كوحدات قياس العزم والصالدة والصدم،  ىتحقيق اإلسناد المترولوج ىيقوم المعمل بدور هام ف

المواد الهندسية وتحليل اإلجهادات وأجهزة القياس وطرق المعايرات وتطبيق كل هذا لخدمة  ىلى البحوث فإضافة باإل

 األغراض الصناعية.

مصر بحيازته لمراجع قياس إمامية وثانوية. حصل نظام الجودة المطبق بالمعمل على  ىف ىيمثل المعمل قمة الهرم القياس

 CMC'sوروبيه اليورامت ، كما تم االعتراف الدولى بقدرات القياس من خالل المنظمة اال 2008عام  ىاالعتراف الدولى ف

. كما تم 2009عام  ىف BIPM-KCDBونشرت على موقع المكتب الدولى للمقاييس والموازين  ىلمعمل القوة اإلمام

 .2015عام  ىاالعتراف بقدرات قياس العزم ونشرها بالموقع ف

صصه قدر إهتمامه بإجراء المعايرات وقد حصل على االعتماد الدولى من المجلس مجال تخ ىيهتم المعمل بإجراء االختبارات ف

 إختبارات الشد والصالدة.  ىمجال ىف 2011عام  ى( فEGACإلعتماد المعامل ) ىالوطن

مجال  ىلمترولوجية الفنية فايرات واإلختبارات والدورات التدريبية واإلستشارات العلمية واكما يقوم المعمل بإجراء المع

 .تخصصه

 قياس القدرة الصوتية للماكينات -
 هتزازات االقياس  -
الضوضاء المختلفة ومعالجتهاقياس  -

ثالثا: القياسات السمعية

 لالنسان قياس مستوى السمع -

نظام لمعايرة األوديومتر بالمستشفيات والعيادات  -

معمل القياسات فوق الصوتية

مجال مترولوجيا القياسات فوق الصوتية والعمل على استمرار إسنادها ومطابقتها للمعايير  ىنشئ معمل فوق الصوتيات لحفظ وتطوير معايير القياس القومية فأ

أغراض القياس والمعايرة وكذلك إجراء البحوث ودراسة الخواص الفيزيقية للمواد المختلفة . ىالدولية إلستخدامها ف

:ىيقدمها المعمل ه ىوالخدمات الت

 مجال المعايرات ىف:  والا أ

 ىمعايرة أجهزة الكشف غير المتلف للمواد باستخدام طريقة صدى النبض فوق الصوت.

 .معايرة القوالب المرجعية فوق الصوتية 

 الطول( ى، الزاوىمعايرة محدثات التحول المرجعية ،TR.) 

 .معايرة أجهزة قياس السمك 

  معايرة أجهزة قياس سرعة سريان السوائلUltrasonic flowmeter 

  معايرة أجهزةAC Yoke 

  معايرة أجهزةEddy Current 

  معايرة أجهزةUltrasonic Cleaner 

 مجال اإلختبارات ى: ف ثانياا 

الشروخ وتقييم وتحديد العيوبالكشف عن 

 : فى مجال األبحاثثالثاا 

منها والعرضية( وكذلك قياس معامل امتصاص الطاقة  عة الموجات فوق الصوتية )الطوليةمجال القياسات فوق الصوتية وقياس سر ىبحاث العلمية فجراء األإ

 الميكانيكية بغرض تقييم المواد.

 قسم القياسات الصوتية أيضا نشطةأومن 

تنظيم دورات تدريبية سنوية فى مجال القياسات الصوتية  -

 واالهتزازات 

لمجاالت القسم المختلفةتقديم االستشارات العلمية والفنية  -
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ىعتراف الدولاال

 ىعتراف الدولاال ىعل ةلمعمل الكتلة والكثافة والضغوط حاصل ةماميالمعايير اإل

وتم  CIPM-MRAاتفاقية  ىللموازين والمقاييس بناء عل ىمن  المكتب الدول

  . )BIPM( ـ نشر قدرات القياس الخاصة بال

المقارنات الدولية

المقارنات  ىبفعالية ف 1999شارك المعمل منذ عام ي

والمقاييس  للموازين  ىينظمها المكتب الدول ىالدولية الت

 BIPMسيوية بية واآلوورفريقية واألواالتحادات األ

 ىن فاآل ىوالخليجية ومازال يشارك المعمل حت

 ىتزيد عدد المقارنات التوتعقد.  ىالمقارنات الدولية الت

نشطة المعمل أ ىمقارنة ف 30 ىمعمل علالشارك فيها 

 . المختلفة

يؤديها المعمل : ىالخدمات الت

مجال الكتلة:  والا أ

 ةالمختلف ةكيلوجرام ذات رتب الدق 1000مليجرام وحتي  1الصنج من  ةمعاير -

 معايرة الصنج ذات االستخدامات الخاصة .وكذلك  3M ىلإ 1Eمن 

 .ةقياس قابلية الصنج للمغنط -

من الموازين المعملية ذات  ا  الت الوزن المختلفة بدءآمعايرة الموازين و -

 . طن 200 ىدرجات الدقة المختلفة وحت

 ىتستخدم ف ىجهزة القياس الدقيقة والتأالعديد من  ىيحوز معمل الكتلة عل

: جهزةاأل همثلة هذأبحاث العلمية ومن عمال المعايرات واألأ

  0.1ستقرائيةإجرام  6 ىمد ىقصأميزان مقارن  -

 . ميكرو جرام

  1ستقرائيةإجرام  21 ىمد ىقصأميزان مقارن  -

 . ميكرو جرام

 1ستقرائيةإجرام  1000 ىمد ىقصأميزان مقارن  -

. ميكرو جرام 

 . ميكرو جرام 10ستقرائية إكجم  10 ىمد ىقصأميزان مقارن  -

 . مليجرام 1ستقرائية إكجم   50 ىمد ىقصأميزان مقارن  -

 جم . 0,5طن استقرائية  1ميران مقارن  -

 1ستقرائية إ كجم 50 ىمد ىقصأجهاز قياس قابلية الصنج للمغنطة  -

 . ميكروجرام

ةالكثافمجال  : ثانياا 

يحتفظ معمل الكثافة بكرة سليكون أحادية البلورة  -

لقياس كثافة  ىولالمعيار األ ىكجم وه 1بكتلة 

 . جسام الصلبةالسوائل واأل

كجم  50 ىلإجرام  1 الصنج من ةقياس كثاف -

 . مجموعة من األنظمة المختلفةباستخدام  

ى وحت 3م/جم ك 500 وتوماتيكيا منأ السوائل ةهيروميترات قياس كثافمعايرة  -

جهزة قياسها باستخدام نظام الوزن أوكذلك معايرة  3م/جم ك 3000

 . جهزة الرقمية لقياس كثافة السوائلمعايرة األى وكذلك الهيدروستاتيك

الضغطمجال :  ثالثاا 

يقوم المعمل بتحقيق وحدة الضغط عن طريق 

القياس وحدات نظام الدولى لال ىلإسناد اإل

مجموعتين متشابهتين من  ىساسية معتمدا علاأل

لنقل مليميتر  35المكبس واالسطوانة بقطر 

 ىتحقق مد ىالمجموعات والت ىباق ىلإسناد اإل

. ميجاباسكال 500 ىالقياس حت

يحوز معمل : معايرة الضغط المنخفض -

 FPGميزان الضغط المنخفض  ىالضغط عل

 ىوالمطلق ف ىوالفرق ىلقياس الضغط العاد

 .كيلوبسكال 15 ىوحت ىالمد

مجموعات  ىلإضافة الغاز باإل ميزان ضغط -

سطوانات لقياس الضغط المطلق المكابس واإل

 ميجا باسكال.  40 ىحتوالعادى 

زان ضغط الزيت لقياس الضغط العادى مي -

. ميجاباسكال 500 حتى

ضغط الزيت والهواء  جهزة قياسأالعديد من  -

لتحقيق  ةالمعايرات الثانوي والتى تستخدم فى

ميجا  280 ىباسكال وحت 1القياس من  ىمد

 باسكال.

العالمية طبقا للمواصفات زيت(  –ضبط وإختبار صمامات أمان الضغط )غاز  -

الغير إتالفية واإلتالفية ألوعية اإلختبارات و المواقع وأالضبط بالمعمل ويتم 

 الضغط ذات الضغوط واألحجام المختلفة .

:ستشارات االالتدريب و

 ىمجاالت العمل بشكل دور ىفدورات متخصصة سنويا  9قد المعمل يع -

 . تتضمن مترولوجيا الكتلة والكثافة والضغوط وطرق حساب الاليقين لها

 ىلتقديم خبراتهم ف ةمن الكفاء ةعالي ةدرج ىمتخصصين عل توفيريقوم المعمل ب -

 .تطلب ذلك  ىالجهات الت ىلإوالضغوط  ةالكتلة والكثاف

 .ة المجاالت السابق ىف االستشارات الفنيةيقوم المعمل بتقديم  -

 يمكن عقد دورات تدريبية بالموقع فى الحاالت الخاصة . -

أهم العمالء

الهيئة المصرية للمواصفات والجودة -1
والموازين مصلحة دمغ المصوغات -2
الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات -3
الهيئة العربية للتصنيع -4
فايزر لالدوية -5
بتروجيت -6
الكويت -انكو الب -7
السودان -الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس -8
المملكة العربية السعودية -كلية الصيدلة-جامعة الملك سعود -9

انجوال -هاليبرتون -10

والضغوطة والكثاف ةكتللمعمل مترولوجيا ا

 ىسناد لباقاإل . ويستخدم لنقل58رقم  النسخة يريديومالبالتين واأل ةالمصنوع من سبيك وهو الكيلو جرام لجمهورية مصر العربية ةللكتل ىمام القومباإل ةيحتفظ معمل الكتل

إجراء معايرات الئمة القياس المصرية  إلىسناد ذاتيا وعدم الحاجة ئمة الدولية وتحقيق سلسلة اإلاأل إلىسناد المعمل سياسة بناء اإل ىالصنج داخل وخارج الجمهورية وقد تبن

 خارج الجمهورية.
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ئية بتداالمرحلتين اإل ىالقياسات الصوتية ف ىمعايرة األجهزة المستخدمة ف

 يضا توصيف الغرف الصوتية الخاصة.أوالثانوية، 

ستخدامها المستمدة كوحدة قياس ال Paيحدد الكمية  (SI) للوحدات ىالنظام الدول

في الصوتيات. كما تتمثل بأنها مستوى ضغط الصوت كما ديسيبل، حيث 

 .20μPa هو  ىالمستوى المرجع

قسم الصوتيات ىيتم ف

ية تدائبالمرحلتين اإل ىالقياسات الصوتية ف ىمعايرة األجهزة المستخدمة ف •

 .والثانوية

جات احتيا ىتلب ىالمشاريع البحثية التواحد من األهداف األخرى هو عمل  •

 البالد.

معايرةالخدمات القياس و

3630الصوت النوع  ى جهزة قياس مستوولي ألنظام المعايرة األ -1

الموحدة  IEC 60651المواصفة  •

SLMs والوزن  ىلقياس الوزن الزمن

والمواصفة  لضغط الصوت ىالتردد

IEC 60804 المتوسط ودمج-دمج -

متوسط الوقت والصوت ومستويات 

 . SLM جهزةالتعرض أل

  61672المواصفة الجديدة IEC :

( تحل محل 3-1) جزاء من المواصفةأ

كل المواصفات القديمة والجديدة 

الصوت وتم  ىجهزة قياس مستوأل

 ىلإجهزة حسب كفاءتها تقسيم األ

. ىثان ىول ومستوأ ىمستو

ولي للميكروفوناتاألنظام المعايرة  -2

  للميكروفوناتIEC 61094-2: 2009.

   قياس حساسية الميكروفون 

ىجهزة قياس مستومعايرة المعاير أل -3

الصوت 

وديومترمعايرة األ -4

معايرة االهتزازات -5

 ىالنشاط الكبير ف ىقياس االهتزاز ه ىمعايرة األجهزة المستخدمة ف 

يضا طرق تطوير أالجزء الخاص باالهتزاز داخل معمل الصوتيات 

 وتحسين معمل االهتزازات.

  .تطوير وتحسين معمل االهتزازت

  القياس طبقا للمواصفةISO 5347-3. 

   تتكون الدائرة مصدر االهتزاز: الجسم الهزاز نوعB & K 4812 مولد ،

يستخدم لتوليد ، B & K 2707 ، مكبرفي النوعK 2035 إشارة نوع 

االهتزازات من موجة جيبية مع مستويات معينة على ترددات مختلفة من 

هرتز. 1000هرتز إلى  10

اختبار الهواتف -6

 مسار اإلشارات باستخدام جهاز محاكاة شبكة  ىيقيس اإلرسال الكامل وتلق

 السليمة 

 ن أاألذن مستخدم الهاتف والفم، مما يسمح لسماعة الهاتف  ىتحاك القبعات

ذن الصناعية ومحاكاة الفمقريب من األ تثبت بطريقة صحيحة نسبيا  

الموقع ىالقياسات ف -7

 القاعات ىتوزيع الصوت وزمن الترداد ف 

  ىالمبان ىلعناصر البناء ف ىالعزل الصوت

  القدرة الصوتية للماكينات الكهربية 

 الضوضاء البيئية 

  االهتزاز معامالت 

االستشارات : -8

 مستويات الضوضاء المحيطة ىاالستشارات العلمية للتحكم ف 

 ىاميم الموصى بها ألفضل أداء صوتتحديد معايير وتص 

 العديد من المجاالت مثل: ىاقتراحات للتغلب على المشاكل الصوتية ف

o صوتيات البناء واالهتزازات

o الصناعة 

o  اإلنسانصحة 

o تلوث الضوضاء 

أهم العمالء 

مصر للطيران -1

ميراكو كاريير -2

الشرقية للدخان -3

جهاز شئون البيئة -4

ترسانة بورسعيد -5

جامعة القاهرة –كلية الهندسة  -6

 القياسات الصوتيةمعمل 

 ىالمعايير الوطنية والت ىالهواء. وتأكيد التكامل والتكافؤ ف ىضغط الصوت ف ىمستو وتحسين معايير لقياس كميات من معمل الصوتيات هو تحقيق ومعايرة ىالهدف الرئيس

داخل البالد عن طريق مجموعة واسعة من خدمات المعايرة والقياس  ىمستوى الثانو ىالمقارنات الدولية. يتم توفير التتبع والقياس ف ىتتحقق من خالل المشاركة ف

 .: معمل الصوتيات الكهربائية، معمل السمعيات ومعمل االهتزازىواالختبار. معمل الصوتيات يتكون من ثالثة أقسام، وه
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نسياب الموائعإمعمل مترولوجيا الحجوم و

تحقيق و ةالعمالقسوائل وال ةتروليخزانات المواد البو ةوالخزانات العياري ةتوماتيكيوالماصات األ ةنواع الزجاجيات المعمليأيقوم المعمل بمعايرة كافة  معمل الحجوم :

 .بيعة القياسقل اليقين ممكن بحسب طأو ةبأعلى دق ةالمعايرولى الكيلوجرام البالتينى . يقدم المعمل خدماته فى مجال القياس إسناد المترولوجى اإل

غازات الواب السوائل نسيإس معدل لقيا ةماميالقياس اإل نظمةأيقوم بتطوير  ةمعايرللنسياب الموائع بالمعهد القومى إمعمل قياس معدل :  معمل قياس معدل انسياب الموائع

تحقيق و الغازاتووائل كل من الس عددات قياس معدل تدفق ةنه يقدم خدماته فى معايرأنسياب كما نظمة قياس معدل اإلألتطوير  ةالحاسوبي ةكذلك يقوم بعمل نماذج المحاكاو

 . ةلى وحدات القياس الدوليإ ىسناد المترولوجاإل

 مهمة القسم

ندة ياس مسائج قالثانوية لتقديم نتوالحفاظ على معايير القياس اإلمامية وإنشاء 

ونقل  وائع,إلى وحدات القياس الدولية فى قياسات الم مباشرا   مترولوجيا إسنادا  

 . الدوليةولى القطاعات المحلية إ ىاإلسناد المترولوج

رؤية القسم

 مجال قياسات الموائع ىف إنشاء أنظمة القياس اإلمامية

 إنشاء معامل قياس ثانوية

 راء البحوث المتعلقة بتخصص القسمإج

 نشطة الدولية الخاصة بتخصص القسمالمشاركة فى األ

  هيل المستمر للعاملين أالتوالتدريب   

 ختلفتصميم برامج تدريب متدرجة العمق لنقل خبرات العاملين بالقسم إلى م 

والدوليةالجهات المحلية 

معمل قياس الحجوم: اوالً 

 المعايرة التى يؤديها القسم ةنشطأ

 نظام معايرة الزجاجيات

نواع الزجاجيات أيقوم المعمل بمعايرة كافة 

لى إسناد المترولوجى تحقيق اإلو ةالمعملي

 الكيلوجرام البالتينى

ةتوماتيكينظام معايرة الماصة األ -1

 ةتستخدم لنقل حجوم السوائل الدقيق ةتوماتيكيالماصة األ

ايرة لمع ةجهزة الالزميمتلك المعمل األومليليتر.  1قل من األ

اة ء كانت وحيدة القناسو ةتوماتيكينواع الماصات األأجميع 

 . ةعالي ةبدرجة دق ةقنا 12و متعددة القنوات حتى أ

ةمعايرة الخزانات العياري -2

زن ما بطريقه الوإ تتم معايرة الخزانات العياريه

و باستخدام عدادت قياس معدل أالهيدروستاتسكى 

 قلو باستخدام الخزانات األأنسياب العياريه اإل

 لمعايرة ةمكانيات الالزماإل يمتلك القسموحجما 

 ى مدىأحتى ولتر  5من  ا  بدء ةالخزانات العياري

مطلوب سواء كانت هذه الخزانات تستخدم فى 

 . الغازاتو أنقل السوائل وحفظ 

نسيابمعمل قياس معدل اإلثانيا : 

ياس نظمة القأيقوم بتطوير  ةلمعايرلالموائع بالمعهد القومى  نسيابإمعمل 

 ةاج المحاككذلك يقوم بعمل نماذوالغازات ونسياب السوائل إلقياس معدل  ةمامياإل

 ةمعاير نه يقدم خدماته فىأنسياب كما نظمة قياس معدل اإلألتطوير  ةالحاسوبي

لوجى سناد المتروتحقيق اإلوالغازات وعددات قياس معدل تدفق كل من السوائل 

.ةلى وحدات القياس الدوليإ

عدادات قياس معدل تدفق السوائل ةمعاير -1

ى لإ يا  سنادها مترولوجإويقوم القسم بمعايرة عدادت قياس معدل تدفق السوائل 

دى جارى العمل على زيادة مو ةلتر / دقيق 5000نظام الوحدات الدولى حتى 

 . القياس. كما يقوم القسم بعمل اختبار التصريف للطلمبات

الغازاتعدادات قياس معدل تدفق  ةمعاير -2

ى إل ا  سنادها مترولوجيإويقوم القسم بمعايرة عدادت قياس معدل تدفق السوائل 

 يعملو ةدقيق / لتر 3900حتى  ةلتر / دقيق 0.01نظام الوحدات الدولى فى المدى 

 . القسم حاليا على زيادة مدى القياس

 : جهزة التى يقوم القسم بمعايرتهامن األ ةتبين عين ةتيشكال اآلاألو

بالمعمل  ةالقياس الموجود ةنظمأتوضح  ةتيشكال اآلاأل

مامى لقياس معدل نظام القياس اإل

 نسياب السوائلإ

ةالثانوينظمة قياس معدل تدفق السوائل أ -3

عدادات قياس معدل 

 ةنسياب الثانوياإل

ةمامينسياب الغازات اإلإنظمة قياس معدل أ -4

نسياب الغازاتإقياس معدل 

Bell Prover 

PVTt1 ـنظام ال

ةنسياب الغازات الثانويإنظمة قياس معدل أ -5

الفوهة الصوتية الحرجة

عناصر التدفق الرقائقى

أهم العمالء 

مصر للطيران -1

صادرات و الوارداتالعلى  ةللرقاب ةالهيئة العام -2

برمعمل المختالمعامل الطبية  -3

الهيئة القومية للرقابة على المستحضرات الحيوية -4
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 مهام المعمل

مصر بحيازته لمراجع قياس إمامية وثانوية  ىف ىيمثل المعمل قمة الهرم القياس

الثابت )إمام فريقيا. و تعد ماكينات الحمل إوشمال  ىتمكنه من ريادة الوطن العرب

ميجانيوتن من أهم األجهزة  5ك.ن حتى  0‚5تغطى المدى من ىقياس القوة( والت

لى إتجه احيازة أئمة القياس وإنما  ىالتي يحوزها المعمل. ولم يقتصر المعمل عل

مجال القوة والصالدة والعزم وذلك من  ىتصنيعها. فقام بتصنيع أئمة قياس ف

 .ةالل أعمال البحثيخ

الدول األخرى من  ىف هالمقارنات البين معملية مع نظائر ىالمعمل فوقد شارك 

خالل المنظمات الدولية. و حصل نظام الجودة المطبق بالمعمل على االعتراف 

اليورامت ، كما تم االعتراف  ةوروبيمن خالل المنظمة األ 2008عام  ىالدولى ف

على موقع المكتب ونشرت  ىلمعمل القوة اإلمام CMC'sالدولى بقدرات القياس 

. كما تم االعتراف 2009عام  ىف BIPM-KCDBالدولى للمقاييس والموازين 

 .2015عام  ىبقدرات قياس العزم ونشرها بالموقع ف

مجال تخصصه قدر إهتمامه بإجراء  ىيهتم المعمل بإجراء االختبارات ف

إلعتماد المعامل  ىالمعايرات وقد حصل على االعتماد الدولى من المجلس الوطن

(EGACف )مجالى إختبارات الشد والصالدة. ىف 2011عام  ى 

يقدمها المعمل ىالت الخدمات

 معايرات وإختبارات

معايرة أجهزة قياس القوة وخاليا وحلقات التحميل على الماكينات اإلمامية -1

ميجا نيوتن 5حتى 

توليد القوة وخاليا وحلقات التحميلأنظمة معايرة واختبار أجهزة قياس و -2

 كيلونيوتن 1500ى بإستخدام المراجع الثانوية حت

عامة( –ثنى  –ضغط   –معايرة ماكينات اختبارات القوة )شد  -3

كيلو نيوتن متر 3معايرة خاليا العزوم حتى  -4

نيوتن متر 2500معايرة مفاتيح وأجهزة ومضاعفات العزم حتى  -5

معايرة ماكينات الصدم والصالدة -6

)ايزود وشاربي( اختبارات الصدم إجراء -7

الصالدة الدقيقةإجراء إختبارات الصالدة )برنيل ، فيكرز، روكويل ( و -8

كيلونيوتن 1200ثنى( حتى  –ضغط  –إجراء االختبارات الميكانيكية )شد  -9

  دورات تدريبية 

مجال  ىللمتخصصين والمهتمين فينفذ المعمل دورات تدريبية وورش عمل 

يقدمها المعمل بهدف إعداد كوادر بشرية بخلفية  ىالخدمات الفنية المختلفة الت

. مترولوجية

 ات التدريبية التي ينفذها المعملأمثلة للدور

معايرة خاليا التحميل -2 عايرة ماكينات اإلختبارات العامةم -1

 العزممعايرة مفاتيح  -4 معايرة خاليا العزم -3

معايرة ماكينات الصدم -6 معايرة ماكينات الصالدة -5

االختبارات الميكانيكية للمواد الهندسية -7

الاليقيين في القياسات الميكانيكية ومعايرة أجهزة قياس القوة -8

 إستشارات 

 ىل فتحسن من كفاءة أداء العم ىتقديم اإلستشارات العلمية والمترولوجية الت

.مجال قياسات القوة والعزوم 

نماذج بعض األجهزة األساسية بالمعمل وقدرات القياس

في مجال قياسات القوة -1

 )ماكينات الحمل الثابت(   ةلقياس القو ىمامالنظام اإل -أ

فضل قدرة أ

% ±قياس
المدى ةالقدر

0.002 ك.ن 0.5-50 ك.ن 50

0.002 ك.ن 10-500 ك.ن 500

0.01 ك.ن 500-1000 ك.ن 1000

0.02 ك.ن 100-5000 ميجا. ن 5

)هياكل التحميل والخاليا المرجعية(       لقياس القوة ىالنظام الثانو -ب

% ±فضل قدرة قياسأ ةالقدر

0.02 ك. ن 50

0.02 ك. ن 500

0.1 ك. ن 1500

فى مجال قياسات العزوم : -2

م وقياس العز ات ماكين

أفضل قدرة 

%±قياس
المدى  ةالقدر

0.005  .من 20 ن.م 1-20

0.05  ك.ن 3000 ن.م 20-3000

) ماكينة الصالدة العامة(صالدة فى مجال قياسات ال -3

نوع الصالده

HRC,HRB,HRA,HRN  روكويل

HV, Micro Hardness  فيكرز

HB برنل

فى مجال قياس الصدم -4

اختبار قوة الصدم اتماكين

جول 300صدم ماكينة 

جول 50ماكينة صدم  

الميكانيكيةختبارات اال -5

ك. ن 1200ماكينة إختبارات عامة 

ك. ن 400ماكينة إختبارات عامة 

ك. ن 100ماكينة إختبارات عامة 

عمالءالأهم 

شركات المقاوالت العامة والخاصة -1

شركات إنتاج حديد التسليح -2

ومالحقاتهاشركات إنتاج وتجميع السيارات  -3

شركات التعبئة والتغليف -4

شركات الحفر والخدمات البترولية  -5

المواد معمل مترولوجيا القوة و

المواد الهندسية وتحليل  ىى البحوث فإلضافة لوحدات القوة ومشتقاتها كوحدات قياس العزم والصالدة والصدم، باإل ىتحقيق اإلسناد المترولوج ىيقوم المعمل بدور هام ف

 . اإلجهادات وأجهزة القياس وطرق المعايرات وتطبيق كل هذا لخدمة األغراض الصناعية
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يقدمها المعمل ىالخدمات الت

 مجال المعايرات ى: ف أوال

  للمواد باستخدام طريقة معايرة أجهزة الكشف غير المتلف

.ىصدى النبض فوق الصوت

 .معايرة القوالب المرجعية فوق الصوتية

 الطول( ى، الزاوىمعايرة محدثات التحول المرجعية ،TR.)

 .معايرة أجهزة قياس السمك 

  معايرة أجهزة قياس سرعة سريان السوائلUltrasonic flow 

meter .

  معايرة أجهزةAC Yoke . 

  معايرة أجهزةEddy Current . 

  معايرة أجهزةUltrasonic Cleaner .

: في مجال اإلختبارات ثانيا

الكشف عن الشروخ .أ

ل لمواد المختلفة على سبيل المثالختبارات غير المتلفة اال

لى عوامل خارجية مثل الضغط أو إتتعرض أنابيب البترول 

حداث إدرجات الحرارة سواء كانت مرتفعة أو منخفضة تسبب 

وعيوب أخرى ال ترى بالعين المجردة وال يمكن أيضا شروخ 

أو  ىلكتروننابيب لرؤيتها بالمجهر اإلاأل ىعمل قطاعات ف

شعة السينية لكن عن طريق إستخدام الموجات فوق باأل

 ىأحداث إالصوتية يتم تحديد مكانها وعمقها وشكلها بدقة دون 

فيها لى عمل قطاعات إنابيب وبدون الحاجة هذه األ ىتلف ف

اء أثنمواقع العمل و ىعلما بأن عملية الكشف أو االختبار تتم ف

 التشغيل.

تقييم وتحديد العيوب .ب

ن كا تمتاز الموجات فوق الصوتية بأنها تنفذ داخل المواد مهما

الطاقة فوق  ىسمك جدار العينة دون امتصاص ملحوظ ف

 ذلكالصوتية معتمدا على طبيعة المادة المصنوع منها العينة ل

تردد الموجة المستخدمة  ىفمن السهل عن طريق التحكم ف

وتحديد عمق  ىجراء عملية فحص كامل للسطح الخارجإ

وحجم العيوب الموجودة بها مهما صغر حجم هذا العيب وهذا 

فوق الصوتية عن غيرها من  اتيميز الموج ىهو الشيء الذ

 شعة جاما أو األشعة السينية.أخرى مثل شعة األاأل

ستشارات والدورات التدريبيةمجال اال ىف:  ثالثا

ديم لى مواقع العمل لتقإيفاد متخصصين علميين على كفاءة عالية إ

ال مجتخدم هذا ال ىاالستشارات وكذلك إجراء الدورات التدريبية الت

وى للقطاعات المختلفة كالصناعة والبيئة والصحة وذلك على المست

  ى .واألقليم ىالقوم

ألبحاث: فى مجال ا رابعا

مجال القياسات فوق الصوتية وقياس  ىبحاث العلمية فجراء األإ

قياس ية( وكذلك قصسرعة الموجات فوق الصوتية )الطولية منها وال

 معامل امتصاص الطاقة الميكانيكية بغرض تقييم المواد من خالل:

حسابات معامالت المرونة .أ

 حسابات معامل الصالدة مع المقارنة بطرق القياس المختلفة  .ب

للمواد عند درجات  ىدراسة ظاهرة اإلسترخاء فوق الصوت .ت

الحرارة المختلفة

قياسات اللزوجة .ث

عض األجهزة األساسية بالقسمب

أجهزة نظام كشف 

العيوب بالموجات فوق 

 الصوتية

جهاز قياس سرعة 

مرور ومعدل سريان 

بالموجات فوق السوائل 

 الصوتية

جهاز قياس معامل 

الصالدة بالموجات فوق 

 الصوتية

هم العمالء أ

خدمات البترول البحرية -1

هيئة قناة السويس -2

الوطنية للصناعات الحديدية -3

المقاولون العرب -4

سنوبكس للخدمات البترولية -5

القياسات فوق الصوتية

فوق الصوتية والعمل على استمرار  مجال مترولوجيا القياسات ىومية فلحفظ وتطوير معايير القياس الق ةفوق الصوتيالقياسات نشئ معمل أ

 .لخواص الفيزيقية للمواد المختلفةأغراض القياس والمعايرة وكذلك إجراء البحوث ودراسة ا ىإسنادها ومطابقتها للمعايير الدولية إلستخدامها ف





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EgyptNIS 

EgyptNIS 

EgyptNIS 

EgyptNIS 

EgyptNIS 

EgyptNIS 

شعبة مترولوجيا 

 الكهرباء

معمل مترولوجيا الكميات الكهربية

 مهام المعمل

الهيئات حث( وتحقيق اإلسناد القومى لمختلف  –سعة  -مقاومة -تيار –حفظ وصيانة اإلماميات القومية للكميات الكهربية )جهد 

ط والمؤسسات بالدولة ، وذلك بإجراء المعايرات لمعايير وأجهزة القياس الكهربية المختلفة وربطها بهذه اإلماميات . كما يقوم القسم بنشا

 نظم المعلومات ، هذا باإلضافة إلى إجراء األبحاث العلمية المتعلقة بكل هذه المهام.

 أنشطة المعمل

 SIمقاومة( وربطها بالنظام الدولى للوحدات -للكميات الكهربية )جهد تحقيق الوحدات القومية  -1

Units.

حث( . -سعة -مقاومة -تيار -اإلمامية القومية للكميات الكهربية )جهد حفظ وصيانة المعايير -2

معايرة المعايير الثانوية بدقة عالية وربطها بالمعايير اإلمامية. -3

القومية العالمية للتحقق من دقة النتائج وتحقيق االعتراف الدولى .القيام بمقارنات دولية مع المعامل  -4

إجراء األبحاث العلمية لتحسين وتطوير وإنشاء بعض معايير الكميات الكهربية وطرق قياسها. -5

الكميات الكهربية المختلفة للهيئات التى بها هذه اإلماميات وتوفير اإلسناد القومى لها . معايرة معايير -6

 –يع المعايير واألجهزة الكهربية المرتبطة بمجاالت القسم )مصادر الجهد والتيار الكهربى معايرة جم -7

.....( –أجهزة قياس السعة والحث  –أجهزة قياس المقاومة بكل أنواعها  –كالمبميتر  –مالتيميتر 

كهربية .المساعدة فى حل مشكالت عديدة فى المجاالت الصناعية والخدمية والتى تتعلق بالقياسات ال -8

.التدريبية لهيئات فى مصر والشرق األوسط وبعض الدول األفريقيةعقد الدورات تقديم االستشارات و -9

عمل البرمجيات القياسية المستخدمة فى عمليات القياس والمعايرة فائقة الدقة وتأمين شبكات الحاسب -10

واكتشاف اإلختراقات وقياس أداء شبكات الحاسب.

الكهرباءشعبة مترولوجيا 

 معامل وهم : 3تضم 

التردد والزمن والميكروويفمعمل مترولوجيا  مترولوجيا الكميات الكهربية معمل    

مترولوجيا الجهد العالىمعمل     

معمل مترولوجيا التردد والزمن والميكروويف

مهام المعمل

حفظ وتطوير وصيانة المعيار االمامى القومى للتردد والزمن وتحديد مقياس الزمن وبث اإلشارات العيارية للتردد والزمن بجمهورية 

 باستخداممصر العربية وكذلك حفظ وتطوير وصيانة المعيار االمامى القومى للقدرة فى الترددات العالية لجمهورية مصر العربية 

جيجا هرتز وتوفير اإلسناد المترولوجي لقياسات التوافق  18 ميجاهرتز إلى 10 الحيز الترددى منالميكروكالوروميتر فى 

كما يشارك المعمل فى المقارنات الدولية ويقوم بإجراء البحوث لتحسين دقة القياس وتقليل الاليقين فى قياسات التردد . الكهرومغناطيسي

.والزمن وقياسات الميكروويف

أنشطة المعمل

االشتراك فى المقارنة الدولية الخاصة بالتردد والزمن والتى ينظمها المكتب الدولى للمقاييس -1

.فى المقارنات الدولية الخاصة بالترددات الراديوية االشتراك. (BIPM)  والموازين

   

  

للجهد  ىاإلمام ىالمعيار الدول

 المستمر )الجوسفسون(

السعةقنطرة لقياس 

المعيار اإلمامى للتردد والزمن

Website: www.nis.sci.eg 

Tel.       : 00202 33889918 

Fax       : 00202 33889918 

Email   : pr.nis.eg@gmail.com 

 وزارة البحث العلمي
 للمعايرة ىالمعهد القوم

tandardsSnstitute of Iational N
NIS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مترولوجيا الجهد العالىمعمل 

 مهام المعمل

المتردد والمستمر، كما  ىالعال ىوكذلك التيار الكهرب ،س ومصادر الجهد العالىياقيق اإلسناد المترولوجى ألجهزة قيقوم المعمل بتح

االمامى للقدرة والطاقة الجهاز  ىإلاستنادا  جهزة قياس ومصادر القدرة والطاقة الكهربيةأل المترولوجى اإلسنادبتحقيق يقوم أيضا 

 ىإل باإلضافةطبقاً للمواصفات القياسية الدولية،  بهذه المهامبعمل االختبارات المتعلقة  المعمل وكذلك يقوم الموجود بالمعمل، الكهربية

 .األبحاث العلمية المتعلقة بهذه المهام إجراء

أنشطة المعمل

400حتى  ك.ف 1األعلى من  ىالمد ىالمتردد ف ىقياس ومصادر الجهد العال أجهزةمعايرة  -1

ك.ف. 200ك.ف والمستمر حتى 

حتىأمبير  20األعلى من  ىالمد ىف المترددة ةالتيارات العالي ومصادر قياس أجهزةمعايرة  -2

.أمبير 2000حتى  ر والمستمرةأمبي 5000

بيكوكولوم. 2000حتى  ىمعايرة التفريغ الجزئ أجهزةمعايرة  -3

. ك.ف 60 ىحت اختبار زيت المحوالت أجهزةمعايرة  -4

معايرة أجهزة قياس نسبة التحويل لمحوالت القدرة الكهربية. -5

جيجا 611 ىحتو ك.ف 1ميجا &  100المدى األعلى من  ىمعايرة أجهزة قياس مقاومة العزل ف -6

. ك.ف 5أوم & 

األمان والسالمة الكهربية. أجهزةمعايرة  -7

األجهزة المنزلية. ىالكهربية علعمل اختبارات األمان والسالمة  -8

اختبار جميع أنواع العازالت الكهربية. -9

.ةالكهربائي ةالطاقو ةالقدر قياس أجهزةمعايرة  -10

.ةالكهربائي ةعدادات الطاق أنواع لجميع ةعمل االختبارات النوعي -11

 . Phase sequence & phase angle أجهزةمعايرة  -12

. Power, Current & Voltage transducersمعايرة  -13

اختبار كفاءة الطاقة لألجهزة المنزلية. -14

.ةمعامل القدرو ةوالغير الفعال ةالفعال ةوالطاق ةمحلالت القدر أجهزةمعايرة  -15

.تدريب عملى على ما سبق من بنود -16

(كوارتز روبيديوم، سيزيوم،) تحديد الفترة الزمنية والمذبذبات أجهزةمعايرة كل من  -2

التردد وأجهزة السرعات الدورانية والخطية وأجهزة التاكوميتر وأجهزة رسم الذبذبات وعدادات 

ومولدات الترددات الميكرووية وأجهزة محلالت الطيف ومستشعرات القدرة وأجهزة محلالت 

 .الخ...الكابالت والهوائيات و

ميجا هرتز 10الترددى من فى الحيز (قياس معامالت التشتت ومعامل التوهين)توصيف الدوائر  -3

.جيجا هرتز 40 لىإ

إلى كيلو هرتز 9 شارات فى الحيز الترددى منقياس المحتوى الترددى والتشويه لإل -4

. جيجاهرتز30

.تقديم البرامج التدريبية واالستشارات الفنية -5

المعيار اإلمامى للقدرة 

 )ميكروكالوميتر(

جهد أنشطة قياس وتوليد ال

 العالى

الجهاز اإلمامى للقدرة والطاقة 

 الكهربية



وزارة البحث العلمي
المعهد القومي للمعايرة
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 وزارة البحث العلمي
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:يا الكميات الكهربية خمس وحدات يتضمن معمل مترولوج

والتيار المستمر وحدة الجهد -1

الجوسفسون  يوجد بالمعمل جهاز 2009منذ عام 

للجهد المستمر ،  ىاإلمام ىلدولوهو المعيار ا

ار تستطيع هذه الوحدة معايرة أجهزة الجهد والتيو

 المستمرين باستخدام الجوسفسون ، أو باستخدام

 9خلية عيارية وعدد  38مجموعة مكونة من 

 والمسندة مباشرة إلىوحدات من الزينر العيارى 

للجهد المستمر  ىاإلمام ىالمعيار الدول

يتم التحقق من نتائجه  ى)الجوسفسون( ، والذ

 ىبإجراء مقارنات دولية مع المعامل المناظرة ف

الدول األخرى.

 يقينيمكن عمل المعايرات فى األمدية المختلفة وبالال ه الوحدةومن خالل هذ

 :(k=2) 2 ىباستخدام معامل تغطية يساو الجدول التالى ىالموسع الموضح ف

±Uexp. (k=2)RangeDiscipline

≤ 0.2 ppm -10V to +10VJosephson array 

voltage standard

≤ 500 nV1.018V, and 10VZener Reference 

Standard 

20 ppm0.1 to 1000VDC Voltage (Source)

≥ 1 ppm100m V to 1000VDC Voltage (measure)

0.01%300µA to 20ADC Current (source)

0.002% - 

0.001%

100 µA to 20ADC Current (measure)

المقاومةوحدة  -2

 5الوحدة القومية للمقاومة تمثل من قيمة متوسط قياس مجموعة مكونة من 

وحدات ات للمقاومة إمامية قيمة كل منها واحد أوم ، يتم إسناد قيمة هذه المقاوم

ولى بالمكتب الد Quantum Hallبالنسبة لقيمة  بمعايرتها دوريا SIالدولية 

.   BIPMللمقاييس والموازين بباريس 

 : المقاومة أيضاحدة كما يوجد بو

 كيلو أوم وهى 10مقاومة إمامية قيمة كل منها  2عدد  -

 مسندة للوحدات الدولية للمقاومة بمعايرتها بالمكتب

 . BIPMالدولى للموازين والمقاييس بباريس 

أوم وهى  100مقاومة إمامية قيمة كل منها  2عدد  -

 مسندة للوحدات الدولية للمقاومة بمعايرتها بالمعهد

القومى للقياس والتكنولوجيا بالواليات المتحدة 

.  NISTاألمريكية 

 . نظام حديث دقيق لقياس المقاومة الكهربية -

امية إلماقاومات وباستخدام مجموعة من القناطرات األوتوماتيكية يتم معايرة الم

-: ىوأجهزة قياس المقاومة حسب األمدية والاليقين الوارد بالجدول التال

±Uexp. (k=2) µΩ/ΩRange Discipline

0.41 mΩ

Resistance

Standards

0.110 mΩ

0.4100 mΩ

0.11 Ω

0.110 Ω

0.3100 Ω

0.51 kΩ

0.210 kΩ

4100 kΩ

411 MΩ

9410 MΩ

761100 MΩ

  GΩ .  ـال  ىهذه الوحدة إلى مد ىومة فكذلك يمتد إجراء قياسات المقا -

الحثوحدة السعة و -3

 ىتغط ىهذه الوحدة على مجموعة من المكثفات والملفات العيارية والت ىتحتو

المقارنات  ىأمدية مختلفة وواسعة لمعايرة أجهزة قياس السعة والحث وللدخول ف

العالم  ىالدولية حيث إن بعضها من نوع الفيوزد سيليكا ذو أعلى ثبات واستقرار ف

وكذلك يوجد بالقسم جهاز دقيق لقياس السعة والحث أوتوماتيكيا ،  ،من حيث قيمة سعته 

 همن هذ إلى قنطرة قياس سعة  فائقة الدقة وهى أول نسخة ألحدث إصدارهذا باإلضافة 

 ىكذلك يوجد بهذه الوحدة  قنطرت .العالم  ىمستو ىالقنطرة عل
قياس أحداهما لقياس السعة واألخرى لقياس الحث وهما من 

(، وقد تم معايرة أغلب General Radioصنع شركة )

 NPL ىاإلنجليز ىالمعمل القوم ىهذه الوحدة ف معايير

للمقاييس والموازين  ىبانجلترا وبعضها مسند إلى المكتب الدول

 .BIPMبفرنسا 
ومن خالل هذه الوحدة يمكن معايرة األجهزة طبقا لقيمة الاليقين كما هو موضح 

 :ىبالجدول التال
Discipline Range ±Uexp. (k=2) 

AH Fused Silica capacitance 

standards 

1 pF, 10 

pF,100 pF 

> 0.7 ppm

Gen Radio  capacitance 

standards 

1 nF-10 µF 10 ppm – 150 

ppm 

Inductance Standards 10 µH – 10 H 0.01 µH- 0.008 H 

Highly accurate capacitance 

measurement 

0.8 aF – 1.5 

µF 

> 5 ppm

Accurate capacitance 

measurement 
10 aF – 10 µF > 0.01 %

Capacitance measurements 
100 aF  up to 

10 F 
> 0.05 %

Inductance Measurements 0.1 nH-1111H 0.05 %  - 1% 

مدى الميلي فارادهذه الوحدة إلى  ىكذلك يمكن توفير قيم سعة قياسية ف

المتردد بداللة الجهد المستمر : وحدة التيار والجهد -4

أجهزة وحدة الجهد والتيار المتردد مسندة إلى 

الوحدات الدولية فى المعهد القومى للقياس 

بالواليات المتحدة   NISTوالتكنولوجيا

 بألمانيا. PTBاألمريكية، أو 

ومن خالل هذه الوحدة يمكن معايرة األجهزة كما هو موضح بالجدول التالى :

±Uexp. (k=2)RangeDiscipline

3 ppm- 43 

ppm 

15 ppm- 150 

ppm

Thermal Voltage ( TVC) 

0.3V- 1000V, 10 HZ- 1 MHZ 

Micro potentiometer (µp) 2 mV-

500 mV, 10 HZ- 100 kHZ 

AC/ DC 

Voltage 

transfer 

standard

5 ppm-75 

ppm
5 mA – 20 A, 10 Hz - 100 kHz

AC Current 

transfer 

standard

40 ppm- 800 

ppm
10 mV - 1000V, 10 Hz -1 MHz

AC Voltage 

(source)

16 ppm- 600 

ppm
10 mV- 1000 V,10 Hz - 1 MHz

AC Voltage 

(measure)

28 ppm- 740 

ppm
100 µA - 20 A,10 Hz-10 kHz

AC Current 

(source)

24 ppm- 400 

ppm
100 µA - 20 A, 10 Hz-10 kHz

AC Current 

(measure)

المجاالت البحثية للوحدة تتضمن ما يلي:معمل تكنولوجيا المعلومات :  -5

 حوسبة عمليات القياس التقليدية 

 قياس ومعايرة نظم وبرامج الحاسب

سناد القياس من المعمل:ويأخذون إ عمالء المعمل داخل مصرهم أ

معمل االشعاعية داخل المعهد -1

معامل المعايرة بالقوات الجوية المصرية -2

الهيئة العامة للصادرات والواردات -3

مركز ابحاث الجهد الفائق بوزارة الكهرباء -4

جهاز مشروعات الخدمة الوطنية -5

معمل مترولوجيا الكميات الكهربية

وذلك حث( وتحقيق اإلسناد القومى لمختلف الهيئات والمؤسسات بالدولة ،  –سعة  -مقاومة -تيار –حفظ وصيانة اإلماميات القومية للكميات الكهربية )جهد  مهام المعمل

ضافة إلى إجراء األبحاث العلمية بإجراء المعايرات لمعايير وأجهزة القياس الكهربية المختلفة وربطها بهذه اإلماميات . كما يقوم القسم بنشاط نظم المعلومات ، هذا باإل

 . المتعلقة بكل هذه المهام

للجهد  ىاإلمام ىالمعيار الدول

 المستمر )الجوسفسون(



وزارة البحث العلمي
القومي للمعايرةالمعهد 
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مهام المعمل

  ن مامى القومى للتردد والزماإلحفظ وتطوير وصيانة المعيار

 لجمهورية مصر العربية.

  حفظ و تطوير و صيانة المعيار االمامى القومى للقدرة فى

الترددات العالية لجمهورية مصر العربية بإستخدام 

ى ميجا هرتز إل 10الميكروكالوروميتر فى الحيز الترددى من 

.جيجا هرتز 18

 ية.تحديد مقياس الزمن بجمهورية مصر العرب 

 .المشاركة فى المقارنات الدولية 

 .بث االشارات العيارية للتردد والزمن 

 اساتاجراء البحوث  لتحسين دقة القياس وتقليل الاليقين فى قي 

التردد والزمن وقياسات الميكروويف.

 .تقديم البرامج التدريبية

 .تقديم االستشارات الفنية 

 وافق التية الخاصة بتمثيل المعهد القومى للمعايرة فى اللجنة الفن

زة القياس والتحكم اإللكتروني، أجهو، الكهرومغناطيسى 

.  فى الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة الزمنو

التعاون الدولى 

 لتى االشتراك فى المقارنة الدولية الخاصة بالتردد والزمن وا

 .  (BIPM)ينظمها المكتب الدولى للمقاييس و الموازين 

  ى فولية الد / قليميةالمعهد القومى للمعايرة فى اللجان اإلتمثيل

ال مترولوجيا مجمجال مترولوجيا التردد والزمن و كل من

.التوافق الكهرومغناطيسىالميكروويف والتردد الراديوى و

  المعايرات خدمات

و الموقتات و  اجهزة تحديد الفترة الزمنية )مثل ساعات اإليقاف -1

... إلخ ( .

المذبذبات )سيزيوم ، روبيديوم ، كوارتز و ... إلخ(. -2

عدادات التردد.  -3

مصادر التردد والزمن. -4

أجهزة السرعات الدورانية والخطية. -5

أجهزة التاكوميتر. -6

أجهزة رسم الذبذبات. -7

مولدات الترددات الميكرووية. -8

أجهزة محلالت الطيف. -9

(.Site Masterمحلالت الكابالت و الهوائيات ) أجهزة -10

أجهزة قياس التشويش.  -11

مخفضات القدرة.  -12

مستشعرات القدرة. -13

اجهزة قياس الموجات الكهرومغناطيسية. -14

40ميجا هرتز الى 10توصيف الدوائر فى الحيز الترددى من -15

ن(.يالتشتت ومعامل التوه تجيجا هرتز )قياس معامال

دىقياس المحتوى الترددى والتشويه لالشارات فى الحيز الترد -16

جيجا هرتز.30هرتز الى كيلو  9من 

 خدمات اإلختبارات

ميجا  0.5اختبار إشعاع محطات المحمول فى الحيز الترددى من 

جيجا هرتز. 5هرتز الى

خدمات التدريب

دورة داخلية سنوية. -1

دورة خارجية سنوية. -2

دورات غير مخططة طبقا لطلبات العمالء. -3

األجهزة األساسية بالمعمل

 لوسكوباتيسجهاز معايرة اال

 والزمن االمام الذرى للتردد

 عداد الفترة الزمنية

 نظام نقل الوقت

 مختبر إشعاع المحمول

 ميترروجهاز الميكروكالو

 محلل الشبكات اإلتجاهى

  جهاز محلل الطيف

عمالءال همأ

 .جهاز مشروعات الخدمة الوطنية 

 .شركة مصر للطيران 

 الصادرات والواردات. الهيئة العامة للرقابة على

 .شركة ايفا فارما 

  .الشركة المصرية لالتصاالت 

 معمل مترولوجيا التردد والزمن والميكروويف

. فرق مقياس الزمنالفترة الزمنية وفى أنشطة قياس التردد و 2012المعمل حاصل على إعتراف دولى منذ 
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يتكون المعمل من ثالث وحدات هى:

ولى: الجهد العالىالوحدة األ

هود ى الججهزة القياس واالختبارات التى تعتمد علسناد المترولوجى ألتحقيق اإل

هذه  ستطيعالعالية والتيارات العالية ، كذلك محوالت التيار ومحوالت الجهد. وت

و فى أمعهد الوحدة تقديم خدماتها للصناعة والكهرباء والجهات البحثية فى مقر ال

موقع العميل وهذه الخدمات هى:

 المعايرات

قياسات فرق الجهد الكهربى مجال -أ

 . هيرتز 50فولت بتردد  كيلو 400معايرة مصادر فرق الجهد المتردد حتى  -

 50كيلو فولت بتردد  200معايرة أجهزة قياس فرق الجهد المتردد حتى  -

 . هيرتز

 . هيرتز 50كيلو فولت بتردد  400حتى  ىمعايرة محوالت الجهد الكهرب -

 كيلو فولت . 140حتى  ىي الدفعمعايرة أجهزة قياس الجهد الكهرب -

 . تكيلو فول 60لزيت المحوالت حتى  ىمعايرة أجهزة اختبار العزل الكهرب -

 ىمجال قياسات التيار الكهرب -ب

 50دد كيلو أمبير ، بتر 5المتردد حتى  ىمعايرة أجهزة قياس التيار الكهرب -

 . هيرتز

 هيرتز.  50كيلو أمبير ، بتردد  5المتردد حتى  ىمعايرة مصادر التيار الكهرب -

 .هيرتز 50كيلو أمبير ، بتردد  5المتردد حتى  ىمعايرة محوالت التيار الكهرب -

خرىأمجاالت  -ج

 بيكو كولوم . 2000معايرة أجهزة معايرة التفريغ الجزئى حتى  -

جهد جيجا أوم ، و 611حتى  ةمعايرة أجهزة قياس مقاومة العازالت الكهربي -

 كيلو فولت . 5إختبار حتى 

تى ( ح معايرة أجهزة إختبار العزل الكهربى للكابالت ) جهد متردد أو مستمر -

 كيلو فولت . 400

 ومعامل الفقد . ةالكهربي ةمعايرة أجهزة قياس السع -

   ةمعايرة أجهزة قياس نسبة تحويل المحوالت الكهربي -

 ختبــاراتاال

 ةالدولي صفاتبطرق تتوافق مع الموا ةن القيام باإلختبارات التاليل اآليمكن للمعم

: وذلك فى مقر المعهد

 كيلو فولت. 60حتى  ةختبار العزل الكهربى لزيت المحوالت الكهربيا -

 .ةللعازالت الكهربي ةقياس معامل الفقد الكهربى والسعة الكهربي -

 ختبار الجهد الكهربى الدفعى للعازل الكهربى .ا -

 عزل، والةختبار الصمود الكهربى وتعيين جهد اإلنهيار للعازالت الكهربيا -

 هيرتز.   50كيلو فولت بتردد  200والمعدات حتى  ةالكهربى لألجهز

د ، وجهةختبار الصمود الكهربى وتعيين جهد اإلنهيار للعازالت الكهربيا -

ى حت ةيفى خطوط الجهد العالى الهوائ ةالمستخدم ةالوميض للعازالت الكهربي

 هيرتز. 50كيلو فولت بتردد  200

 التدريب واالستشارات

رات ختباتقوم الوحدة بتقديم الخدمات االستشارية والتدريب فى مجال قياسات وا

لعديد لذلك فى الحسابات و ةالطرق المتبع ةشامل ةالجهد العالى والتيارات العالي

 من الهيئات الصناعية ووزارة الكهرباء والطاقة  .

 ةالوحدة الثانية: وحدة الطاقة والقدرة الكهربي

ألجهزة قياس الطاقة والقدرة  ىسناد المترولوجتقوم هذه الوحدة بتوفير اإل

 Primary)لقياس القدرة الكهربية ىمامالكهربية حيث يوجد بها الجهاز اإل

Standard for Electrical Power)  320فولت حتى  40يعمل بالمدى من 

جزء من  30لى إأمبير بدقة قياس تصل  120أمبير حتى  ىمل 1فولت ومن 

. 30PPM  المليون

 المعايرات
 ةتاليال ةرخدمات المعاي ةووزارة الكهرباء والجهات البحثي ةللصناع ةتقدم الوحد

 أمبير وذلك فى 6000حتى  0.001فولت وتيار من  600حتى  40عند جهد من 

 . و فى موقع العميلأمقر المعهد 

 Power & energy)ةوالطاقه المرجعي ةأجهزة قياس القدرمعايرة  -

reference standards)  0.5&  0.2&  0.1رتبة . %

 Power & energyةالكهربي ةوالطاق ةمعايرة أجهزة تحليل القدر -

analyzers)) 

 Power & energy) ةالكهربي ةوالطاق ةمعايرة وإختبار عدادات القدر -

meter)  أحادية الطور  ةوالذكي ةاإلستاتيكيو ةالميكانيكيبجميع أنواعها ،

وثالثية الطور سواء بالتوصيل المباشر أو من خالل محوالت التيار أو 

 محوالت الجهد .

 ، والتيار ، الجهد ، والتردد . ة( القدرTransducersمعايرة محوالت ) -

ومؤشرات الطور  ، (Power factor meters) ةمعايرة عدادات معامل القدر -

(Phase indicator)   .

. (Phantom loads) ةمعايرة األحمال الوهمي -

ة .معايرة مصادر القدر -

 ختبـاراتاال

لعدادات   ( Type test )ختبار النوعىللصناعة والكهرباء خدمة اال ةتقدم الوحد

 وقياس كفاءة الطاقة لالجهزة المنزلية. ةالطاقه الكهربي

 واإلستشاراتالتدريب 

والتدريب فى  ةكما تقدم الوحده األن للصناعه و الكهرباء الخدمات اإلستشاري

فى  ةالطرق المتبع ةشامل ةالكهربي ةوالقدر ةختبارات الطاقامجال قياسات و

 الحسابات .

 البحوث

 .وطرق قياسها  ةالكهربي ةوالطاق ةبأبحاث فى مجال القدر ةتقوم الوحد

 وحدة التوافق الكهرومغناطيسى:  ةالثالث ةالوحد

طبقا   Conducted Immunity Tests ـب تقوم الوحدة بعمل اختبارات خاصة

 وعلى سبيل المثال  IEC 61000-4-x للمواصفات الدولية 

Electrostatic Discharge, Surge, Fast Transient Burst , and 

Damped Oscillatory Wave

 ـاستكمال الجزء الخاص ب ىنه جارأكما 

Radiated Immunity and Conduted Radiation Emission   

أهم األجهزة

الجهاز اإلمامى لقياس القدرة والطاقة الكهربية

الجهاز المرجعى لقياس القدرة والطاقة الكهربية

جهاز قياس وتوليد الجهد العالى 

ك.ف 200حتي  المتردد والمستمر

توليد التيار الكهربى المتردد حتى جهاز 

 أمبير 5000

جهاز توليد موجه الصواعق

هم العمالء أ

لتصنيع الكابالت الكهربائية ىمجموعة شركات السويد -1

وزارة الكهرباء والطاقة -2

شركة إنبى للبترول -3

الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات -4

هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة -5

معمل مترولوجيا الجهد العالى 

ك.ف. وكذلك يقوم بعمل االختبارات المتعلقة بمجال الجهد العالى طبقاً  400يقوم المعمل بتحقيق اإلسناد المترولوجى ألجهزة قيــاس ومصادر الجهد العالى حتى 

لمترولوجى الجهزة قياس ومصادر للمواصفات القياسية الدولية ، كما يحوز المعمل على الجهاز االمامى للقدرة والطاقة الكهربية وبالتالى يقوم المعمل بتحقيق االسناد ا

 القدرة والطاقة الكهربية.





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المؤينالقياسات الحرارية واإلشعاع ولوجيا رشعبة مت

 : اوهم معملينتضم 

معمل القياسات الحرارية معمل قياس اإلشعاع المؤين    

EgyptNIS 

EgyptNIS 

EgyptNIS 

EgyptNIS 

EgyptNIS 

EgyptNIS 

Website: www.nis.sci.eg 

Tel.       : 00202 33889918 

Fax       : 00202 33889918 

Email   : pr.nis.eg@gmail.com 

   

معمل قياس اإلشعاع المؤين

قيمماس ال ر ممة معممايري و وهممد المبممد   حومم  وترممدير و اممر معممايير القيمماس  مم  م مما  للالقسممم هممد أقممم أقسممات شممعية ملرولدةيمما الحممراري واإلشممعاع المممؤين  المع ممم القممدم  

  المصمادر المامعة وهمد  ضمداإلشعا ية وتقميم خممة اإلسباد الملرولدة  ألة مةي قيماس اإلشمعاع الممؤين  لم  المسملدم القمدم   يقما لقما دل ع اماق المع مم وقما دل العممل 

 .WHOالصحة العالمية  ومبظمة IAEAاللا عة للدكالة المولية للراقة الذرية  SSDLالايكة المولية للمعامل العيارية الثا دية 

  والدقائ  والييئ  وذات ويمللك المعمل أة ةي عمامية ومرةعية لقياس ال ر ة اإلشعا ية    م االت  مي مثل الم ا  الري  )اللاخيص  والعالة ( والصبا   والةرا 

 .BIPMمرةعية لدقمات القياس األولية  المكلب المول  للمقاييس والمدازين  ور سا 

النشاط الدولى

تمم تحميثمه  يقدت القسم  لقميم تقرير سبدم  ن  اا ه والخممات الل  يقمدت   ما ومما

لم  الدكالمة الموليمة للراقمة الذريمة كمما عمكا يات وكذلك الكواقي الوبيمة للعماملين عمن 

يامملرا القسممم  مم  العميممم مممن المراسممات المقار ممة مممر المعامممل المبمما ري  مم  العممالم 

المولية للمعامل العيارية(  ن  ريق الدكالة المولية للراقمة الذريمة )أ ضاق الايكة 

ل :عوتبقسم هذه المراسات 

1- TLD audit in radiotherapy level

2- TLD audit in protection level

3- Transfer chamber therapy level

اإلضممما ة علممم  اللعممماول ممممر المكلمممب الممممول  للمقممماييس والممممدازين  ور سممما  وذلمممك 

BIPM مام  لألشعة السيبية.للردير المعمل العيارم اإل 

النشاط المحلى

تبظمميم المممورات اللمريييممة المعلممممي مممن المكلممب اللبويممذم  للدقايممة مممن اإلشممعاع -1

 دزاري الصحة والالزمة إلسلخراج تصاريح مةاولة العمل  م  م ما  اإلشمعاع 

المؤين سداق للمسلخممين أو األخصائيين الوبيين أو الخيراق.

معممايري أة ممةي قيممماس اإلشممعاع المسمملخممة  ممم  الم مماالت الرييممة والصمممبا ية -2

والييئية.

تقمميم الماممدري والخيمرات  مم  م ما  الدقايممة اإلشمعا ية واسمملخمامات المصممادر -3

الماعة وأة ةي القياس والكداشم  المخللومة وكيويمة اللممرير والعمة  اإلشمعا   

الرسممائل العلميممة مممن خممال  أسمماتذته و اقثيممه واإلشممراع  لمم   واإلشممراع  لمم 

ال  ات الل  تلعاممل ممر الممداد المامعة ممن خمال  خيرائمه الممؤهلين المعلمممين 

 القيات  أ ما  االخليارات.

والكروت الخاصمة مسلخمات  ظات الدميض الحراراقياس ال ر ات الاخصية   -4

 ه.

مكانيات المختلفةاإل 

ال اما مثل الكد الت والسيةيدت اللم  تطرم  مممم واسمر ممن شمميمصادر أشعة  -1

(IMG_0009الباا  اإلشعا   )

ة از األشعة السيبية )أشعة اكس( -2

 ريليدت -مصادر  يدترو ية مثل الكاليودر يدت واألميريسيدت -3

مصادر غاز الرادول وةسيمات األلوا -4

مامية والثا دية والمرةعيةاألة ةي العيارية اإل -5

 (Dosimetry Systemsالقياس العيارية المرةعية الثا دية )أ ظمة  -6

Phantoms (IMG_2583 - IMG_2587) لكلروميلرات و مد من اإل -7

 مممد مممن غممرع اللممأين مخللوممة الح ممدت تطرمم  ممممم واسممر لقيمماس ال ر ممات -8

 ميم من الم االت المخللوة.  اإلشعا ية  

 األجهزة بالمعمل

أجهزة قياس اإلشعاع البيئى

يدةم  القسم  مد من األة ةي تسلخمت    قياس الباا  اإلشمعا   الرييعم  العمال  

والممممبخوض للعيبمممات الرييعيمممة مثمممل اللر مممة والضمممخدر والميممماه ال د يمممة وميممماه 

اليحيممرات واأل  ممار أو العيبممات المصممبعة مثممل المممداد الطذائيممة والسمميراميك ومممداد 

 ممممادي تصممممبيع ا أو تاممممكيل ا. ع اليبمممماق والرممممالق والبوايممممات والخممممردي اللمممم  يمكممممن

(b7_shield) . 

 أجهزة قياس الجرعة الشخصية

يقيس  مد من اليادج آليا  مقة وس دلة ممن  TLD 6600ة از الدميض الحرارم 

 خال   رم ة وقو  للييا ات الخاصة  األ راد وةر ات م الل  تم اللعرض ل ا.

(IMG_2575 - IMG_2582) . 

 أجهزة قياس النيوترونات

دةممم  القسممم أة ممةي مخللوممة لقيمماس البيدترو ممات  راقات مما المخللوممة كطممرع اللممأين ي

الطازية والل  تسلخمت ألو  مري  مصمر  طمازات ذات تركيمب مكما ب لامييه ال سمم 

 اليارم. ويدةم  القسم أكثر من ماسح للقياس المياشر ل ر ة البيدترو ات.

 أجهزة قياس الرادون

دول وتركيممةات وليماتممه لمممممم واسممر لخمممممة تدةممم غممرع قيممماس تركيممةات المممرا

المسمملديين اليحثمم  والييئمم . كممذلك تدةممم أة ممةي قيمماس الممرادول المعلممممي  لقبيممات 

 لوا ةارد.مخللوة مياشري وغير مياشري مثل ة از األ

 E S Rجهاز الرنين المغزلى لإلليكترونات 

 م   ةالمسملخممويسلخمت ال  از    قياس ال ر ات اإلشعا ية الملدسرة والعاليمة 

غذية. ويسملخمت أيضما  م  تقممير  ممر اللعقيم لألدوات ال راقية والريية وكذلك األ

 ثار وقياس اللوا الت الكيميائية و مليات اليلمري.الصخدر والحوريات وتاريخ اآل

 جهاز محلل الصور

ثممر  مم  كداشمم  األ ةيسمملخمت ة مماز محلممل الصممدر  مم   ممم األثممر البدويممة الملكد مم

ويسلخمت ال  از كذلك  م  تصمدير  يبمات الممت لللعمرع  لم  مداصموات ا البدوية. 

 قمثت ل ا.  واللطيرات الل

 Spectrophotometerجهاز المطياف الضوئى 

 ةملصاص واال عكاس والبواذية للسمدائل والممداد الصملييعمل ال  از  ل  قياس اال

شممعة تحممت  لمم  السممداق  مم  ممممم األشممعة  ممدو اليبوسمم ية واألشممعة المرئيممة واأل

.ةالحمراق القريي

شعبة مترولوجيا 

القياسات الحرارية 

واإلشعاع المؤين

 وزارة البحث العلمي
 للمعايرة ىالمعهد القوم
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صور لبعض أجهزة معمل قياس اإلشعاع المؤين

 معمل القياسات الحرارية

. شعاع المؤين  المع مواإلمعمل القياسات الحرارية هد أقم معامل شعية القياسات الحرارية 

 مهام المعمل

 ا   يق 1990لمرةات الحراري لسبة   تحقيق وقو  وتردير القياس المول -

 ( .BIPMللمقاييس والمدازين )  للدصيات المكلب المول

م ا  القياسات الحرارية والسيما   عةراق المعايرات والمقار ات المولية   -

 مر المو  الملقممة لضمال مرا قة المقاييس القدمية للمقاييس المولية .

ة وع راق المادري لمعامل  ررو القياس الصحيح   ار الد   العمل  ل -

تلك المعامل   القياس المعلممي وضمال عسباد المقاييس العيارية المسلخممة  

 معمل القياسات الحرارية  المع م . م المقاييس القدمية المحود ة لم

معايري مخلل  أ داع أة ةي قياس درةات الحراري مثل اللرمدملرات  -

لما  ص  ليه المقياس  ا  عاع  يقشالةةاةية والثرميسلرات و يروملرات اإل

 لمرةات الحراري .  المول

للمقار ات  ا  لقياسات اللةوةة وقساب الاليقين  يق  تردير المقياس المول -

 ت ري  المعمل .  المولية الل

 مة ةي والسدائل العيارية المدةددي لممعايري أة ةي قياس اللةوةة  األ -

 القسم وتعيين لةوةة السدائل المخللوة .

 للملرليات العالمية . ا  للر د ة  يق  لكما  ع ااق وتردير المقياس القدمسا -

 معايري أة ةي قياس الر د ة المخللوة . -

والحراري  مقياس الخداص الحرارية للمداد مثل معامل اللدصيل الحرار -

 البد ية وقراري االقلراو واللكدل وغير ذلك من الخداص الحرارية .

 االستشارات العلمية

سلاارات الوبية درةة  الية من الكواقي للقيات  اإل   المعمل ملخصصدل  ليدةم 

مااكل تكبدلدةية  م قياس درةات الحراري والر د ة واللةوةة وأ ةالخاص

 مداقر العمل وتقميم الحلد  المباسية .  تلعلق   ذه القياسات  

 في مجال التدريب

م ا  القياسات الحرارية   يقدت المعمل  عقم دورات تمرييية  ظرية و ملية  

 والكالدريملرية واللةوةة والر د ة .

 المشاريع الخارجية والداخلية

مارو ات خارةية ممدلة من ة ات أةبيية ومارو ات   يالرا المعمل  

 م ا  تخصص المعمل .  داخلية ممدلة من المع م  

فى مجال البحوث العلمية والتطبيقية

تلرلي ا ة ات اإل لاج والخممات   المراسات الليقدت المعمل  إةراق اليحدث و

 م ا  القياسات الحرارية والر د ة واللةوةة  االتواو مر ال  ة الرالية .

 مت ر   حاث المخللوة  لردير وسائل القياسات المخللوة اللكما يقدت المعمل  األ

 المعمل .

األجهزة األساسية بالمعمل

 .(oتo- 1000ت200من ) مالمم  ترمدملرات  التيبية  يارية   -

 قرة   من البقرة الثالثية لالرةدل وقل ةخاليا ذات درةات قرارية ثا ل -

 . ت مم الوضة

أة ةي  ياري  ن  يروملرات   أة ةي قياس درةات الحراري  ن  عم وه -

 . شعة تحت الحمراق الصادري من مصادر الحراري المخللوةلقياس األ

الحرارية واللرمدملرات الةةاةية أة ةي معايري االزدواةات  -

 .والثرميسلرات

 . أة ةي قياس الر د ة -

 . أة ةي قياس الخداص الحرارية للمداد -

 عمالءالأهم 

ال يئة العامة للرقا ة  ل  الصادرات والداردات -

القدات المسلحة المصرية –مصبر المحركات  -

قميم  ة المخيلة -

السديمم للكا الت -

 للريرالمصر  -

المسلحضرات الحيدية -

 اركد لألدوية-
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 النشاط الدولى

حديثوه توم ت القسم بتقديم تقرير سنوى عن نشاطه والخدمات التى يقووم باوا وموايقوم 

موا الذريو  ك لوى الوكالو  الدوليو  لعةا و إمكانيات وكذلك الكفاءة الفنيو  لعاوامعين إمن 

اووالم يشووترا القسووم لووى الاديوود موون الدراسووات المقارنوو  موور المااموو  المنووا رة لووى ال

يو  و  الذرياري ( عن طريق الوكال  الدولي  لعةا)أعضاء الشبك  الدولي  لعماام  الا

لى:إوتنقسم هذه الدراسات 

1- TLD audit in radiotherapy level

2- TLD audit in protection level

3- Transfer chamber therapy level

 اإلضوووال  إلوووى التاووواوت مووور المكتوووي الووودولى لعمقوووايي  والمووووا ين بفرنسوووابوذلوووك 

BIPM مامى لألشا  السيني .لتةوير المام  الايارى اإل 

النشاط المحلى

إلشوااتنظيم الدورات التدريبي  الماتمودة مون المكتوي التنفيوذى  لعو ايو  مون ا -1

بوووو ارة ال وووح  والس مووو  إلسوووتخراو ت ووواريف مماولووو  الامووو  لوووى م وووا 

   .  اإلشاا  المؤين سواء لعمستخدمين أو األخ ائيين الفنيين أو الخبراء

ماووايرة أزاوومة  يوواا اإلشوواا  المسووتخدم  لووى الم ووانت الةبيوو  وال ووناعي -2

والبيئي .

درتقديم المشورة والخبرات لى م ا  الو اي  اإلشوااعي  واسوتخدامات الم وا -3

ااعى والكواشف المختعف  وكيفي  التدرير والام  اإلش المشا  وأزامة القياا

 واإلشراف ععى الرسائ  الاعمي  مون خوس  أسواتذته وباهثيوه واإلشوراف ععوى

مودين ال اات التى تتاام  مر المواد المشا  من خس  خبرائوه الموؤهعين المات

 القيام بأعما  انختبارات.

والكوووروت ىحووورارسوووتخدام نظوووام الوووومي  الا يووواا ال رعوووات الشخ وووي  ب -4

الخاص  به.

مكانيات المختلفةاإل 

ةم ادر أشا  ال اما مث  الكوبالت والسيميوم التى تغةى مدى واسر من شود -1

(IMG_0009النشاط اإلشااعى )

زاا  األشا  السيني  )أشا  اك ( -2

ريعيومب -م ادر نيوتروني  مث  الكاليفورنيوم واألميريسيوم -3

األلفام ادر غا  الرادوت وزسيمات  -4

مامي  والثانوي  والمرزاياألزامة الاياري  اإل -5

 (Dosimetry Systemsأنظم  القياا الاياري  المرزاي  الثانوي  ) -6

Phantoms (IMG_2583 - IMG_2587) لكتروميترات وعدد من اإل -7

عوودد موون غوورف التووأين مختعفوو  الح وووم تغةووى موودى واسوور لقيوواا ال رعووات -8

عديد من الم انت المختعف . ىاإلشااعي  ل

 األجهزة بالمعمل

 أجهزة قياس اإلشعاع البيئى

اوالى يوزد بالقسم عدد من األزامة تستخدم لى  ياا النشاط اإلشوااعى الةبياوى ال

والمووونخف  لعاينوووات الةبيايووو  مثووو  التربووو  والضوووخور والميووواه ال وليووو  وميووواه 

مووواد والبحيوورات واألناووار أو الاينووات الم وونا  مثوو  المووواد الغذائيوو  والسوويراميك 

  عووووادة ت وووونيااا أو تشووووكيعاا.إ البنوووواء والةووووسء والنفايووووات والخووووردة التووووى يمكوووون

(b7_shield) . 

 أجهزة قياس الجرعة الشخصية

يقي  عدد من البادو آليا بد   وساول  مون  TLD 6600زاا  الومي  الحرارى 

 .خس  برم   وهفظ لعبيانات الخاص  باأللراد وزرعاتام التى تم التارض لاا

(IMG_2575 - IMG_2582) . 

 أجهزة قياس النيوترونات

وزوود بالقسووم أزاوومة مختعفوو  لقيوواا النيوترونووات بةا اتاووا المختعفوو  كغوورف التووأين ي

الغا ي  والتى تستخدم ألو  مرة بم ور بغوا ات ذات تركيوي مكوالب لشوبيه ال سوم 

 البشرى. ويوزد بالقسم أكثر من ماسف لعقياا المباشر ل رع  النيوترونات.

 أجهزة قياس الرادون

الووورادوت وتركيوومات وليداتووه لمووودى واسوور لخدمووو  توزوود غوورف  يووواا تركيوومات 

المسووتويين البحثووى والبيئووى. كووذلك توزوود أزاوومة  يوواا الوورادوت الماتموودة بتقنيووات 

 لفا زارد.مختعف  مباشرة وغير مباشرة مث  زاا  األ

 E S Rجهاز الرنين المغزلى لإلليكترونات 

لوى   ليو  المسوتخدمويستخدم ال اا  لى  ياا ال رعات اإلشااعي  المتوسة  والاا

غذي . ويسوتخدم أيضوا لوى تقودير عمور التاقيم لألدوات ال راهي  والةبي  وكذلك األ

 ثار و ياا التفاعست الكيميائي  وعمعيات البعمرة.ال خور والحفريات وتاريخ اآل

 جهاز محلل الصور

ثوور لووى كواشووف األ  يسووتخدم زاووا  محعوو  ال ووور لووى عوود األثوور النوويوو  المتكونوو

 . ويستخدم ال اا  كذلك لوى ت ووير عينوات الودم لعتاورف ععوى مواصوفاتاا النووي

 هدثت لاا. ىوالتغيرات الت

 Spectrophotometerجهاز المطياف الضوئى 

  مت اص وانناكاا والنفاذي  لعسووائ  والموواد ال وعبيام  ال اا  ععى  ياا ان

واألشووا  تحووت ععووى السووواء لووى موودى األشووا  لوووو البنفسوو ي  واألشووا  المرئيوو  

 . الحمراء القريب

معمل قياس اإلشعاع المؤين

ماووايرة و وهووو المنوووط بحفووظ وتةوووير ونشوور ماووايير القيوواا لووى م ووا   يوواا ال رعوو  لعالقسووم هووو أهوود أ سووام شوواب  مترولوزيووا الحوورارة واإلشوواا  المووؤين بالمااوود القووومى 

 لمشوا  وهوو عضوووتقديم خدم  اإلسناد المترولوزى ألزاومة  يواا اإلشواا  الموؤين ععوى المسوتوى القوومى طبقوا لقوانوت إنشواء المااود و وانوت الامو  بالم وادر ااإلشااعي  

 .WHOومنظم  ال ح  الاالمي   IAEAالتابا  لعوكال  الدولي  لعةا   الذري   SSDLالشبك  الدولي  لعماام  الاياري  الثانوي  

ى والو ائى والبيئى وذات ويمتعك المام  أزامة إمامي  ومرزاي  لقياا ال رع  اإلشااعي  لى م انت عدة مث  الم ا  الةبى )التشخي ى والاسزى( وال ناعى والمراع

 .BIPMمرزاي  لوهدات القياا األولي  بالمكتي الدولى لعمقايي  والموا ين بفرنسا 
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مهام المعمل

ة لدرجات الحرار ىقياس الدولمالوصيانة تحقيق وحفظ وتطوير  -

زين للمقاييس والموا ىلتوصيات المكتب الدول ا  طبق 1990لسنة 

 . (BIPM)بفرنسا 

رة لمختلف الشركات والمصانع ومعامل المعايإجراء المعايرات  -

مجال القياسات الحرارية  ىوالمقارنات الدولية فوالقياس 

ية والسيما مع الدول المتقدمة لضمان مطابقة المقاييس القوم

 للمقاييس الدولية .

بطرق القياس الصحيحة وإعطاء  ىنشر الوع ىالعمل عل -

المشورة لمعامل القياس المعتمدة وضمان إسناد المقاييس 

تلك المعامل بالمقاييس القومية  ىالعيارية المستخدمة ف

 معمل القياسات الحرارية بالمعهد . ىظة لدالمحفو

مثل معايرة مختلف أنواع أجهزة قياس درجات الحرارة  -

وبيرومترات الرقمية ترات ومالترمومترات الزجاجية والثرم

 رة .لدرجات الحرا ىلما نص عليه المقياس الدول ا  شعاع طبقاإل

ات معايرة األوساط الحرارية مثل االفوان والحضانات والحمام -

 . لسائلةا

 ا  بقلقياسات اللزوجة وحساب الاليقين ط ىتطوير المقياس الدول -

 تجري بالمعمل . ىللمقارنات الدولية الت

جهزة والسوائل العيارية معايرة أجهزة قياس اللزوجة باأل -

 وتعيين لزوجة السوائل المختلفة . المعمل ىالموجودة لد

 ميةلعالللمتطلبات ا ا  للرطوبة طبق ىإنشاء وتطوير المقياس القوم -

 . تحقيق وحفظ وتطوير إمام القياس للرطوبة النسبية -

 معايرة أجهزة قياس الرطوبة المختلفة . -

 ىقياس الخواص الحرارية للمواد مثل معامل التوصيل الحرار -

والحرارة النوعية وحرارة االحتراق ودرجة إنصهار المواد 

 والتكون وغير ذلك من الخواص الحرارية .

االستشارات العلمية

درجة عالية من الكفاءة للقيام  ىيوجد بالمعمل متخصصون عل

بقياس درجات الحرارة والرطوبة  ةستشارات الفنية الخاصباإل

 ىتكنولوجية تتعلق بهذه القياسات ف فنية مشاكل ىواللزوجة وأ

 ع العمل وتقديم الحلول المناسبة .مواق

في مجال التدريب

 ساتمجال القيا ىدورات تدريبية نظرية وعملية فيقوم المعمل بعقد 

 واللزوجة والرطوبة .الحرارية 

المشاريع الخارجية والداخلية

مشروعات خارجية ممولة من جهات أجنبية  ىيشترك المعمل ف

 مجال تخصص المعمل . ىمن المعهد ف ومشروعات داخلية ممولة

مجال البحوث العلمية والتطبيقية ىف

تتطلبها جهات اإلنتاج  ىبإجراء البحوث والدراسات التيقوم المعمل 

مجال القياسات الحرارية والرطوبة واللزوجة  ىوالخدمات ف

 الجهة الطالبة . باالتفاق مع

سات المختلفة بحاث المختلفة بتطوير وسائل القياكما يقوم المعمل باأل

 بالمعمل . ىتجر ىالت

األجهزة األساسية بالمعمل

.(oمo- 1000م200من ) ىالمد ىبالتينية عيارية فترمومترات  -

رجون من النقطة الثالثية لأل ةخاليا ذات درجات حرارية ثابت -

 . نقطة تجمد الفضة ىوحت

أجهزة عبارة عن  ىأجهزة قياس درجات الحرارة عن بعد وه -

شعة تحت الحمراء الصادرة من مصادر بيرومترات لقياس األ

 . الحرارة المختلفة

رة االزدواجات الحرارية والترمومترات الزجاجية أجهزة معاي -

 . والثرميسترات

 . أجهزة قياس الرطوبة -

 . أجهزة قياس الخواص الحرارية للمواد -

أهم عمالء

الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات -

 القوات المسلحة المصرية –مصنع المحركات  -

 حديد عز الدخيلة -

 للكابالتالسويدى  -

 مصر للطيران -

 المستحضرات الحيوية -

 فاركو لألدوية -

 معمل القياسات الحرارية

. شعاع المؤين بالمعهدواإلمعمل القياسات الحرارية هو أحد معامل شعبة القياسات الحرارية 
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شعبة مترولوجيا 

 الكيمياء

معمل مترولوجيا النسيج

االستشارات  التدريب أو سواء فى مجال المعايرة أو االختبار أو ةتتنوع أنشطه المعمل لتلبية متطلبات عمالئه المختلف

الفنية المتخصصة والمدربة على  هوذلك من خالل كوادر ISO/IEC 17025 ةالدولي ةلمتطلبات المواصف طبقا  الفنية 

على سبيل المثال وليس  ةاآلتيأعلى المستويات. ففى المجاالت المذكورة عاليه يقوم المعمل بتقديم المعايرات لألجهزة 

 -ء حجم الجزيئات للهوا - سرعه الهواء -كلداهل   - قياس العكارة -الكلية الذائبة  األمالح -)التوصيل الكهربى  الحصر

ثبات األلوان للعرق )الجاف من اإليجاك  )ك ا  والمعتمدة دولي االختباراتكبائن األمان البيولوجى ألخ...( كذلك فى مجال 

قوة الشد  -عند القطع بطريقة الشريط  ةواالستطالقوة الشد  -)الجاف والرطب( لالحتكاكبات األلوان ث - والرطب(

مع قيام المعمل بعمل التحاليل  عدد خيوط السداء واللحمة(، -وزن المتر المربع - عند القطع بطريقة الجراب ةواالستطال

من الصرف  ةالناتج ه( وقياس تلوث المياOKO-100لشروط التصدير لمنظمة التجارة العالمية ) ا  البيئية المطلوبة طبق

و قياس تلوث الهواء بالمصانع والشركات والمداخن  94لسنة  4طبقا ٍلقانون البيئة رقم  ةالصناعى للصناعات النسيجي

 CO, CO, NO ).ياس الغازات الملوثة مثل ) من خالل أحدث أجهزة القياس العالمية وضمن المعايير الدولية للبيئة لق

 .ةللخدم ةالطالب ةللجه ةالمتخصص االستشاراتبجانب التدريب الداخلى والخارجى ألعضائه وتقديم 

الكيمياءشعبة مترولوجيا 

معامل وهم : 5تضم 

معمل الوقاية من الحريق واالنفجار مترولوجيا وتكنولوجيا البوليمرات  معمل مترولوجيا النسيج  معمل    

 مترولوجيا وتكنولوجيا النانومعمل  المواد المرجعية  معمل    

معمل مترولوجيا وتكنولوجيا البوليمرات

العلمية التي تقدم الحلول العلمية لمشاكل الصناعة وفقا للمواصفات  األبحاث وإجراءيمد المعمل القطاعات الصناعية المختلفة بالعديد من المعايرات واالختبارات 

تم مؤخرا حصول المعمل علي االعتماد  هأنالي خدمات التدريب واالستشارات الفنية ومن الجدير بالذكر  باإلضافةالقياسية الدولية المعمول بها في هذا المجال هذا 

 من المجلس الوطني لالعتماد )ايجاك( لقياس قوة الشد للمطاط والبالستيك.

 ومجاالت عمل المعمل  األنشطة

 المعايرات : أوال

 Shore A & Shore D االصالدة بنوعيه أجهزةمعايرة 

 االختبارات: ثانيا 

 البويات .... الخ(. ، اإلسفنج قياس الخواص الفيزيقية والكيميائية للبوليمرات )البالستيك ،المطاط ،

 االستشارات والتدريب : ثالثا 

قاتها يالتدريب في مجال البوليمرات وتطبيقدم المعمل كافة االستشارات الفنية والعلمية لقطاع الصناعة والجامعات والمراكز البحثية. و عقد ورش العمل وبرامج 

 المختلفة.

 المجال البحثي: رابعا 

 العلمية في علوم البوليمرات والجزيئات العظيمة  األبحاث بإجراءيقوم المعمل 

 الموجودة بالمعمل األجهزةبعض 

Tensile testing machine 
مثل اإلسفنج والمطاط والبالستيك والنسيج للمواد المختلفةواالنضغاطية والتمزق  يستخدم فى قياس قوة الشد واالستطالة

High Temperature Gel Permeation Chromatography (HT-GPC)

 للبوليمرات والتركيز ةالذاتي ةيستخدم لتعين الوزن الجزيئي واللزوج

Dynamic Mechanical Thermal Analysis (DMTA) 
.وسلوك االنكماش ودرجة الحرارة االنتقال الزجاجي للمواد البوليميريةيقيس درجة التبلر ومعامل الفقد 

      

    

Website: www.nis.sci.eg 

Tel.       : 00202 33889918 

Fax       : 00202 33889918 

Email   : pr.nis.eg@gmail.com 
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معمل المواد المرجعية

مجال القياسات الكيميائية ، والمهمة المنوطة به  ىالمعاهد المناظرة دوليا ف ىالمواد المرجعية بالمعهد القومى للمعايرة يساير التطورات المترولوجية المستجدة ف معمل

المتبعة دوليا بهدف توفير هذه المواد محليا للمواد المرجعية باستخدام أحدث التقنيات وبروتوكوالت القياس  (Certification)تحضير و/ أو إصدار الشهادات  ىه

ساسية السبعة وهى المول، األ SIغراض المعايرة ، والقسم بذلك يقوم على تحقيق أحد وحدات أتاحتها للجهات الصناعية والخدمية المستفيدة بها الستخدامها فى إو

تشمل صناعة األغذية والمشروبات وصناعة األسمنت والسيراميك والزجاج  ىالعالم العرب ىمصر وف ىوهو يقدم خدماته لقطاعات صناعية وخدمية واسعة ف

 . اتساع أنواعها ىوصناعة الحديد والصلب واأللومنيوم وصناعات التعدين األخرى والصناعات الكيماوية عل

توكيد جودة نتائج  ى. باإلضافة إلى ذلك يقوم القسم بإسهام فو رقابيةأقياسات كيميائية ألغراض بيئية  ىتجر ىكما يخدم القسم جميع المصالح والمؤسسات الخدمية الت

 ىيطلب من المعامل االشتراك فيها كدليل محايد عل ىالت PT Schemesقياسات المعامل المستخدمة للمواد المرجعية عن طريق برامج اختبارات الكفاءة الحرفية 

تداول  ىمختلف الجهات الصناعية والخدمية عل ىتدريب العاملين ف ىالمعامل، هذا فضال عن دور القسم ف به من اختبارات كأحد متطلبات لما تقوم ةإثبات الكفاءة الفني

 المواد المرجعية ومعايرة التجهيزات باستخدامها.

معمل الوقاية من الحريق واالنفجار

العديد من المعايرات و االختبارات و االستشارات و التدريب للجهات الصناعية  بإجراءحيث يقوم المعمل  يمثل المعمل بوابة مصر للوقاية من الحريق واالنفجار

 األبحاث بإجراءيام المعمل والخدمية والبحثية فى مجال الوقاية من الحريق و االنفجار طبقا للمواصفات القياسية المعمول بها فى هذا المجال وهذا باإلضافة الى  ق

لمواد المثبطة للهب و المقاومة للحريق وكذلك األبحاث فى مجال إنتاج وتوصيف المواد المرجعية فى مجال الوقاية من الحريق العلمية المطورة فى مجال ابتكار ا

 .واالنفجار

معمل مترولوجيا وتكنولوجيا النانو

المعمل حاليا تحت اإلنشاء
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 أنشطة المعمل

 مجال المعايرات: أولا 

جهزة لف األيتنوع نشاط المعمل فى مجال المعايرات التى يقوم بها حيث يقوم بمعايرة مخت

 ةيائيت كيمبمختلف أنشطتها سواء أكان ةبمجال الصناعات النسيجية والمرتبط ةذات العالق

لمواد استخدام اية بجهزة التالفعلى سبيل المثال يقوم المعمل بمعايرة األ . ةأو بيئي ةأو هندسي

 المرجعية مثل :  ةالقياسي

جهاز قياس درجة التوصيل الكهربى -1

مالح الكلية الذائبةجهاز قياس األ -2

جهاز قياس العكارة -3

كسجين الذائبجهاز قياس األ -4

جهاز قياس نسبة الرماد -5

جهاز تقدير نسبة النيتروجين )كلداهل( -6

جهاز قياس الفورمالدهيد -7

أجهزة تقطير المياه -8

الهواء ةأجهزة سرع -9

أجهزة حجم الجزيئات للهواء -10

كبائن األمان البيولوجى -11

 اإلختبارات:  اا ثاني

عتماد المعامل )اإليجاك(من المكتب الوطنى ل اا ختبارات المعتمدة دوليال

 )الجاف والرطب( ثبات األلوان للعرق -

 ثبات األلوان لإلحتكاك )الجاف والرطب( -

عند القطع بطريقة الشريط  ةستطالقوة الشد واإل -

 ستطاله عند القطع بطريقة الجرابقوة الشد واإل -

  وزن المتر المربع -

 عدد خيوط السداء واللحمة. -

 ISO, ASTM, BS, DENمثل  ةللمواصفات الدولي اا إجراء العديد من الختبارات طبق

ض, طيف معامل اإلصفرار والبياو( للمركبات اللونية  k/sشدة اللون ) :  مثلوغيرها 

تان والك مثل القطن والصوف والبولى أستر ةاإلنعكاس .....إلخ لجميع الخامات النسيجي

 . والحرير وغيرها

 لختبارات الكيميائية للمنسوجاتجميع ا

تحديد األس الهيدروجين, نسبة وتتضمن محتوى الرطوبة, نوع مادة التجهيز, 

مركبات ة والالفورمالدهيد, مقاومة االتساخ, اللزوجة الديناميكية لتقييم مثخنات الطباع

به قدير نسى , ت, رقم الباريوم ) المرسرة( , حجم الجزيئات فى الحيز النانومترةالغير ليفي

  النيتروجين .....إلخ.

 والميكانيكية الختبارات الطبيعية

رونة ل المتتضمن االنكماش وثبات األبعاد, زاوية الرجوع, قوة الشد واالستطالة ومعام 

 .....ى ارواإلجهاد, التمزق, وزن المتر المربع ,االحتكاك والتوبير وقياس العزل الحر

  إلخ.

-OKOلتحاليل البيئية والمطلوبة ضمن شروط التصدير لمنظمة التجارة العالمية )ا

100) 

 لعضويةاالفورمالدهيد الحر والشبه حر,  العناصر الثقيلة,  تواجد المركبات وتتضمن 

 .... لخطرةاكلور, متبقيات المبيدات,  اختبارات الرائحة,  مواد التجهيز  ىالمحتوية عل

  إلخ.

 لسجاد والموكيت وأغطية األرضياتإختبارات ا

ات للمواصف ا  جميع اختبارات السجاد والموكيت وأغطية األرضيات طبق معملال ىيجر

بجانب  . الدولية مثل قياس انبعاث الغازات ونوعيتها وكميتها ومدى مقاومتها للحريق

األمن وختبارات األصواف وملبوسات الوقاية من الحريق ابعض االختبارات األخرى مثل 

  والمالبس الوظيفية. ىالصناع

 ةستشارات الفنيال

 –ات هيئ –شركات  -فراد أكذلك يقوم المعمل بتقديم االستشارات الفنية لمختلف العمالء )

ل جامعات( لتفسير وحل الصعوبات والمشاكل التى تقابلهم كال فى تخصصه حسب مجا

  نشاطه.

 نشاطات أخرى

لقانون البيئة  طبقا   ةمن الصرف الصناعى للصناعات النسيجي ةالناتج هقياس تلوث الميا  -

الحموضة,  اللون,  األوكسجين  ةوالذى يتضمن تحليل كل من : درج 94لسنة  4رقم 

 ىوكسجين الكيميائالمستهلك, الترسيب, األ ىالعكارة, األوكسجين الحيو ةالذائب, درج

المستهلك, المواد العالقة الكلية, أيونات )الفوسفات , الكبريتات, النترات, النيتريت, 

صباغ دهيد(,  المواد العضوية الكلية, األمالح الذائبة, العناصر الثقيلة واألالفورمال

 .ةالذائب

قياس تلوث الهواء بالمصانع والشركات والمداخن من خالل أحدث أجهزة القياس  -

 . (CO, CO, NO)العالمية وضمن المعايير الدولية للبيئة لقياس الغازات الملوثة مثل 

 المواد الزراعية المختلفة. ىقياس متبقيات المبيدات ف -

 تقدير محتوى الفورمالدهيد فى مواد التجهيز المختلفة. -

تقديم االستشارات فى مجال إعداد وإعتماد معامل االختبارات الكيميائية والنسجية طبقأ  -

 . 17025 ةللمواصف

  التدريب

جيأ وذلك فى يولى المعمل بند التدريب أهتماما  خاصا  سواء أكان التدريب داخليأ أو خار -

طار الخطة الموضوعة لرفع كفاءة العاملين ومحاولة الوقوف على كل ما هو جديد فى إ

و التى أجهزة سواء الموجودة بالفعل مجال التخصص من خالل التدريب على مختلف األ

جهزة لمام تام بكيفية التعامل مع مختلف األإيتم توريدها تباعا  حتى يصبح الفرد مهيأ وعلى 

تشغيلها ومعايرتها, كذلك االهتمام بالدورات الخاصة بمتطلبات االعتماد وشروط وطرق 

, حتى يتم  ISO 34 و ISO 43و  ISO 17025  ةالمواصفات القياسية مثل المواصف

طار خطة القسم لالعتماد والجودة إو الفنية وذلك فى أدارية لمام التام بمتطلباتها سواء اإلاإل

  فى مجال التخصص. ةوتحضير المواد المرجعي

 العمالء  ةخدم

و أنشطة والخدمات التى يقوم بها المعمل سواء فى مجال المعايرات نظرا  لتنوع األ

و التدريب لذلك يتعامل المعمل مع كثير من العمالء أو االستشارات الفنية أاالختبارات 

 –حكومية جهات  –الصحة  –الشرطة  –و جهات معينة )القوات المسلحة أفراد أسواء 

 مراكز بحثية ....... إلخ( وهيئات مثل هيئة المواصفات والجودة –جامعات  –شركات 

شركات  -شركات مثل شركات الغزل والنسيج  -وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات 

   ..... إلخ شركات صناعة الورق -صناعة السيراميك 

أهم األجهزة

 جهاز مطياف الكتلة

 االمتصاص الذرىجهاز 

 جهاز تقدير حجم األيونات

 جهاز قوة الشد واالستطالة

 جهاز التوصيلة الكهربية

أهم العمالء

القوات المسلحة -1

الشرطة -2

وزارة الصحة -3

الجامعات -4

المراكز البحثية -5

معمل مترولوجيا النسيج

الفنية المتخصصة  هالمعمل لتلبية متطلبات السادة العمالء سواء فى مجال المعايرة / االختبار / التدريب / تقديم االستشارات الفنية وذلك من خالل كوادر ةتتنوع أنشط

  والمدربة على أعلى المستويات.
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 ومجاالت عمل المعمل  األنشطة

 المعايرات:  أوال

 Shore A & Shore Dمعايرة اجهزة الصالدة بنوعيها 

االختبارات: ثانيا 

 ،لكيميائية للبوليمرات )البالستيكقياس الخواص الفيزيقية وا

 . البويات .... الخ( االسفنج، ،المطاط

:اآلتيةاالختبارات  بإجراءكما يقوم المعمل 

Shore A&Dقياس قوة الصالدة  -1

قياس الكثافة واللزوجة -2

قياس خواص انسياب الموائع -3

قياس  مقاومة االحتكاك للمطاط -4

اختبار االرتدادية للمواد المطاطية -5

للمواد المطاطية اإلجهاداختبار  -6

اختبار قوة الصدمة للبالستيك -7

اختبار اللدانة -8

الحراري ونقطة التسيل للبالستيكاختبار التشوه  -9

التحليل الحراري الديناميكي -10

ودرجة حرارةللطاقة قياس معامل االتخزين ومعامل الفقد -11

التحول الزجاجي للمواد البوليمرية

االستشارات والتدريب: ثالثا 

يقدم المعمل كافة االستشارات الفنية والعلمية لقطاع الصناعة -1

البحثية.والجامعات والمراكز 

عقد ورش العمل وبرامج التدريب في مجال البوليمرات -2

قاتها المختلفة.يوتطب

األبحاثتوفير الحلول العلمية للمشاكل الصناعية اعتمادا علي  -3

العلمية المتطورة.

ىالمجال البحث: رابعا 

في  أساسيةالعلمية في سبعة محاور  األبحاث بإجراءيقوم المعمل 

 علوم البوليمرات والجزيئات العظيمة وهي:

المواد البوليمرية والمؤلفات / المتراكبات / النانونية -1

البوليمرية

المواد المرجعية الخاصة بالبوليمرات -2

التصاق البوليمرات مع المواد المختلفة -3

التركيب البلوري والسطحي للبوليمرات وعالقته بالخواص -4

المختلفة لها

ية البوليمريةالخاليا الشمس -5

البوليمرات الحضراء )البوليمرات صديقة البيئة( -6

البويات وتركيباتها المختلفة -7

الموجودة بالمعمل األجهزةبعض 

Tensile testing machine 
 يستخدم فى قياس قوة الشد واالستطالة

 واالنضغاطية والتمزق للمواد المختلفة

مثل اإلسفنج والمطاط والبالستيك 

 والنسيج

Melt Flow Index 
يقيس معدل انسيابية البالستيك 

 بالحرارة

High Temperature Gel Permeation 

Chromatography (HT-GPC) 

يستخدم لتعين الوزن الجزيئي 

 والتركيز الذاتية واللزوجة

 للبوليمرات

Dynamic Mechanical Thermal Analysis (DMTA) 

يقيس درجة التبلر ومعامل الفقد 

وسلوك االنكماش ودرجة الحرارة 

 ..االنتقال الزجاجي للمواد البوليميرية

Hardness Tester& Calibration

 (A&D)شور  الصالدةمعايرة أجهزة 

 قياس قوة الصالدة للمطاط للبالستيك

العمالءأهم 

موبيكا -1

السويدي للكابالت -2

تكنو نت -3

القوات الجوية -4

كابالت مصر -5

معمل مترولوجيا وتكنولوجيا البوليمرات

العلمية التي تقدم الحلول العلمية لمشاكل الصناعة  األبحاث وإجراءيمد المعمل القطاعات الصناعية المختلفة بالعديد من المعايرات واالختبارات 

تم  أنخدمات التدريب واالستشارات الفنية ومن الجدير بالذكر  إلي باإلضافةوفقا للمواصفات القياسية الدولية المعمول بها في هذا المجال هذا 

 الشد للمطاط والبالستيك.مؤخرا حصول المعمل علي االعتماد من المجلس الوطني لالعتماد )ايجاك( لقياس قوة 
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مجاالت عمل المعمل

 معايرات: أوال 

والقابلة لالشتعال.جهزة قياس الغازات السامة أمعايرة  -1

دنى لالنفجار.جهزة قياس الحد األأمعايرة  -2

س الهيدروجينى.جهزة األأمعايرة  -3

جهزة قياس درجة الوميض.أمعايرة  -4

معايرة نقطة الدخان. -5

معايرة أجهزة قياس نسبة األكسجين. -6

االختبارات: ثانيا 

 –االخشاب شتعالية للمواد المختلفة )اص اإلقياس الخو -1

تلفة.المنسوجات( باستخدام الطرق القياسية المخ  - البوليمرات

لكقياس الخواص االنفجارية  للغازات والسوائل المشتعلة وكذ -2

س قيا الدخان والغبار الناتج عن احتراق المواد المختلفة وكذلك

 سمية هذا الدخان.

التدريباالستشارات و: ثالثا 

يقبالوقاية من الحر عطاء االستشارات الخاصةإيقوم المعمل ب -1

للقطاعات الصناعية المختلفة.نفجار و اإل

: يقوم المعمل بعمل تدريب مكثف فى مجاالت -2

  جهزة قياس الغازات.أمعايرة 

  دنى لالنفجار.جهزة الحد األأمعايرة 

  س الهيدروجينى.جهزة األأمعايرة 

  الوميض. ةجهزة قياس درجأمعايرة 

 مان الصناعى. األ 

  فى اختبارات الحريق.حسابات االيقين

المجال البحثى: رابعاً 

إبتكار وإنتاج مواد مقاومة للحريق. -1

إنتاج وتوصيف مواد مرجعية فى مجال الوقاية من الحريق. -2

متطورة فى مجال الوقاية من الحريق. أبحاث -3

نماذج لألجهزة الموجودة بالمعمل

جهاز  المخروط  الحرارى 

شتعالية الختبار الخواص اإل

 للمواد

جهاز  صندوق الدخان الختبار 

عتامة الدخان المنبعث من اشتعال  

 المواد

جهاز  وحدة االحتراق الختبار 

الخواص االشتعالية للمواد 

بعاد  النصف المختلفة فى األ

 صناعية

جهازغرفة الحريق الختبار 

معدل انتشار اللهب للمواد 

 المختلفة فى الحجم الصغير

جهاز انتشار اللهب فى  الكابالت 

تبار معدل انتشار الكهربية الخ

 اللهب للكابالت

جهازانتشار اللهب الختبار معدل 

انتشار اللهب للمواد المختلفة فى 

 الحجم المتوسط

أهم العمالء

المركز القومى للبحوث -1

شركة مصر للطيران -2

شركة فايزر لألدوية -3

شركة الفارج لألسمنت -4

السويدى للكابالتشركة  -5

االنفجارمعمل الوقاية من الحريق و 

جراء العديد من المعايرات واالختبارات واالستشارات والتدريب إحيث يقوم المعمل ب نفجاريمثل المعمل بوابة مصر للوقاية من الحريق واإل

للجهات الصناعية والخدمية والبحثية فى مجال الوقاية من الحريق واالنفجار طبقا للمواصفات القياسية المعمول بها فى هذا المجال وهذا 

المقاومة للحريق وكذلك األبحاث فى مجال لمواد المثبطة للهب وال ابتكار ابحاث العلمية المطورة فى مججراء األإلى  قيام المعمل بإباإلضافة 

 .، كما أن المعمل حاصل على االعتماد فى بعض أنشطتهإنتاج وتوصيف المواد المرجعية فى مجال الوقاية من الحريق واإلنفجار
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ئية مياقياسات كي ىتجر ىكما يخدم القسم جميع المصالح والمؤسسات الخدمية الت

ودة يد جتوك ىو رقابية. باإلضافة إلى ذلك يقوم القسم بإسهام فأألغراض بيئية 

 باراتقياسات المعامل المستخدمة للمواد المرجعية عن طريق برامج اختنتائج 

ليل يطلب من المعامل االشتراك فيها كد ىالت PT Schemesالكفاءة الحرفية 

ل، المعام لباتبه من  اختبارات كأحد متط لما تقوم ةإثبات الكفاءة الفني ىمحايد عل

 مختلف الجهات الصناعية ىتدريب العاملين ف ىهذا فضال عن دور القسم ف

 تداول المواد المرجعية ومعايرة التجهيزات باستخدامها. ىوالخدمية عل

المواد المرجعية معملمهام 

منظا نشاء وتطوير معيار قياس كمية المادة المحقق لتعريف وحدة المول فيإ -1

SI . من خالل تحضير المواد المرجعيه واصدار الشهادات لها 

لغير جراء المعايرة لإ ىوهو ما يعن SIلوجي الي وحدات بث االسناد المترو -2

ن م أى ذلك شأن ىشأنه ف ة، ومعمل المواد المرجعية باستخدام المواد المرجعي

 لجهاتلجراء المعايرة باستخدامها إنشاء معايير القياس وإ ىمعامل المعهد ف

الطالبة .

لبة . لطااللجهات  ةمجال المواد المرجعي ىوالعلمية ف ةتقديم االستشارات الفني -3

يرةغراض المعاأاستخدامات المواد المرجعية فى  ىتقديم خدمات التدريب عل -4

وضبط الجودة.

. ةاختبارات الكفاءة الحرفية باستخدام المواد المرجعي ىالمساهمة ف -5

.جراء القياسات البيئية للجهات الطالبة إ -6

. رولوجيا الكيمياءجراء البحوث العلمية في مجال متإ -7

 المعملتجهيزات 

1- X-Ray Fluorescence

Spectrometer (XRF) 

2- Gas Chromatograph- Mass

Spectrometry (GCMS) 

3- High Performance Liquid

Chromatograph (HPLC) 

4- Ion Chromatograph (IC)

5- Liquid Chromatograph (LC)

6- Atomic Absorption

 المعملالخدمات التى يقدمها 

 ( المواد المرجعيةCertified Reference Materials) 

مداد إصدار الشهادات لها وإيقوم القسم بتحضير عدداً من المواد المرجعية و

الجهات الصناعية والخدمية الطالبة بها.

- Anions Standard Solutions

- Elemental Standard Solutions (single & Multi)

- pH & Conductivity Standard Solutions

- Pesticides Standard Solutions

- Cement Certified Reference Materials

- Steel Alloys Certified Reference Materials

  المعايرات 

  SIى وحدات إلللقياسات  ىيقوم القسم بمهمة بث اإلسناد المترولوج 

معايرة من خالل  (CRMѕلها شهادات )خدام المواد المرجعية المصدر تساب

المستخدمة لقياس تركيزات المواد الكيميائية العضوية  جميع التجهيزات

والغير عضوية فى المصانع والهيئات الخدمية ومعامل القطاع الخاص التى 

ل :مث تجرى قياسات كيميائية

- Gas Chromatograph (GC & GC-MS)

- High Performance Liquid Chromatograph (HPLC)

- Ion Chromatograph (IC)

- Atomic Absorption Spectrometer (AAS)

- Flame Photometer

- Inductively Coupled Plasma (ICP & ICP-MS)

- X-Ray Fluorescence spectrometer (XRF)

- Spark Emission Spectrometer

 ختبارات اال 

لقطاع واسع من العمالء فى الجهات ختبار يقدم المعمل سلسلة من خدمات اال

الصناعية والخدمية مثل :

 .نواع العينات أقياس  العناصر فى كافة  -

 . قياس المبيدات فى مختلف أنواع العينات -

 . لومينوم وغيرهاقياس مكونات سبائك الحديد واأل -

لنترات ـ الفوسفات ـ الكبريتات ـ اس نسب الشقوق األنيونية ألمالح )قيا -

 الفلوريد( فى مختلف العينات .و –البروميد  الكلوريد ـ

 . نواع العيناتأكافة  ىقياس تركيز المواد المتطايرة ف -

  التدريب 

من البرامج التدريبية النوعية المتخصصة التى توضح كيفية  ايقدم القسم عدد

تطبيق مفاهيم المترولوجى فى الكيمياء 

 البحوث 

لتحضير وتوصيف المواد المرجعية فى مجال  ايجرى المعمل بحوث -

مترولوجيا  الكيمياء لتحقيق وتأصيل مفاهيم اإلسناد المترولوجى وحساب 

 موازنة الاليقين الكلية المصاحبة للقياسات. 

يقدم القسم خدماتة لتوكيد جودة قياسات المعامل من خالل القياسات  -

. المجاالت المقارنة وإقرار صالحية طرق االختبار  فى عدد من

هم العمالءأ

شركة فاركو للصناعات الدوائية -1

الشركة العربية للصناعات الدوائية -2

شركة عافية للصناعات الغذائية -3

جامعة القاهرة -4

المركز القومى للبحوث -5

معمل المواد المرجعية

 ىمجال القياسات الكيميائية ، والمهمة المنوطة به ه ىالمعاهد المناظرة دوليا ف ىالمواد المرجعية بالمعهد القومى للمعايرة يساير التطورات المترولوجية المستجدة ف معمل

تاحتها إللمواد المرجعية  باستخدام أحدث التقنيات وبروتوكوالت القياس المتبعة دوليا بهدف توفير هذه المواد محليا و  (Certification)تحضير و/ أو إصدار الشهادات 

ساسية السبعة وهى المول ، وهو يقدم خدماته األ SIد وحدات غراض المعايرة ،  والقسم بذلك يقوم على تحقيق أحأللجهات  الصناعية والخدمية المستفيدة بها الستخدامها فى 

تشمل صناعة األغذية والمشروبات وصناعة األسمنت والسيراميك والزجاج وصناعة الحديد والصلب  ىالعالم العرب ىمصر وف ىلقطاعات صناعية وخدمية واسعة ف

 . اتساع أنواعها ىواأللومنيوم وصناعات التعدين األخرى والصناعات الكيماوية عل



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفوتومترى والراديومترىولوجيا رشعبة مت

 : اوهم معملينتضم 

معمل الراديومترى معمل الفوتومترى    

EgyptNIS 

EgyptNIS 

EgyptNIS 

EgyptNIS 

EgyptNIS 

EgyptNIS 

شعبة مترولوجيا 

الفوتومترى 

والراديومترى

   

نبذة عن كميات القياس التى يعمل بها المعمل

 وتشمل ةقياس الكميات الفوتومتري

ةالضوئي شدة إضاءة المصادر -1

للمصادر ةاللوني ةدرجة الحرار -2

ةالضوئي

الفيض الضوئى -3

االستضاءةشدة  -4

النصوع -5

وتشمل ةقياسات سبكتروفوتومتري

قياس النفاذية واالمتصاص الطيفى -1

 200للمواد، فى المدى الطيفى من 

 نانومتر . 3000لى إ

قياس االنعكاس الطيفى للمواد، فى -2

لى إ 200المدى الطيفى من 

 نانومتر 3000

واالمتصاصة قياس النفاذي -3

)تبعا لحساسية  الضوئى للمواد

 العين(

ةقياس درجة العتام -4

قياس درجات اللون للمواد وحساب -5

 ةحداثيات األلوان والفروق اللونيإ

 ةتبعاً للمقاييس الدولية المستخدم

 ,CIE, ASTMمثل :

Gardener and Saybolt 

scales 

قياس درجة البياض لبعض المواد مثل الورق والسيراميك -6

جهزة األسبكتروفوتومترأمعايرة  -7

سطحلأل ةقياس درجة اللمع -8

معايير القياس التى يحوزها 

قوة اإلضاءة ، ) مجموعة من اللمبات العيارية للكميات الفوتومترية مثل : -1

.(شدة االستضاءة ، الفيض الضوئى ودرجة الحرارة اللونية

نانومتر وحتى 200إسبكتروفوتومتر عيارى يعمل فى المدى الطيفى من  -2

نانومتر . 3000

مللى الكس 0.1) يعمل فى المدى من  الستضاءةاجهاز عيارى لقياس شدة  -3

. (الكس 600.000حتى 

.لكانديال(التحقيق الوحدة األساسية للضوء ) ىجهاز فوتومتر عيار (3)عدد  -4

كرة التكامل العيارية -5

ىجهاز قياس ألوان عيار -6

مجموعة من المرشحات الضوئية )الفالتر( التى تستخدم فى معايرة أجهزة -7

اإلسبكتروفوتومتر

. مجموعة من البالطات التى تستخدم فى معايرة أجهزة قياس األلوان -8

مجموعة من البالطات التى تستخدم فى معايرة أجهزة قياس اللمعة . -9

CMCs)قائمة بقدرات القياس )

 Luminous)( فى مجال APMPسيوية )المقارنة الدولية مع المنظمة اآل

Intensity) 

البحثية للمعملالمجاالت 

1- Characterization of standard instruments for photometric

applications. 

2- Uncertainty calculation for photometric measurements .

3- Color measurements.

الفوتومترىمعمل 

والفيض  االستضاءةالدراسات المتعلقة بكافة الكميات الفوتومترية مثل قياسات شدة وتطبيقاته ومصادره معمل يختص بقياسات الضوء و

 ما يرتبط بتطبيقاتها المباشرة.فوتومترية والقياسات اللونية والقياسات اإلسبكتروالضوئى و

                 

Color measurement system

                                  

Luxmeter Calibration System

                    

Luminous Flux Measurement System

               UV-3101 

Spectrophotometer UV-3101

Website: www.nis.sci.eg 

Tel.       : 00202 33889918 

Fax       : 00202 33889918 

Email   : pr.nis.eg@gmail.com 

نظام قياس شدة اإلضاءة

األلوان قياس نظام

Cary معايرةاسبكتروفوتومتر5000 اإلضاءةنظام شدة قياس أجهزة

اسبكتروفوتومترUV-3101نظام قياس الفيض الضوئى
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األنشطة والخدمات المتاحة

 . خدمة المعايرات1

  و  254 ةطوال الموجيكاشفات األشعة الفوق بنفسجية عند األمعايرة استجابة

 (.2W/mبوحدات ) نانومتر 312،  365

 1100 إلى 250من  ىالمد ىمعايرة  الحساسية الطيفية لمستقبالت الضوء ف 

 (.A/Wتر بالوحدات المطلقة ) ينانوم

 ى الطيف جهزة التحليلأل ىمعايرة دقة التحليل الطيف

(Spectroradiometers). 

 ألجهزة  ىمعايرة دقة التحليل الطيفFTIR spectrometers.

  جهزة قياس الطاقة الضوئية العالجية.أمعايرة

ختبارات. خدمة اإل2

 إلى  250 ىالمد ىاألشعة الفوق بنفسجية ف لمصادر ىقياس اإلشعاع الطيف

 نانومتر. 400

 نانومتر.  1700 - 250 ىالمد ىللمصادر الضوئية ف ىقياس اإلشعاع الطيف 

 كبائن  ىإختبار كفاءة مصادر األشعة الفوق بنفسجية المستخدمة ف

 .ىالميكروبيولوج

 المجاالت الطبية  ىإختبار كفاءة لمبات األشعة الفوق بنفسجية المستخدمة ف

والصناعية والبيئية المختلفة.

 .إختبار الخاصية الخطية للكاشفات الضوئية 

 اشفات الضوئية.لحساسية الك ىإختبار التوزيع الفراغ 

 الوالدة. ىلألطفال حديث ىإختبار كشافات العالج الضوئ

الدورات التدريبية. 3

 ةشعة الضوئيلأل ةالقياسات الفيزيائي 

 وتطبيقاته. ىالتعريف بعلم الراديومتر 

 ىجهزة العالج الضوئأ. 

 . مصادر الضوء والكاشفات الضوئية بأنواعها 

 ضرار الناتجة عنها.تطبيقات واأل، قياسات ةشعه الفوق بنفسجياأل

بعض األجهزة األساسية الموجودة بالمعمل

 نانوميتر. 1000لى إ 300صائد  ىسلكون ىكاشف عيار 

 مع مرشحات طيفية. ىكاشف عيار 

 1700إلى  250من  ىالمدى الطيف ىيعمل ف ىمحلل ضوئ 

 . (Spectrpradiometer)نانومتر

 250المدى من   ىللطاقة ف ىعيارية لدراسة التوزيع الطيف ةمصادر ضوئي 

 نانومتر. 2400إلى

 كاشفات ضوئية عيارية(Detectors)  1100إلى  250من  ىالمد ىف 

نانومتر.

 وات . 1000ذو فتيلة متوهجة قدرة  ىمصدر ضوئ

  وات . 500مصدر ضوئي زئبقي قدرة 

  450و 312و 365و 254راديوميتر عياري عند االطوال الموجية 

نانومتر.

 .راديوميتر عياري لقياس طاقة وقدرة أشعة الليزر المختلفة 

  بيرومتر ضوئي  لقياس اإلشعاع الضوئي بالوحدة الراديومترية المطلقة

(Watt).

معمل الراديومترى

إلى األشعة تحت الحمراء  ةالفوق بنفسجي ةالطيفى من األشع ىفى المد ى: هوعلم قياس ودراسة طاقة اإلشعاع الكهرومغناطيس ىالراديومتر

 بالوحدات الراديومترية المطلقة. ىمروراً بالضوء المرئ

قياس الكميات والـوحـدات الراديومترية األساسـية والمشتـقة مـثل وحـدة  معايير إنشاء وحفظ وصيانة وتطوير ىلإ ىيهدف معمل الراديومتر

 لألجهزة ىالمرجع تحقيق اإلسناد ىلإيهدف  كما (.2W/m) ىقياس التشعيع الطيف ( ، ووحدةA/Wقيـاس الحساسية الطيفية للكاشفات الضوئية )

 رفع الكفاءة اإلنتاجية والخدمية. ىإل ىبدورها تؤد ىالعديد من المجاالت الصناعية والتعدينية والطبية والت ىالمعايرة ف

Pyro-Electric Radiometer Laser Power Radiometer 

Laser power Radiometer

Mercury arc lamp 500 W

Double - Monochromator Mini- Spectrometer
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يات القياس التى يعمل بها المعملنبذة عن كم

وتشمل ةقياس الكميات الفوتومتري

ةشدة إضاءة المصادرالضوئي -1

للمصادر ةاللوني ةدرجة الحرار -2

ةالضوئي

الفيض الضوئى -3

ةستضاءشدة اإل -4

النصوع -5

وتشمل ةقياسات سبكتروفوتومتري

قياس النفاذية واالمتصاص -1

الطيفى للمواد، فى المدى 

 3000لى إ 200الطيفى من 

nm 

قياس االنعكاس الطيفى للمواد، -2

لى إ 200فى المدى الطيفى من 

3000 nm 

واالمتصاصة قياس النفاذي -3

تبعا لحساسية ) الضوئى للمواد

 العين(

ةقياس درجة العتام -4

قياس درجات اللون للمواد -5

األلوان حداثيات إوحساب 

تبعاً للمقاييس  ةوالفروق اللوني

 ,CIEمثل : ةالدولية المستخدم

ASTM, Gardener and 

Saybolt scales 

قياس درجة البياض لبعض المواد مثل الورق والسيراميك -6

جهزة األسبكتروفوتومترىأمعايرة  -7

سطحلأل ةقياس درجة اللمع -8

معايير القياس التى يحوزها 

قوة) العيارية للكميات الفوتومترية مثل :مجموعة من اللمبات  -1

يض الضوئى ودرجة الحرارة اإلضاءة ، شدة االستضاءة ، الف

 .(اللونية

نانومتر 200إسبكتروفوتومتر عيارى يعمل فى المدى الطيفى من  -2

نانومتر . 3000وحتى 

ىملل 0.1جهاز عيارى لقياس شدة اإلستضاءة ) يعمل فى المدى من  -3

. (الكس 600.000الكس حتى 

وحدة األساسية للضوءلتحقيق ال ىجهاز فوتومتر عيار (3)عدد  -4

(لكانديالا)

كرة التكامل العيارية -5

ىجهاز قياس ألوان عيار -6

معايرة مجموعة من المرشحات الضوئية )الفالتر( التى تستخدم فى -7

أجهزة اإلسبكتروفوتومتر

. ناأللواقياس مجموعة من البالطات التى تستخدم فى معايرة أجهزة  -8

 مجموعة من البالطات التى تستخدم فى معايرة أجهزة قياس اللمعة . -9

CMCs)قائمة بقدرات القياس )

 Luminous)( فى مجال APMPسيوية )المقارنة الدولية مع المنظمة اآل

Intensity) 

المجاالت البحثية للمعمل

1- Characterization of standard instruments for

photometric application. 

2- Uncertainty calculation for photometric

measurements . 

3- Color application.

أهم العمالء

شركة مصر للطيران -1

الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة -2

هيئة المصل واللقاح -3

معامل التحاليل ومستشفيات وزارة الصحة -4

مصانع البويات والزيوت -5

شركات تصنيع الورق -6

مصانع الكشافات -7

هيئة الرقابة على الصادرات والواردات -8

المصانع الحربية -9

مصانع الكيماويات وشركات األدوية -10

شركات البترول  -11

مصانع النسيج  -12

مصانع اللمبات -13

الشرب والصرف الصحىمياة شركات  -14

الفوتومترىمعمل 

الفيض واإلستضاءة الدراسات المتعلقة بكافة الكميات الفوتومترية مثل قياسات شدة وتطبيقاته ومصادره معمل يختص بقياسات الضوء و

 ما يرتبط بتطبيقاتها المباشرة.واللونية القياسات وفوتومترية القياسات اإلسبكتروو ىالضوئ

               

Color measurement system

                                

Luxmeter Calibration System

                    

Luminous Flux Measurement System

               UV-3101

Spectrophotometer UV-3101
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األنشطة والخدمات المتاحة

 . خدمة المعايرات1

 و  254 ةالموجيطوال معايرة استجابة كاشفات األشعة الفوق بنفسجية عند األ

 (.2W/mبوحدات ) نانومتر 312,  365

 1100 إلى 250من  ىالمد ىمعايرة  الحساسية الطيفية لمستقبالت الضوء ف 

 (.A/Wتر بالوحدات المطلقة ) ينانوم

 ى الطيف جهزة التحليلأل ىمعايرة دقة التحليل الطيف

(Spectroradiometers). 

 ألجهزة  ىمعايرة دقة التحليل الطيفFTIR spectrometers.

  جهزة قياس الطاقة الضوئية العالجية.أمعايرة

ختبارات. خدمة اإل2

 إلى  250 ىالمد ىاألشعة الفوق بنفسجية ف لمصادر ىقياس اإلشعاع الطيف

 نانومتر. 400

 نانومتر.  1700 - 250 ىالمد ىللمصادر الضوئية ف ىقياس اإلشعاع الطيف 

  كبائن  ىبنفسجية المستخدمة فإختبار كفاءة مصادر األشعة الفوق

 .ىالميكروبيولوج

 المجاالت الطبية  ىإختبار كفاءة لمبات األشعة الفوق بنفسجية المستخدمة ف

والصناعية والبيئية المختلفة.

 .إختبار الخاصية الخطية للكاشفات الضوئية 

 لحساسية الكاشفات الضوئية. ىإختبار التوزيع الفراغ 

 الوالدة. ىلألطفال حديث ىإختبار كشافات العالج الضوئ

الدورات التدريبية. 3

 ةشعة الضوئيلأل ةالقياسات الفيزيائي 

 وتطبيقاته. ىالتعريف بعلم الراديومتر 

 ىجهزة العالج الضوئأ. 

 . مصادر الضوء والكاشفات الضوئية بأنواعها 

 ضرار الناتجة عنها., قياسات تطبيقات واألةشعه الفوق بنفسجياأل

األساسية الموجودة بالمعملبعض األجهزة 

 نانوميتر. 1000لى إ 300صائد  ىسلكون ىكاشف عيار 

 مع مرشحات طيفية. ىكاشف عيار 

 1700إلى  250من  ىالمدى الطيف ىيعمل ف ىمحلل ضوئ 

 . (Spectrpradiometer)نانومتر

 250المدى من   ىللطاقة ف ىعيارية لدراسة التوزيع الطيف ةمصادر ضوئي 

 نانومتر. 2400إلى

 كاشفات ضوئية عيارية(Detectors)  1100إلى  250من  ىالمد ىف 

نانومتر.

 وات . 1000ذو فتيلة متوهجة قدرة  ىمصدر ضوئ

  وات . 500مصدر ضوئي زئبقي قدرة 

  450و 312و 365و 254راديوميتر عياري عند االطوال الموجية 

نانومتر.

 المختلفة. راديوميتر عياري لقياس طاقة وقدرة أشعة الليزر 

  بيرومتر ضوئي  لقياس اإلشعاع الضوئي بالوحدة الراديومترية المطلقة

(Watt).

أهم العمالء

 .شركات صيانة الطيران والخدمات البترولية 

 .الهيئة القومية للرقابة على المستحضرات الحيوية 

 .معهد بحوث البترول 

 .الهيئة العربية للتصنيع 

 والمواصفات. ىالهيئة المصرية للتوحيد القياس 

 .هيئة الرقابة على الصادرات والواردات 

 ىالمستشفيات خاصة أقسام العالج الضوئ. 

 دوية.شركات إنتاج األ 

 ىشركات مياه الشرب ومعامل الميكروبيولوج. 

 مجال إنتاج وقياس الطاقة الشمسية. ىتعمل ف ىمراكز البحوث الت

الراديومترىمعمل 

إلى األشعة تحت  ةالفوق بنفسجي ةالطيفى من األشع ىفى المد ى: هوعلم كشف وقياس ودراسة طاقة اإلشعاع الكهرومغناطيس ىالراديومتر

 بالوحدات الراديومترية المطلقة. ىالحمراء مروراً بالضوء المرئ

قياس الكميات والـوحـدات الراديومترية األساسـية والمشتـقة مـثل وحـدة  معايير إنشاء وحفظ وصيانة وتطوير ىلإ ىيهدف معمل الراديومتر

 لألجهزة ىالمرجع تحقيق اإلسناد ىلإيهدف  كما (.2W/m) ى( , ووحدة قياس التشعيع الطيفA/Wقيـاس الحساسية الطيفية للكاشفات الضوئية )

 رفع الكفاءة اإلنتاجية والخدمية. ىإل ىبدورها تؤد ىالعديد من المجاالت الصناعية والتعدينية والطبية والت ىالمعايرة ف

Pyro-Electric Radiometer Laser Power Radiometer 

Laser power Radiometer

Mercury arc lamp 500 W

Double - Monochromator Mini- Spectrometer



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الليزرمعمل المعيار اإلمامى للطول وتكنولوجيا 

هى المهمة  الرئيسية لمعمل المعيار اإلمامى للطول وتكنولوجيا  1983للمتر لسنة  ىتحقيق المعيار اإلمامى للطول طبقا للتعريف الدول

نانومتر . كما يقوم معمل المعيار اإلمامى للطول  633الليزر . ولتحقيق هذا التعريف يوجد بالمعمل جهاز ليزر مثبت التردد عند 

جيا الليزر بقياس الترددات واألطوال الموجية الضوئية ألجهزة الليزر باستخدام جهاز ليزر الفمتوثانية وجهاز الليزر العيارى وتكنولو

باإلضافة إلى أجهزة قياس األطوال الموجية . ويقوم المعمل أيضا بقياس خصائص الليزر المستخدم فى التطبيقات الطبية وغيرها من 

إلى عمل معايرات ألجهزة االتصاالت عبر األلياف الضوئية كجهاز قياس مكان القطع فى األلياف الضوئية وأجهزة التطبيقات . باإلضافة 

قياس جودة التراسل الضوئى المختلفة . كما يقوم المعمل أيضا بمعايرة أجهزة قياس المسافات بالليزر وأجهزة قياس أطوال الكابالت 

 وتحديد الموقع باألقمار الصناعية .بالليزر وأجهزة ضبط المحاور بالليزر 

ولوجيا األطوال وهندسة الدقةرشعبة مت

 معامل وهم : ةثالثتضم 

الليزر        معمل المعايير الثانوية الخطية والطرفية        معمل المترولوجيا الهندسية والسطوح المعيار اإلمامى للطول وتكنولوجيال معم    

معمل المعايير الثانوية الخطية والطرفية

صيانة بنه يختص أسناد المترولوجى لوحدات الصناعة كما طوال وهندسة الدقة ويوفر اإلاألمترولوجيا حد معامل شعبة أالمعمل هو 

 .جهزة البصرية طبقا للمواصفات الدولية للطول . كما يقوم المعمل بإجراء قياسات للقطع البصرية واألرة المعايير الثانوية يومعا

لى دورات تدريبية وتعاون بحثى يخدم قطاعات الصناعة والبحث إضافة لى وحدات الصناعة باإلإقدم المعمل استشارات فى مجال خبرته يو

 . تقطاب الضوئى ومعامالت االنكسارخواص المواد واالسزاحات وطوال واإلالعلمى فى مجال قياسات األ

خدمات القياس والمعايرة بالمعمل

معايرة قوالب القياس القصيرة بالليزر -1

معايرة قوالب القياس الطويلة بالليزر -2

نواعهأمعايرة المساطر والتدريج ب -3

معايرة العدسات المدرجة -4

EgyptNIS 

EgyptNIS 

EgyptNIS 

EgyptNIS 

EgyptNIS 

EgyptNIS 

شعبة مترولوجيا 

األطوال وهندسة الدقة

      

Website: www.nis.sci.eg 

Tel.       : 00202 33889918 

Fax       : 00202 33889918 

Email   : pr.nis.eg@gmail.com 

 وزارة البحث العلمي
 للمعايرة ىالمعهد القوم

tandardsSnstitute of Iational N
NIS 



 

 

 

 

 

 

 

 

جهزة قياس معامالت االنكسارأمعايرة  -5

الكوارتز العياريةمعايرة قطع  -6

جهزة البوالريميترأمعايرة  -7

تريةمقياسات البسو -8

بعادبعاد الدقيقة باستخدام ميكروسكوب األقياسات األ -9

ستقامةزاحات واإلاإلقياسات  -10

 معمل المترولوجيا الهندسية والسطوح

.معايرةلل ىالمعهد القومب معمل المترولوجيا الهندسية والسطوح ضمن منظومة معامل شعبة مترولوجيا األطوال وهندسة الدقة يقع

 مجاالت العمل 

: المجالت اآلتية ىيقوم المعمل بالدراسات والبحوث والقياسات والمعايرات ف

 .التشغيلمترولوجيا ماكينات القياس العامة والمحورية وماكينات  -

 .وأبعاد والمجسمات الهندسية المركبة ىمترولوجيا أخطاء الشكل الهندس -

 مترولوجيا الزوايا وقياس المسافات الطويلة والمساحية. -

 القدود والضبعات للتطبيقات الصناعية ومعايرة األجهزة اليدوية لقياس األبعاد. -

 .لقياس والمعايرةاأدوات ومعايرة القطع الميكانيكية الدقيقة  / ختبارا / إنتاج / تصميم -

بروتوكوالت القياس وتقديم طُرق مترولوجية مقترحة لفحص جودة آداء المنتجات الهندسية ذات العالقة بالنظم التالمسية  -

 .والالتالمسية

 مترولوجيا تضاريس وطبوغرافيا السطوح. -

 عمل.ممجاالت ال ىوتطبيقاتها ف ىوئالنظم الالتالمسية والضوئية والتداخل الض -

 .ىمجال النانومترولوج ىسطوح الشرائح الرقيقة وف -
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المعيار اإلمامى للطول وتكنولوجيا الليزرمعمل 

 للطول المتفق عليه دوليا وهو أن المعمل يحتفظ بالمعيار اإلمامي يمثل المعمل أعلى مرجع ألي قياس للطول في جمهورية مصر العربية حيث

ذو طول موجي فائق الثبات.كما يقوم المعمل بعمل معايرات لألجهزة الليزر المستخدمة في قياسات األطوال والتطبيقات  جهاز ليزرعبارة عن 

  الضوئية. كما يقوم المعمل بمعايرة أجهزة تحديد المواقع والتي تعمل باألقمار الصناعية.  واالتصاالتالطبية 

بأنه المسافة  1981تعريفه سنة المتر وهو وحدة قياس الطول تم 

سرعة الضوء( /1التي يقطعها الضوء في الفراغفي زمن مقداره )

من الثانية. ويستخدم هذا التعريف مباشرة عن طريق حساب الوقت 

الذي يقطعه اليزر لقياس المسافات الكبيرة من مساحات الغرف 

 وحتى المسافة بين األرض و القمر.ويمكن أستخدام الطول الموجي

  للضوء لقياس المسافات واألبعاد الصغيرة بدقة.

أ. قياس ترددات الضوء

نانومتر )المعيار 633قياس تردد الهليوم نيون ليزر عند  -1

للطول(. ىاإلمام

القياس فائق الدقة لترددات الليزر المختلفة بإستخدام ليزر الفمتو -2

ةثاني

معايرة أجهزة قياس اإلزاحة باليزر. -3

التحليل الطيفيب. 

فائق الدقة. ىالتحليل الطيف -1

.ىيزر متغير الطول الموجلرصد الغازات بال -2

قياس اإلمتصاصات المشبعة والثنائية الفوتونات. -3

ومقاييس لمحلالت الطيف. ىمعايرة محور الطول الموج -4

. ىالضوء الطيف

معايرة الفالتر اللونية. -5

 ت. اإلتصاالت الضوئية

(.OTDR) ىالمنعكس الزمنمعايرة جهاز  -1

قياس األطوال الموجية لليزرات. -2

لليزرات. ىمعايرة أجهزة التحليل الطيف -3

ىمعايرة مقياس القدرة لليزرات األلياف الضوئ -4

واإلستقطابي ىقياس التشتت واللون -5

ىمعايرة أجهزة التحليل الرقم -6

(SDH) ىالضوئ

معايرة أجهزة الفقد المتغير -7

ث. التطبيقات الطبية

الفمتو والنانوثانية( ىقياس عرض نبضة الليزر )ف -1

قياس قطر شعاع الليزر. -2

لليزر. ىقياس الطول الموج -3

حساب قدرة الليزر القصوى المؤثرة -4

(.ى)بالتعاون مع معمل الراديومتر

ج. أجهزة قياسات المسافات والمواقع والظبط

أجهزة ىيزر والموجودة أيضا فلمعايرة أجهزة قياس المسافة بال -1

التوتل ستيشن.

يزر.لجهزة ظبط المحاور بالأمعايرة  -2

معايرة أجهزة تحديد المواقع باألقمار الصناعية. -3

.calibration معايرة أجهزة قياس السرعة والطول لكابالت -4

. لمدى بالليزرمعايرة أجهزة قياس ا -5

د. التدريب

 ىبها مدربين ذو خبرة فيقوم المعمل بتوفير برامج تدريبية يقوم 

 ىمجاالت المعمل وحاصلين على الدكتوراه من جامعات عالمية ف

ألمانيا وإنجلترا. يوجد هناك برامج معدة مسبقا لدى قسم التدريب أو 

 على موقع المعهد. ويمكن عمل برنامج على حسب الحاجة.

المواضيع الرئيسية للبحث العلمي هي:

التردد معقول ىن وذو ثبات فتطوير مصادر ليزر رخيصة الثم -1

قياس األطوال. ىإلستخدامها ف

ىتطوير مصادر ليزر فائقة الثبات بإستخدام اإلمتصاص ثنائ -2

اسات األطوال يق ىاإلتصاالت وف ىالفوتونات إلستخدامها ف

 الدقيقة.

الدقيق. ىالتحليل الطيف -3

تطوير طرق قياس المسافات -4

بإستخدام ليزر الفمتوثانية 

 متغيرة التردد.والليزرات 

أهم العمالء 

المصرية لالتصاالت -1

السويدى للكابالت -2

بتروجت -3

المقاولون العرب -4

شلمبرجير -5



وزارة البحث العلمي
المعهد القومي للمعايرة

tandardsSnstitute of Iational N
NIS

 وزارة البحث العلمي
 المعهد القومي للمعايرة

tandardsSnstitute of Iational N 
NIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خدمات متاحة

(مم100قل من أ)فى المدى معايرة قدود القياس المرجعية الطرفيـة القصيرة  -1

باستخدم الليزر 

مم(100كبر من أفى المدى ) طويلةمعايرة قدود القياس المرجعية الطرفيـة ال -2

 ستخدام الليزر با

Encoders جهزةأمعايرة المساطر العيارية و -3

معايرة العدسات المدرجة -4

(1.7 إلى  1.3 دى منفـى الممعايرة أجهزة قياس معامالت االنكسار ) -5

معايرة قطع الكوارتز العيارية -6

األجهزة البوالريمترية والبوالريسكوباتمعايرة  -7

القياسات االلبسومترية -8

بعادبميكروسكوب األ بعاد الدقيقةقياس األ -9

زاحات واالستقامةقياس اإل  -10

 ىبحث علم

نظمة التداخل الضوئى وطرق القياسأتطوير  -1

بعادتطبيقات ليزر الوصلة الثنائية فى قياس األ -2

تطبيق طريقة مونت كارلو فى تحليل الاليقين -3

تطبيقات الهولوجرام فى اختبار األسطح الدقيقة -4

دراسات على خواص األلياف البصرية -5

دراسات على الخواص البصرية الخطية والالخطية -6

سطح واالهتزازات والحركةطوال واألرقشاء فى قياسات األتطبيقات البقع ال -7

والتمدد

اإلعتراف الدولي

وروبية يشارك المعمل حاليا فى مقارنات دولية تابعة لمنظمات المترولوجيا األ

 فريقيةواأل

التدريب

يقوم المعمل بتأهيل الكوادر البشرية وذلك بتقديم دورات تدريبية للمتخصصين 

زاحات من خالل البرامج التدريبية طوال واإلمجال مترولوجيا األوالمهتمين فى 

تية :ـ اآل

يامأ 4معايرة قدود القياس العيارية الطويلة ومدتها  -1

يامأ 4معايرة مساطر القياس العيارية ومدتها  -2

يامأ 4معايرة قدود القياس العيارية القصيرة ومدتها  -3

يامأ 4ومدتها  قياسات الضوء المستقطب ومعامالت االنكسار -4

 األجهزة الموجودة بالمعمل

معايرة القوالب القصيرة والطويلة  بالليزر

Encodersجهزة أمعايرة المساطر و

معايرة العدسات المدرجة

 بعاد الدقيقةواأل

 بعاداألقياس 

زاحات واالستقامةاإلو

قياس معامالت االنكسار للسوائل

 والمواد الصلبة ونسب التركيز

جهزة البوالريميترأمعايرة 

معايرة قطع الكوارتز العيارية

قياسات البسومترية

أهم العمالء

مصانع اإلنتاج الحربى والقوات الجوية ومصر للطيران والمحركات والمركبات -1

الرقابة على الصادرات والواردات وشركات صناعة الرخام -2

األغذية والسكرشركات  -3

شركة سرفيه والشرقية للدخان -4

صناعات الدهانات والكيماويات )بيتك(شركات  -5

المعايير الثانوية الخطية والطرفيةمعمل 

طوال وهندسة الدقة ومهامه الرئيسية تتمثل فى حفظ وصيانة المعيار الثانوى حد المعامل الثانوية التابعة لشعبة مترولوجيا األأمعمل المعايير الثانوية الخطية والطرفية هو 

جهزة قياس معامالت االنكسار واالستقطاب وفقا للمواصفات بعاد واختبارات للقطع البصرية العيارية وألالطرفية والخطية وإجراء قياسات لألالثانوية لكل من المعايير 

 . خرىمل األالدولية لتحقيق مرجعية القياس للمعا

يقوم المعمل حاليا بتطوير كما  نتاج والبحث العلمي.تنفيذ دورات تدريبية متخصصة لخدمة قطاع الصناعة واإليقوم بنتاج والمشورة الفنية لمعامل وحدات اإل يقدم المعملو

 . تطبيقاتها المختلفةدراسة وللمواد طرق لقياس الخواص البصرية الخطية والالخطية 
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مجاالت العمل 

: المجالت اآلتية ىالمعمل بالدراسات والبحوث والقياسات والمعايرات فيقوم 

 .مترولوجيا ماكينات القياس العامة والمحورية وماكينات التشغيل -

 .وأبعاد والمجسمات الهندسية المركبة ىمترولوجيا أخطاء الشكل الهندس -

 مترولوجيا الزوايا وقياس المسافات الطويلة والمساحية. -

 والضبعات للتطبيقات الصناعية ومعايرة األجهزة اليدوية لقياس األبعاد.القدود  -

 .أدوات للقياس والمعايرةومعايرة القطع الميكانيكية الدقيقة /إختبار/إنتاج/تصميم -

بروتوكوالت القياس وتقديم طُرق مترولوجية مقترحة لفحص جودة آداء  -

 .التالمسيةالمنتجات الهندسية ذات العالقة بالنظم التالمسية وال

 مترولوجيا تضاريس وطبوغرافيا السطوح. -

 عمل.ممجاالت ال ىوتطبيقاتها ف ىالنظم الالتالمسية والضوئية والتداخل الضوئ -

 .ىمجال النانومترولوج ىسطوح الشرائح الرقيقة وف -

معايرة ماكينات القياس العامة والمحورية وماكينات التشغيل 

يقوم المعمل بتحقيق ومعايرة ماكينات القياس 

لتعيين معامالت  CMMالعامة والمحورية 

 CNCالدقة وكذلك إختبار ماكينات 

باستخدام محددات قياسية وأجهزة قياس 

تعمل بالتداخل الضوئي ألشعة الليزر طبقاً 

 ألحدث المواصفات الدولية.

مترولوجيا تضاريس وطبوغرافية السطوح

بإجراء القياسات على السطوح بطرق  يقوم المعمل

تناسب أنواع مختلفة من السطوح ، تغطى مساحات 

متنوعة بدقة القياس المناسبة )أجهزة التداخل 

 X 0.1مم  0.1مساحات تبدأ من  ىالضوئى( تغط

 ,AFM) مم  وأجهزة 40مم إلى  30وحتى  مم

STM, MFM; LFM)   يمكن من خاللها دراسة

ألسطح الدقيقة فى مدى من الخواص الطوبوغرافية ل

 ىميكرومتر بدقة تصل إل 100وحتى  0.01

نانومتر. 0.001

ميكروسكوب ذو الحساسات الماسحة

ويتوافر بالمعمل إمكانية دراسة خصائص 

السطوح باستخدام ميكروسكوب التداخل 

 x 0.1 0.1الضوئى فى المدى األفقى من 

 5ومدى رأس  مم x 10 10مم وحتى 

 0.1ميكرون بدقة  100ميكرومتر وحتى 

 .نانومتر

يتوفر بالمعمل إمكانيات لقياس 

خشونة األسطح بالطرق التالمسية 

فى مدى قياس واسع وبدقة عالية 

ويمكن إجراء تلك القياسات داخل 

 .المعمل أو بالمواقع المختلفة

كما يتوفر بالمعمل مقياس تداخل يعمل 

لكبيرة حتى بالليزر لقياس األسطح ا

ستواء وتعيين درجة اإلمم  100

لألسطح وتجانس مادتها فى  ىالتواز

حالة النفاذ ونصف قطر التكور 

 ة ـــة المختلفـــص البصريــائــوالخص

 . للعدسات البسيطة والمركبة

قياس األشكال والمجسمات الهندسية الُمركبة

ة يثالثقياس األشكال والمجسمات الهندسية الُمركبة 

األبعاد باستخدام ماكينات قياس األبعاد المحورية 

 xمم  700عالية الدقة حيث تبلغ إمكانية القياس حتى 

مم ويمكن  إعطاء نتائج القياسات  x 500مم   900

طبقاً للنماذج المتعارف عليها دولياً لتسهيل التفتيش 

 .ميكرومتر 0.1بدقة تصل إلى  ومطابقة المنتجات

 قياس الزوايا واالستواء 

يمتلك المعمل أحدث أنظمة قياس ومعايرة 

أجهزة قياس الزوايا بأنواعها وكذلك قياس 

ستواء بالمساحات المختلفة زهرات اإل

قياس اإلستقامة والتعامدية لفرش 

 .الماكينات والمعدات المختلفة

 قياس االستدارة

أخطاء يقوم المعمل باستخدام أحدث التقنيات لتحديد 

اإلستدارة للعينات والحلقات العيارية وكذلك األسطح 

مم  355قطار حتى أوالخارجية ب األسطوانية الداخلية

 نانومتر. 50لى إبدرجة دقة تصل و

 معايرة قوالب القياس وأدوات قياس األبعاد

معايرات الميكروسكوب العام واألدوات البسيطة

 الدورات التدريبية 

من الدورات التدريبية لزيادة الثقافة المترولوجية وخدمة  يقدم المعمل العديد

 :ىالمجتمع ومنها التال

قياسات سمات وخصائص األشكال الهندسية والمجسمات المركبة باستخدام -1

ماكينات القياس المحورية

ىقياس سمة اإلستدارة وأخطاء الشكل الهندس -2

التشغيلوماكينات معايرة ماكينات القياس العامة والمحورية  -3

قياس ومعايرة خشونة األسطح -4

الميكروسكروبات ذات الحساس الماسح -5

في قياسات السطوح ىتطبيقات التداخل الضوئ -6

األبعاد الهندسية تقياسا ىتعيين الاليقين ف -7

ىمعايرة قوالب القياس المرجعية باستخدام المقارن الميكانيك -8

البسيطة إستخدام ومعايرة أدوات القياس اليدوية -9

وتشمل جميع الدورات على شرح لنظريات العمل وأنظمة القياس المختلفة 

كل مجال. كما يمكن عقد دورات تدريبية محددة  ىوالتطبيقات المتنوعة ف

 .ومتخصصة بناء على طلبات الشركات والزبائن بإتفاق مسبق

العاملين

 4بكالوريوس و  6ماجستير،  2دكتوراه،  3متخصص ) 15بالمعمل عدد يوجد 

 المتفرغين.واألساتذة فنيين( وسكرتارية إلى جانب مجموعة من األساتذة 

أهم العمالء

شركات هيئة قناة السويس مثل: شركة التمساح لبناء السفن -1

مصنع الطائرات، ومصنع قادر مصانع الهيئة العربية للتصنيع مثل: -2

.الحفر مهمات لتصنيع العالمية :مثلشركات قطاع البترول  -3

.شركات صناعة السيارات الوطنية مثل: الوطنية للسيارات )مرسيدس بنز( -4

.ىللكابالت، كرياز ىالسويد شركات القطاع الخاص للصناعات الوطنية مثل: -5

قطاع األعمال والمؤسسات الحكومية مثل: المقاولون العرب، النصرشركات  -6

للمسبوكات، مصر لأللمنيوم، الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة 

 . ومصر للطيران

 المترولوجيا الهندسية والسطوحمعمل 

.معايرةلل ىالمعهد القومب معمل المترولوجيا الهندسية والسطوح ضمن منظومة معامل شعبة مترولوجيا األطوال وهندسة الدقة يقع

 

قياس تداخل يعمل بالليزر





 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وهى : التاليةخدمات اليقدم المعهد 

 القومى لقياس الكفاءة الفنية المعمل   لمعايرات المكتب الفنى ل    

 التدريب  المواد المرجعية     

 رات نظم الجودة الشاملة والبيئةمركز دراسات واستشا    
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 خدمات المعهد

    

    

 المعمل القومى لقياس الكفاءة الفنية

للمراجعة وللتأكد من صحة وجودة نتائج االختبار / المعايرة كما نصت عليها المواصفة تعد برامج الكفاءة الفنية من الوسائل الهامة 

وتحدد برامج الكفاءة الفنية أداء المعامل ،  الدولية العتماد المعامل والتى توضح الشروط العامة لكفاءة أداء معامل االختبار والمعايرة

للداللة على الجهات المنظمة  PTومن الشائع استخدام رمز ، ها بكفاءة ئأدابشكل منفرد الختبار / معايرة وتوضح أيضا استمرارية 

 . لبرامج الكفاءة الفنية
 

أو أكثر أو عينات للمعامل المشاركة ويقوم  Artifactوفى إطار تنفيذ برامج الكفاءة الفنية يقوم معمل الكفاءة الفنية بإرسال مرجع نقال 

كل معمل بصفة منفردة وبشكل سرى بإجراء القياس / المعايرة طبقا لتعليمات العمل أو المواصفة القياسية المنصوص عليها فى 

نية، ثم يتبع ذلك قيام المعمل ن المصاحب لمعمل الكفاءة الفين بإرسال النتائج وقيمة الاليقيبروتوكول برنامج الكفاءة الفنية ويقوم المشارك

س. ويتم تحديد القيمة المرجعية بعدة ابمقارنة نتائج المشاركين وتقييم نتيجة كل معمل مشارك بشكل منفرد بالقيمة المرجعية للعنصر المق

ئج المعامل طرق أهمها استخدام معمل مرجعى أو استخدام مواد مرجعية أو استخدام قيمة متوسطة تمثل المجتمع اإلحصائى لنتا

 المشاركة جميعها.
 

س بواسطة خبراء اويستعين معمل الكفاءة الفنية بالمعامل المرجعية لتحديد القيم المرجعية. ويتم اختيار المعامل المرجعية لكل عنصر مق

عادة ما يكون مجال فنيين ذو كفاءة عالية فى مجال كل برنامج كفاءة فنية معتمدا على قيمة الاليقين وأعلى قدرات قياس / معايرة. 

قدرات معايرة منشورة من  فضلاالعتماد أو قدرات المعايرة المنشورة هى إحدى وسائل التفضيل بين المعامل المرجعية. وتعد أيضا أ

 وسائل التفضيل بين المؤسسات المترولوجية القومية.
 

يوجد العديد من وسائل تقييم المعامل المشاركة فى برنامج الكفاءة الفنية التى يتم تنظيمها بواسطة معمل الكفاءة الفنية وذلك طبقا 

. ويقوم المعمل بمقارنة نتائج المعامل المشاركة بالقيم المرجعية ويتم حساب معامالت 13528و  17043للمواصفات الدولية األيزو  

 لمعامل االختبار.  -scoreو أ z-scoreو لمعامل المعايرة  Enوالتى يرمز لها ب  الكفاءة الفتية
 

ين وكفاءة أداء ختبار أو المعايرة وتقدير الاليقويعتبر االشتراك فى برامج الكفاءة الفنية وسيلة هامة جدا للتحقق من صحة طريقة اال

ولكن لكل المعامل بوجه عام بمختلف الصناعات وتحكم  17025للمواصفة األيزو العاملين، ليس فقط للمعامل التى تطلب االعتماد طبقا 

 الجودة ومراقبة السوق والفحص واالستشارات والجهات التشريعية والقانونية والطبية.

  

 المكتب الفنى للمعايرات

 ةتحديد حيود قراءات أجهزة العمالء عن القراءات الحقيقية وتتم عمليات المعايرة باستخدام أئم ةمصطلح يطلق على عملي ىالمعايرة ه

ن وظيفة المعهد هو حفظ وتطوير أللمعايرة حيث  ىمصر العربية وهو المعهد القوم ةالقياس الموجودة بمكان واحد فقط داخل جمهوري

الوصل بين جميع قطاعات الدولة من مؤسسات  ةللمعايرات هو حلق ى. المكتب الفن مصر العربية ةيالقياس داخل جمهور ةوتحديث أئم

للمعايرة المختلفة وذلك لتقديم خدمات  ىالمجاالت الصناعية والزراعية والتجارية وبين معامل المعهد القوم ىوشركات وهيئات ومصانع ف

 ةمعايرأن حيث  ىالسوق المحلى والدول ىجات الجودة وتزيد من قدرته التنافسية فعلى درألى إ ىوصول المنتج المصر إلىمتميزة تهدف 

 من شركاء النجاح . والنا لتكون منضمامكيسعدنا او ،حدى المتطلبات األساسية لالعتمادإ ىاألجهزة ه
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 التدريب

المجاالت الصناعية  ىالوصل بين جميع قطاعات الدولة من مؤسسات وشركات وهيئات ومصانع ف ةحلق وهبالمعهد القومى للمعايرة  التدريب قسم

 ىجميع مجاالت المترولوجيا المدرجة ف ىللمعايرة المختلفة وذلك لتقديم خدمات التدريب المتخصصة ف ىوالزراعية والتجارية وبين معامل المعهد القوم

شتى المجاالت  ىراغبي التدريب فللمعايرة باستقبال ى . يقوم المعهد القومىوالدول ىالخطة التدريبية للمعهد وذلك على المستوى المحلى والعرب

المعمل المختص للمتدرب نظريا وعمليا وفى نهاية  أنشطةشرح أسس ومبادئ  منالدورة التدريبية  ذالمترولوجيا ويقوم أعضاء المعمل المختص بتنفي

 والحرفية.عمله بمنتهى الدقة  ةتؤهله لممارس ىلم بالكثير من المعلومات التأالدورة التدريبية يكون المتدرب قد 

 المواد المرجعية

مجال القياسات الكيميائية ، والمهمة  ىالمعاهد المناظرة دوليا ف ىالمواد المرجعية بالمعهد القومى للمعايرة يساير التطورات المترولوجية المستجدة ف معمل

للمواد المرجعية باستخدام أحدث التقنيات وبروتوكوالت القياس المتبعة دوليا بهدف  (Certification)تحضير و/ أو إصدار الشهادات  ىالمنوطة به ه

بذلك يقوم على تحقيق أحد وحدات  والمعملغراض المعايرة ، أ ستفيدة بها الستخدامها فىتاحتها للجهات الصناعية والخدمية المإتوفير هذه المواد محليا و

SI تشمل صناعة األغذية والمشروبات  ىالعالم العرب ىمصر وف ىساسية السبعة وهى المول، وهو يقدم خدماته لقطاعات صناعية وخدمية واسعة فاأل

 . اتساع أنواعها ىوالصلب واأللومنيوم وصناعات التعدين األخرى والصناعات الكيماوية عل وصناعة األسمنت والسيراميك والزجاج وصناعة الحديد

 مركز دراسات واستشارات نظم الجودة الشاملة والبيئة

 البرامج التدريبية

  2015:  9001دورة تدريبية فى متطلبات المواصفة الدولية أيزو 

  9001:2015إلى أيزو  2008: 9001دورة تدريبية لتغيير نظام إدارة الجودة من متطلبات أيزو 

 9001:2015مدقق داخلى للمواصفة أيزو  دورة تدريبية للحصول على شهادة 

  9001:2015دوره تدريبية للحصول على شهادة قائد فريق مدققين أيزو  

  2015:  14001دوره تدريبية فى متطلبات المواصفة الدولية أيزو 

  14001:2015دورة تدريبية لتغيير نظام إدارة الجودة إلى متطلبات المواصفة أيزو 

 14001:2015شهادة مدقق داخلى للمواصفة أيزو  دورة تدريبية للحصول على 

  14001:2015دورة تدريبية للحصول على شهادة قائد فريق مدققين للمواصفة أيزو 

  دورة تدريبية فى متطلبات المواصفة الدولية أيزوBS OHSAS 18001  

  دورة تدريبية للحصول على شهادة مدقق داخلى للمواصفة أيزوBS OHSAS 18001 

  دورة تدريبية للحصول على شهادة قائد فريق مدققين للمواصفة أيزوBS OHSAS 18001 

  التعريف بمتطلبات المواصفة الدولية إلعتماد المعاملISO 17025 :2005  وتطبيقات عليها 

  2005:  17025المراجعات الداخلية طبقا للمواصفة الدولية أيزو   

 2005: 17025الدولية أيزو  تأهيل قائد فريق التقييم طبقا للمواصفة 

 تقدير الاليقين فى معامل االختبار والمعايرة     

  تخطيط وإدارة مشروعات 

  مراقبة الجودة والحسابات اإلحصائية      

 "السالمة والصحة المهنية فى بيئة العمل "مجاالت مختلفة 

 

 االستشارات

  2015:  9001تأهيل الشركات للحصول على شهادة أيزو   

  2015:  14001الشركات للحصول على شهادة أيزو تأهيل 

  تأهيل الشركات للحصول على شهادةBS OHSAS 18001 

  2005:  17025تأهيل معامل االختبار والمعايرة بالشركات للحصول على شهادة أيزو  
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