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  اوالً : قسم مواد البناء
  اجرة الفحص  نوع الفحص  ت
  الفحوص الفیزیائیة للسمنت البورتالندي    1

  
  العادي واالبیض بحسب المواصفة  

  
  القیاسیة العراقیة

الف  140.000
  دینار فقط

   للسمنت والمكانیكیة الفیزیائیة الفحوص  2
  

   بحسب واالبیض العادي البورتالندي
  

  األمریكیة القیاسیة المواصفة

الف  265.000
  دینار فقط

  الفحوص الفیزیائیة للسمنت الكلسي   3
  

  والبورتالندي العادي بحسب المواصفة 
  

  EN197االوربیة 

الف  265.000
  دینار فقط

  قوة االنثناء لنموذج السمنت الواحد  4
الف  12.000

  دینار فقط

  نعومة الجبس والبورك   5
الف دینار  7000

  فقط

  القوام القیاسي للبورك والجبس   6
الف دینار  9000

  فقط

  زمن االنجماد للبورك والجبس   7
الف دینار  7000

  فقط

  قوة االنضغاط للبورك والجبس  8
الف دینار  9000

  فقط

فحوص مونة   9
الف  260.000  التحشیة(نضوح،انضغاط،تمدد)

  دینار فقط

فحوص المونة  المقاومة   10
لالحماض(ربط،انضغاط،انثناء،امتصاص،

  ـقابلیة تشغیل،انكماش)
الف  375.000

  دینار فقط

للعناصر في التحلیل الكیمیائي   11
ف ال197000  المواد(اكاسید المركبات)

  دینار فقط
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  التحلیل الكیمیائي للنورة أوالجبس  12
الف 197000

  دینار فقط

   تعیین محتوى الماء  المتحد للجبس   13
الف  10.000

 دینار فقط

  تعیین محتوى الماء  غیر المتحد للجبس  14
الف  10.000
  دینار فقط

 
   الكیمیائیة للتربةالفحوص    15

الف  145.000
 دینار فقط

فحص نسبة السیلیكا لرمل وحصى   16
  المرشحات (الفالتر)

 
 

الف  65.000
 دینار فقط

لكل من  SO 3 تعیین محتوى الكبریتات  17
  الرمل والحصى بالطریقة الوزنیة

 
الف  20.000
 دینار فقط

   االمالح الذائبة الكلیة في الرمل أوالحصى  18
الف  20.000
 دینار فقط

 
في  SO3تعیین محتوى الكبریتات   19

  الخرسانة 
  

  والمواد المصنعة منھا (للنموذج الواحد)

 
الف  76.000
 دینار فقط

قطع نماذج الثرمستون الى مكعبات   20
  ومواشیر) 

  
  (للقطعة الواحدة)

 
الف  11.000
 دینار فقط

  ابعاد الثرمستون (للقطعة الواحدة)  21
  

 
دینار الف  2000

 فقط
االمتصاص الكلي للثرمستون(للقطعة   22

  الواحدة)
  

 
الف دینار  3000

 فقط

  كثافة الثرمستون (لنموذج واحد)  23
  

الف دینار  7500
 فقط
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االمتصاص الشعري للثرمستون (لنموذج   24
  واحدا)

 
 

الف  23.000
 دینار فقط

االنكماش البعدي للثرمستون (لموذج   25
  واحد)

  

 
دینار الف  5000
 فقط

قوة االنضغاط لمكعبات الثرمستون   26
  (لمكعب واحد)

 
الف دینار  5500
 فقط

  فحص الكاشي المقاوم لالحماض  27
  

 
 

الف  224.000
 دینار فقط

  فحص الخرسانة الحراریة  28
  

 
 

الف  196.000
 دینار فقط

  
  

29  

  
  

  فحص المونة الحامضیة

 
 

الف  150.000
 دینار فقط

  
  

30  

  
  

  الطابوق الفخاريفحوص 

 
 

الف  150.000
 دینار فقط

  
  

31  

  
  

  فحوص الحجر الطبیعي

 
 

الف  135.000
 دینار فقط
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  انیاً : قسم االنشاءاتث
  

    نوع الفحص  ت
  أجرة الفحص

1  
  
  

 مقاومة االنضغاط للمكعبات*
  3*سم5*15*15
  3سم10*10*10

كثافة الخرسانة المتصلبة                          

  الف دینار 10.000
  

  الف دینار 8000
  الف دینار 5000

   Cappingتتویج االسطوانة   2
فحص مقاومةاالنضغاط  االسطوانة 

  الخرسانیة 
  ایجاد معامل المرونة الستاتیكي 

 ینار\الف د 3000
 الف دینار 10.000
 الف دینار 25.000

   التدرج الحجمي للحصى أو الرمل   3
الف دینار   25.000

 فقط
فحص المواد الناعمة في الرمل أو   4

   200الحصى التي تمر من غربال رقم 
 

 الف دینار فقط 8000

فحص الكثافة السائبة للركام ( الخشن   5
  والناعم ) 

 
الف دینار  14.000

 فقط

فحص الكثافة المرصوصة للركام (   6
  الخشن والناعم ) 

 
الف دینار  20.000

 فقط

   فحص نسبة الرطوبة للرمل أوالحصى   7
 الف دینار فقط 7000

   معامل االنتظام لرمل مرشحات الماء  8
الف دینار  19.000

 فقط
فحص  تدرج رمل أو حصى مرشحات   9

  الماء 
 

الف دینار  100.000
 فقط

   )لعادي(موزاییك االكسر للكاشي  فحص  10
الف دینار  20.000

 فقط
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   فحص االمتصاص للشتایكر  11
 الف دینار فقط 5000

   فحص معامل الكسر للشتایكر  12
الف دینار  12.500

 فقط
   تصمیم الخلطات الخرسانیة   13

الف دینار  100.000
 فقط

تقییم المضافات الخرسانیة حسب   14
 ASTM C494المواصفة االمریكیة 

 
الف دینار  500.000

 فقط

تعیین محتوى الھواء المقصود في   15
الخرسانة  حسب المواصفة االمریكیة 

ASTM C231  

 
الف دینار  10.000

 فقط

 potفحص االیبوكسي (فحص الربط ،  16
life(  

 
الف دینار  150.000

 فقط

   فحص االمتصاص السطحي للخرسانة   17
الف دینار  15.000

 فقط
        تقییم مثبطات تأكل حدید التسایح   18

              
 ASYMحسب المواصفة االمریكیة       
 
                                           G109 

 
 

 دینار فقط 1000.000

    البوزوالنیة الفعالیة  19
الف دینار  250.000

 فقط

  فحص التمدد الطولي للخرسانة (رقمي)  20
  
  

 
 

الف دینار  150.000
 فقط

  
21  

   مطرقة شمت (للنقطة الواحدة)
الف دینار  10.000

 فقط
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تخطیط الموقع قبل استخدام جھاز   22
  الذبذبات فوق الصوتیة(للنقطة الواحدة)

 
الف  17.000
 دینار فقط

  فحص غیر اتالفي باستخدام جھاز   23
  

  الذبذبات فوق الصوتیة (للنقطة الواحدة)

 
الف  15.000
 دینار فقط

24   
  درجةالحراره للخرسانھ الطریةقیاس 

 
الف دینار  5000
 فقط

25    
  للتربة النوعیة الكثافة فحص

  

 
الف  14.000
 دینار فقط

26    
  للتربة النسبیة الكثافة فحص

 
الف  20.000
 دینار فقط

27    
  المكثاف)( للتربة الحبیبي التدرج فحص

 
الف  21.000
 دینار فقط

28    
 المناخل بطریقة الحبیبي التدرج فحص

  الخشنة للحبیبات

 
الف  13.000

 دینمار فقط

29  
 ومحتوى العظمى الجافة الكثافة فحص

 للتربة المثالي الرطوبة

 
الف  13.000
 دینار فقط

30  
 الواحدة للنقطة الحقلیة الكثافة فحص

 
الف  40.000
 دینار فقط

 غیر االنضغاط مقاومة فحص 31
 المحصور(للنموذج الواحد)

 
 

 
دینار  الف 15000

 فقط

32  
 للتربة والھبوط االنضمام فحص

 
الف  110.000
 دینار فقط

 
 

33 

 
 

التحریات الموقعیة للتربة وللمتر الواحد 
 عمق مع كتابة التقریر

 
 

الف  200.000
 دینار فقط
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  ثالثاً : قسم الزجاج 
  نوع الفحص  ت

  اجرة الفحص

  الزجاج المقسى (المظھر الخارجي ،   1
  

االبعاد،مقاومة الصدمة بالكرة الفوالذیة 
  ،التھشم)

 
الف  300.000
 دینار فقط

   العادي ( االبعاد ،المظھر) المسطح الزجاج  2
الف دینار  75.000

 فقط
  الكاشي الفرفوري (المظھر الخارجي،   3

  
  دع،تعیینتتعیین االبعاد،تعیین معامل الص

  
  التجزع  معامل الصدمة الحراریة،تعیین 

  
  امتصاص الماء،المقاومة( الكیمیائیة)

  

 
 
 

الف  250.000
 دینار فقط

  االدوات الصحیة المزججة   4
  

  (التشوه،التجزع،امتصاص الماء،مقاومة 
  

  المواد (الكیمیائیة)

 
 

الف  300.000
 دینار فقط

الغلونة( قیاس كمیة الغلونة ،قیاس سمك   5
  الغلونة)

 
الف  250.000
 دینار فقط

  ادوات المائدة الزجاجیة (المظھر،الصدمة   6
  

  الحراریة،الصدمة المیكانیكیة ،مقاومة 
  
  السیرامیكیة للمنظفات)االصباغ  

 
 

الف  150.000
 دینار فقط
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 رابعا :قسم الطرق

  نوع الفحص  ت
  اجرة الفحص

   تعیین نفاذیة المواد القیریة  1
الف  10.000
 دینار فقط

   القیریة للسحبقابلیة المواد   2
الف  15.000
 دینار فقط

   تعیین نقطة اللیونة لالسفلت بطریقة الكرة  3
الف  10.000
 دینار فقط

تعیین نقاط الومیض والحریق (طریقة الكاس   4
  المفتوح)

 
الف  15.000
 دینار فقط

تأثیر الحرارة والھواء على المواد االسفلتیة   5
  ة)عبطریقة الفرن ذو الشرائح الرقی

 
الف  15.000
 دینار فقط

تحضیر نموذج للخرسانة االسفلتیة بطریقة   6
  مارشال( للقالب الواحد)

 
الف  10.000
 دینار فقط

الوزن النوعي النظري االقصى للخرسانة   7
  االسفلتیة

 
الف  15.000
 دینار فقط

تصمیم الخلطة االسفلتیة بطریقة مارشال (حسابات   8
  فقط)

 
الف  24.000
 دینار فقط

تھیئة مواد الركام لتصمیم خلطة خرسانة اسفلتیة   9
  (تشمل فصل كافة المواد والوزن)

 
الف  35.000
 دینار فقط

  
10 

  
  فحص االختراق (النفاذیة)

 
48.000 

  
11  

  
  فحص المطیلیة

 
74.000 
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12  

  
  نقطة اللیونة

 
56.000 

  
13  

  
  نقطة الومیض

 
56.000 

  
14  

  
  الفقدان بالجرارة

 
41.000 

  
15  

  
  اللزوجةفحص 

 
60.000 
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