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 شعبة مترولوجيا القياسات الحرارية واإلشعاع المؤين  

 تضم معملين وهما :

 معمل القياسات الحرارية     معمل قياس اإلشعاع المؤين    

 األجهزة بالمعمل

 البيئيأجهزة قياس اإلشعاع 

يوجد بالمعمل عدد من األجهزة تستتتتخدم في قياس النشتتتاط اإلشتتتعاعي الطبيعي 

ية  ياي الجوف ية مثل التربة والصتتتتتتتخور والم نات الطبيع عالي والمنخفض للعي ال

ومياي البحيرات واألنهار أو العينات المصتتتنعة مثل المواد الغذائية والستتتيراميك 

 التي يمكن إعادة تصنيعها أو تشكيلها.ومواد البناء والطالء والنفايات والخردة 

 

 أجهزة قياس الجرعة الشخصية

يقيس عدد من البادج آليا بدقة وستتتهولة  TLD 6600جهاز الوميض الحراري 

من خالل برمجة وحفظ للبيانات الخاصتتتتة باألفراد وجرعاتهم التي تم التعرض 

 لها.

 

 أجهزة قياس النيوترونات

النيوترونتتات بطتتاقتتاتهتتا المختلفتتة كغرف  يوجتتد بتتالمعمتتل أجهزة مختلفتتة لقيتتاس

التأين الغازية والتي تستتتتتتتتخدم ألول مرة بمصتتتتتتتر بغازات ذات تركيب مكافئ 

لشتتبيه الجستتم البشتتري. ويوجد بالمعمل أكثر من ماستتح للقياس المباشتتر لجرعة 

 النيوترونات.

 

 أجهزة قياس الرادون

ستتتتتتتع لخدمة توجد غرف قياس تركيزات الرادون وتركيزات وليداته لمدى وا

المستتتتتتتويين البحثي والبيلي. كذلك توجد أجهزة قياس الرادون المعتمدة بتقنيات 

 مختلفة مباشرة وغير مباشرة مثل جهاز األلفا جارد.

 

 جهاز محلل الصور

يستتتتخدم جهاز محلل الصتتتور في عد األثر النووية المتكونة في كواشتتتف األثر 

التتدم للتعرف على  النوويتتة. ويستتتتتتتتختتدم الجهتتاز كتتذلتتك في تصتتتتتتتوير عينتتات

 مواصفاتها والتغيرات التي حدثت لها.

 

 النشاط الدولي

يقوم المعمل بتقديم تقرير ستتنوي عن نشتتاطه والخدمات التي يقوم بها وما تم 

تحديثه من إمكانيات وكذلك الكفاءة الفنية للعاملين إلى الوكالة الدولية للطاقة 

الدراستتتتتتتات المقارنة مع المعامل الذرية كما يشتتتتتتتترل المعمل فى العديد من 

المناظرة في العالم )أعضتتتتتتاء الشتتتتتتبكة الدولية للمعامل العيارية( عن طريق 

 الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتنقسم هذي الدراسات إلى:

1- TLD audit in radiotherapy level 

2- TLD audit in protection level 

3- Transfer chamber therapy level 

وذلك باإلضتتتافة إلى التعاون مع المكتب الدولي للمقاييس والموازين بفرنستتتا 

BIPM .لتطوير المعمل العياري اإلمامي لألشعة السينية 

 

 النشاط المحلي

تنظيم الدورات التدريبية المعتمدة من المكتب التنفيذي للوقاية من  -1

اإلشتتتعاع بوزارة الصتتتحة والالزمة إلستتتتخراج تصتتتاريح مزاولة العمل في 

                                    مجال اإلشعاع المؤين سواء للمستخدمين أو األخصائيين الفنيين أو الخبراء.                                                        

معايرة أجهزة قياس اإلشتتتتتتتعاع المستتتتتتتتخدمة فى المجاالت الطبية  -2

 والصناعية والبيلية.

تقديم المشورة والخبرات في مجال الوقاية اإلشعاعية واستخدامات  -3

المصادر المشعة وأجهزة القياس والكواشف المختلفة وكيفية التدريع والعزل 

الرستتتتتائل العلمية من خالل أستتتتتاتذته وباحثيه اإلشتتتتتعاعي واإلشتتتتتراف على 

واإلشتتتتتراف على الجهات التي تتعامل مع المواد المشتتتتتعة من خالل خبرائه 

 المؤهلين المعتمدين القيام بأعمال االختبارات.

قياس الجرعات الشتتتتتتخصتتتتتتية باستتتتتتتخدام نظام الوميض الحراري  -4

 والكروت الخاصة به.

 معمل قياس اإلشعاع المؤين

اس يير القياس في مجال قيالمعمل هو أحد معامل شتتعبة مترولوجيا القياستتات الحرارية واإلشتتعاع المؤين بالمعهد القومى للمعايرة، وهو المنوط بحفظ وتطوير ونشتتر معا

 مة اإلسناد المترولوجي ألجهزة قياس اإلشعاع المؤين على المستوى القومي طبقا لقانون إنشاء المعهد وقانون العمل بالمصادر المشعة وهوالجرعة اإلشعاعية وتقديم خد

 .WHOومنظمة الصحة العالمية  IAEAالتابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية  SSDLعضو الشبكة الدولية للمعامل العيارية الثانوية 
 

ي ي والوقائي والبيلويمتلك المعمل أجهزة إمامية ومرجعية لقياس الجرعة اإلشعاعية في مجاالت عدة مثل المجال الطبي )التشخيصي والعالجي( والصناعي والزراع

 .BIPMوذات مرجعية لوحدات القياس األولية بالمكتب الدولي للمقاييس والموازين بفرنسا 
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 اإلمكانيات المختلفة

 أشعة الجاما مثل الكوبالت والسيزيوم التي تغطي مدى واسع من شدة النشاط اإلشعاعي. مصادر -1

 جهاز األشعة السينية )أشعة إكس(. -2

 بريليوم. –مصادر نيوترونية مثل الكاليفورنيوم واألميريسيوم -3

 مصادر غاز الرادون وجسيمات األلفا. -4

 األجهزة العيارية اإلمامية والثانوية والمرجعية. -5

 (.Dosimetry Systemsلقياس العيارية المرجعية الثانوية )أنظمة ا -3

 .Phantomsعدد من اإللكتروميترات و -7

 عدد من غرف التأين مختلفة الحجوم تغطى مدى واسع لقياس الجرعات اإلشعاعية فى عديد من المجاالت المختلفة. -9

 

 

 E S Rجهاز الرنين المغزلي لإلليكترونات 

قياس الجرعات اإلشتتعاعية المتوستتطة والعالية المستتتخدمة في التعقيم لألدوات الجراحية والطبية وكذلك األغذية. ويستتتخدم أيضتتا ويستتتخدم الجهاز في 

 في تقدير عمر الصخور والحفريات وتاريخ اآلثار وقياس التفاعالت الكيميائية وعمليات البلمرة .

 

 Spectrophotometerجهاز المطياف الضوئي 

لى قياس االمتصتتتاص واالنعكاس والنفاذية للستتتوائل والمواد الصتتتلبة على الستتتواء في مدى األشتتتعة فوق البنفستتتجية واألشتتتعة المرئية يعمل الجهاز ع

 واألشعة تحت الحمراء القريبة.
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 معمل القياسات الحرارية

 القياسات الحرارية هو أحد معامل شعبة القياسات الحرارية واإلشعاع المؤين بالمعهد .معمل 

 مهام المعمل

 (.BIPMطبقاً لتوصيات المكتب الدولى للمقاييس والموازين ) 1881القياس الدولى لدرجات الحرارة لسنة تحقيق وحفظ وتطوير  -

 الدولية. إجراء المعايرات والمقارنات الدولية في مجال القياسات الحرارية والسيما مع الدول المتقدمة لضمان مطابقة المقاييس القومية للمقاييس -

قياس الصحيحة وإعطاء المشورة لمعامل القياس المعتمدة وضمان إسناد المقاييس العيارية المستخدمة في تلك المعامل العمل على نشر الوعي بطرق ال -

 بالمقاييس القومية المحفوظة لدى معمل القياسات الحرارية بالمعهد.

ً لما نص عليه المقياس الدولي معايرة مختلف أنواع أجهزة قياس درجات الحرارة مثل الترمومترات الزجاجية والثرميسترات وبيرو - مترات اإلشعاع طبقا

 لدرجات الحرارة.

 تطوير المقياس الدولي لقياسات اللزوجة وحساب الاليقين طبقاً للمقارنات الدولية التي تجري بالمعمل. -

 تلفة.معايرة أجهزة قياس اللزوجة باألجهزة والسوائل العيارية الموجودة لدى المعمل وتعيين لزوجة السوائل المخ -

 استكمال إنشاء وتطوير المقياس القومي للرطوبة طبقاً للمتطلبات العالمية. -

 معايرة أجهزة قياس الرطوبة المختلفة. -

 قياس الخواص الحرارية للمواد مثل معامل التوصيل الحراري والحرارة النوعية وحرارة االحتراق والتكون وغير ذلك من الخواص الحرارية. -

 

 

 االستشارات العلمية

تعلق بهذي كل تكنولوجية تيوجد بالمعمل متخصصون على درجة عالية من الكفاءة للقيام باإلستشارات الفنية الخاصة بقياس درجات الحرارة والرطوبة واللزوجة وأي مشا

 القياسات في مواقع العمل وتقديم الحلول المناسبة.

 في مجال التدريب

 تدريبية نظرية وعملية في مجال القياسات الحرارية والكالوريمترية واللزوجة والرطوبة.يقوم المعمل بعقد دورات 

 المشاريع الخارجية والداخلية

 يشترل المعمل في مشروعات خارجية ممولة من جهات أجنبية ومشروعات داخلية ممولة من المعهد في مجال تخصص المعمل.

 في مجال البحوث العلمية والتطبيقية

 هة الطالبة.المعمل بإجراء البحوث والدراسات التي تتطلبها جهات اإلنتاج والخدمات في مجال القياسات الحرارية والرطوبة واللزوجة باالتفاق مع الجيقوم 

 

 كما يقوم المعمل باألبحاث المختلفة بتطوير وسائل القياسات المختلفة التي تجرى بالمعمل.

 

 األجهزة األساسية بالمعمل

 ( .oمo - 1111م211ترمومترات بالتينية عيارية في المدى من ) -

 الفضة. خاليا ذات درجات حرارية ثابتة من النقطة الثالثية لألرجون وحتى نقطة تجمد -

 أجهزة قياس درجات الحرارة عن بعد وهي أجهزة عبارة عن بيرومترات لقياس األشعة تحت الحمراء الصادرة من مصادر الحرارة المختلفة. -

 أجهزة معايرة االزدواجات الحرارية والترمومترات الزجاجية والثرميسترات. -

 أجهزة قياس الرطوبة. -

 أجهزة قياس الخواص الحرارية للمواد. -

 

  
 

 

 


