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  ملخص الوصف الفنى

A prefabricated laboratory unit is provided having walls, a floor 

and a ceiling forming an integral transportable unit, to provide a 

vibration-free mounting for laboratory apparatus within the 

laboratory the floor(4) of the unit has a hole(17) therein through 

which a prepared foundation(18) is exposed, mounted on the 

floor of the unit above the hole(17) is a plinth (15) which is 

lower able through the hole when the laboratory is in position 

onto the prepared foundation by means of jacks (16) the plinth 

provides a vibration- free mounting for the apparatus, preferably 

the laboratory is fitted out as a self-contained octane analyzer 

unit comprising a reference engine mounted on the plinth and 

also housing a control console and comparator unit for the 

comparison of octane ratings during inline gasoline blending   

نى ملخص الوصف الف

 ( عربى)

وحده معمل سابقة الصنع لها جدران، وارضية وسقف، وكلها تشكل وحدة متكاملة 

للنقل، ومن اجل العمل على توفير تركيب خال من االهتزاز لجهاز معملي داخل  قابلة

نافذة من خاللها ( 71)الخاصة بالوحدة بفتحة( 4)المذكور تزود االرضية  المعمل

( 71)كب على ارضية الوحدة فوق الفتحة وتر( 71)جاهز تكشف عن اساس

الفتحة عندما يصبح المعمل في موضعه على  يمكن انزالها من خالل( 71)ركيزة

الركيزة للجهاز يخلو من االهتزاز،  وتوفر( 79)االساس الجاهز بواسطة روافع 

االكتان تشتمل على ماكينة  ويستحسن تجهيز المعمل كوحدة قائمة بذاتهما لتحليل

مقارنة تقوم اثناء  مركبة على الركيزة وتضم كذلك صندوقا للتحكم ووحدةمراجعه 
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