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 مواد البناء
 
 المواد الهندسية وخواصها واختباراتها -1

 مقدمة -1-1

 المواد النواع الدقٌقة المعرفة ٌجب على ذلك ,المختلفة الهندسٌة لألعمال الرئٌسً الكٌان تكون التى هى الهندسٌة الموادان 
 األعمال جمٌع فى استخدامها ظروف مع لتتماشى وانسبها المواد أفضل هذه راٌاخت وإمكانٌة خواصها دراسة وبحث المختلفة
 من لهم البدتهم تخصصا اختالف مع المهندسٌن والباحثٌن أن نرى هنا ومن .وكذلك امكانٌة تطوٌرها المطلوبة الهندسٌة
 به ألعلى للوصول تنفٌذه مطلوب هندسى عمل أى خطوات جمٌع فى عالٌة وكفاءة بقدرة لهندسٌةا المواد مع التعامل

 .والفنٌة التقنٌة المستوٌات
 
 تقسيم المواد الهندسية -1-2

 ٍصو األحعاس ىيَْشآخ ع٘اء اىَخريفح االخىحٗا األػَاه فٚ ذغرخذً اىرٚ اىَ٘اد اّٖأ اىْٖذعيح تاىَ٘اد اىَقظ٘د

 ٗاىَ٘اد ٗاىَؼادُ ٗاىضظاض ٗاىثالعرل ٗاألخشاب ٗاىخشِ اىْاػٌ ٗاىشماً األعَْريح ٗاىَ٘اد ٗاىطات٘ق

 ٗاىْحاط ٍصو اىحذيذ ٗاىَاميْاخ اىظْاػح فٚ اىَغرخذٍح اىَ٘اد ذيل مزىل ٗغيشٕا……اىؼاصىح
 اىرٚ اىَ٘اد ٗمزىل اىطالء ٗاىث٘ياخ، ٍ٘اد ٍصو اىظياّح أػَاه فٚ اىَغرخذٍح اىَ٘اد أٗ اىخ، …ٗاألىٍْ٘يً٘

اىَذّيح ٕ٘ ٍٗايَْٖا ْٕا في اىْٖذعح  .اىزسيح اىطاقح ٍٗ٘اد اىثرشٗىيح ٗاىَ٘اد اىَاء ٍصو اىطاقح ىر٘ىيذ ذغرخذً

 اىْ٘ع االٗه ٍِ اىَ٘اد
 

 يلي كما متعذدة تصنيفاث حسة الهنذسيت المواد تقسم: 

 .ذشميثٖا ؽثيؼح حغة اىَ٘اد ذقغيٌ - أ
 .ػييٖا اىحظ٘ه ٍظادس حغة اىَ٘اد ذقغيٌ - ب

 .اىَيناّينيح خ٘اطٖا حغة اىَ٘اد ذقغيٌ -ض
 

 تركيبها طبيعت حسة المواد تقسيم - أ
 -المواد المعدنية: -1

 ُاىَطاٗع ٗاىحذيذ اىضٕش ٗاىحذيذ اىظية اىحذيذ ٍصو :حذيذيح ٍؼاد 

 ُاألىٍْ٘يً٘  ٍصو خفيفح ٍؼادُ ٍْٖٗا ٗاىْينو اىْحاط ٍصو شقييح ٍؼادُ ٕٚ :حذيذيح غيش ٍؼاد

 .ٗاىشطاص اىظفيح ٍصو ؽشيح ٍٗؼادُ ٗاىَاغْغيً٘
 -المواد غير المعدنية: -2

 خشاب ٗاأل ٗاىعثظ ٗاألعَْد ٗاىخشعاّح اىشماً ٗ ٗاىطات٘ق األحعاس ٍصو :اىثْاء ٍ٘اد… 
  .ٗغيشٕا

 اىخ …ٗاىث٘ياخ ٗاىفً٘ ٗاىثالعريل اىَطاؽ ٍصو :ٍرْ٘ػح ٍ٘اد. 
  -المواد المولدة للطاقة: -3

 ٗغيشٕا. …ٗاىي٘ساّيً٘ اىثرشٗىيح ٗاىَ٘اد ٗاىفحٌ اىَاء ٍصو
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 عليها الحصول مصادر حسة المواد تقسيم - ب

 فٚ دخو تششيح يذ ألٙ ىيظ ؽثيؼيح ٍ٘اد إىٚ اىطثيؼيح اىَ٘اد ذقغٌ يَنِ -مواد من مصادر طبيعيت: -1
 ٍغرخيظح. خ٘اطٖا ، ٍٗ٘اد ذغيش أٗ ذن٘يْٖا

 : ٍصو تاىطثيؼيح ٕٚ مَا ٗخ٘اطٖا تْياّٖا تْفظ ذغرخذً اىرٚ اىَ٘اد ٕٚ  -المواد الطبيعيت 

 .ٗاألخشاب اىثرشٗىيح ٗاىَ٘اد ٗاىشماً تؤّ٘اػٔ األحعاس

 : ٍصو اىطثيؼيح ىخاٍاخ ا ٍِ اعرخذاٍٖا ٗيرٌ ذغرخيض اىرٚ اىَ٘اد ٕٚ -المواد المستخلصت 

 .ٗاألىٍْ٘يً٘ ٗاىزٕة اىثرشٗىيح ٗتؼغ اىَْرعاخ ٗاىْحاط اىحذيذ

 خاٍاخ أٗ ؽثيؼيح خاٍاخ ٍِ ذظْيفٖا يرٌ اىرٚ ّٗظائشٕا اىَ٘اد ٕٚ -مواد من مصادر صناعية: -2
 خ٘اص راخ ٍظْؼح ْٕذعيح ٍ٘اد ػيٚ اىحظ٘ه تغشع أٗ اىَظاّغ اىَؼاٍو فٚ ٍٗعٖضج ٍظْؼح

 ٗ اىَؼاداُ ٗعثائل ٗاىطات٘ق اىؼضه ٍٗ٘اد اىطالء ٍ٘اد ٍصو أظئ، ٍِ اىَظََح اىؼَو ذالئٌ ٍؼيْح
 ٗغيشٕا.……األعَْد

 ٍِ شاّ٘ٙ تشنو يفرخٗذ ذْرط اىرٚ اىَ٘اد ٕٚ -: مواد من مخلفات االعمال الهندسية و الصناعية -3

 ٗاىَخيفاخ االحرشاق ّٗ٘اذط خثس األفشاُ ٍصو ٗاىظْاػيح اىْٖذعيح األػَاه ذظْيغ ٍشاحو
 يَنِ ميٖا اىَخيفاخ ٗعيشاٍيل، ٗذيل ٗتالؽ اىطات٘ق ٍِ اىَثاّٚ أػَاه ٍٗخيفاخ اىثرشٗىيح

 ٍِ أّ٘اع ٗتؼغ اىؼضه اىحذيذٙ ٗأػَاه األعَْد طْاػح ٍصو اخشٙ ْٕذعيح أػَاه فٚ اعرخذٍٖا

 اىخ.…ٗاىخشعاّاخاىطات٘ق 
 

  الميكانيكيت خواصها حسة المواد تقسيم  -ج

اىَ٘اد  ذقغيٌ يَنِ ىزىل ٗخ٘اطٖا اىَ٘اد عي٘ك ذذسط اىرٚ اص اىخ٘ إٌٔ ٍِ اىَيناّينيح اىخ٘اص    

 .قظفح ٍٗ٘اد ٍطييح ّظف ٍٗ٘اد حيٍطيي ٍ٘اد إىٚ اىَيناّينيح خ٘اطٖا حيس ٍِ ىْٖذعيحا

 
 -المواد المطيلية: -1

ػييٖا  ذؤشش اىرٚ اىَخريفح األحَاه ترؤشيش اعرطاىح اىٖ يحذز أُ يَنِ أٗ شنيٖا يرغيش اىرٚ اىَ٘اد ٕٚ 

اىَطاٗع  اىحذيذ ٍصو ػاىيح ىيشذ ٍقاٍٗرٖا ٗمزىل ػاىيح اىٖ ٗاىََط٘ىيح اىَشّٗح خاطيح ٗذنُ٘

 .اىَؼذّيح اىَ٘اد ٍِ ٗغيشٕا…ٗاألىٍْ٘يً٘
 

 ذرحغِ ٗىنِ اىظذً أحَاه ذقاًٗ ٗال ػؼيفح ىيشذ ٍقاٍٗرٖا ذنُ٘ اىرٚ اىَ٘اد ٕٚ -المواد القصيفة: -2

 …اىضٕش ٗاىحذيذ اىضظاض ٗ ٗاىخشعاّح ٗاألحعاساىطات٘ق  ٍصو ٍْاعة ىيؼغؾ تشنو ٍقاٍٗرٖا

  .ٍؼذّيح ٗاىغيش اىَؼذّيح اىَ٘اد ٍِ ٗغيشٕا

 اقذسذٖ حيس ٍِ اىَطييح اىَ٘اد خ٘اص تيِ ذعَغ خ٘اطٖا اىرٚ اىَ٘اد ٕٚ -المواد النصف مطيلية: -3

 اىَ٘اد ٕٗزٓ .اىَشّٗح خ٘اص فٚ ظإش ترحغيِ فحياىقظ اىَ٘اد ٗخ٘اص أقو تذسظح ييحاىَطي ػيٚ

 .ٗاىْحاط األطفش اىنشتّ٘ٚ اىظية ٕٚ
 

 األغراض فى الستعمالها المواد استخدام صالحٌة مدى قٌاس هو الهندسٌة المواد اختبار -:اختبار المواد الهندسية  -1-3

 واحتمال مقاومة مدى إظهار على المساعدة هو المواد اراختب أغراض أهم من أنه نجد وعلٌه. المتنوعة المعٌنة
 .ألجله مطلوبة هندسى عمل ألى المختلفة العمل ظروف تحت المواد
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 لمواد الهندسيةالعامة لخواص ال -1-4

 ٌضع الذي األساس انهأ اعتبارها فى الخواص وتفٌد المواد, جودة تصف التى المحددة والمعاٌٌر المقاٌٌس هً المواد خواص

 دقٌقة ومعرفة دراٌة على كونن ولكى. المختلفة الهندسٌة األعمال فى انسبها واختٌار للمادة احتٌاجاته المصمم المهندس به

 والمعلومات البٌانات كافة على الحصول لضمان وذلك ظروف أى تحت المواد تلك خواص تعٌٌن علٌنا ٌجب المواد من بمادة

 أن ٌجب هنا ومنا. واقتصادٌ فنٌا المواد هذه فٌها المستخدم األعمال قٌمة على مباشر بشكل تإثر والتى الخواص هذه عن

 :اىْٖذعيح ىيَ٘اد اىََيضج اىخ٘اص ػيٚ نتعرف

 النوعى والوزن والشكل واللون األبعاد عن خواصها بمعرفة للمواد الطبٌعٌة الخواص تتمٌز  -:الخواص الطبيعية 

 الخ…  والبلورى الجزٌئى والتركٌب والمسامٌة الحجمى والوزن
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 القاعدٌة  لمعرفة الهٌدروجٌن األس وتعٌٌن للمادة الكٌمٌائى بالتركٌب الكٌمٌائٌة الخواص تتعلق -:الخواص الكيمياوية

 على للحكم فى المواد الموجودة والشوائب الغرٌبة المواد نسب تحدٌد بالصدأ, التآكل مقاومة أٌضا ومعرفة والحامضٌة,

 استخدامها جودة ضبط

 والتوصٌل النوعٌة الحرارة تحدٌد منها المواد على الحرارة تؤثٌر توضح التى الخواص هى -:الخواص الحرارية 

 .والعٌنات المواد على الحرارى التؤثٌر من واالنكماش التمدد الحرارى ومعامالت

 والعزل التوصٌل معرفة وكذلك للمواد الكهربٌة المقاومة بتعٌٌن ترتبط الكهربٌة الخواص -:الخواص الكهربائية 

 .الكهربائى

 المغناطٌسى العزل وقٌاس للمواد, المغناطٌسى النفاذ معرفة هى المغناطٌسٌة الخواص أهم من -:الخواص المغناطيسية 

 .المحٌطة المغناطٌسٌة االتلمجبا التؤثٌر ودرجة

 الضوء انكسار درجة تعٌٌن الخواص هذه ومن المواد على الضوء تؤثٌر على الخواص هذه تعتمد  -:الخواص الضوئية 

 المواد اختٌار على مباشر بشكل تإثر والتى الخواص تلك تحدٌد وٌمكن اللون, ودرجة الضوء وانعكاس وامتصاص

 .المعمارٌة ةالهندس أعمال فى وخاصة المطلوب الهندسى للعمل الالزمة

 ودرجة الصوت عزل ودرجة الصوتى واالنعكاس الصوتى التوصٌل مثل للمواد الصوتٌة الخواص -:الخواص الصوتية 

 .مختلفة تطبٌقٌة مجاالت فى أهمٌة الخواص ولهذه والتردد الصوت نفاذٌة

 لألحمال تعرضها عند الهندسٌة المواد بسلوك تتعلق التى الخواص هى المٌكانٌكٌة الخواص -:الخواص الميكانيكية 

 كؤساس المٌكانٌكٌة تستخدم الخواص أن كما. ة متكرر أو دٌنامٌكٌة أو إستاتٌكٌة األحمال هذه كانت سواء المإثرة المختلفة

 بؤنواع تامة معرفة على تكون أن ٌجب الهندسٌة للمواد المٌكانٌكٌة الخواص لتعٌٌن. المختلفة الهندسٌة المواد بٌن للمقارنة

تمٌز  التى الرئٌسٌة المٌكانٌكٌة الخواص على التعرف فى الخوض قبل الهندسٌة المواد على األحمال المإثرة وطبٌعٌة

 .المواد وخواص صفات

 

 انواع التحميل :- 

 على كبٌر تؤثٌر من لها لما ٌنتقل بها الحمل التى الطرٌقة وكذلك اإلنشائٌة العناصر على األحمال تؤثٌر ٌجب دراسة

 القطاعات وحساب التصمٌم أعمال فى األحمال وبالتالً اهمٌتها لهذه ومقاومتها المستخدمة المواد خواص تعٌٌن

 ٌتم التى االختبارات من المطلوبة المٌكانٌكٌة المواد خواص تعٌٌن وكذلك المحملة اإلنشائٌة للعناصر المناسبة

 .لذلك اختٌارها

ا متناقًصا أو متزاًٌدا بطًٌئا الحمل تؤثٌر فٌه ٌكون قد االستاتٌكى الحمل  -التحميل الستاتيكي: -1 ًٌ  ٌصل حتى تدرٌج

أو  الضغط أو الشد اختبارات أحمال مثل اهتزاز أو صدم أحمال أى حدوث بدون الدنٌا أو قٌمته القصوى إلى

 ٍصو اىرؤشيش ٍٗ٘ػغ ٗؽثيؼح ٗاالذعآ اىَقذاس شاتد اإلعراذينٚ اىحَو ينُ٘ ٗقذالقص ,  أو االنحناء

 اىضٍِ ٍغ ؽ٘ييح ٍذج اىذائٌ اٗ اىرحَيو اىَغرَش اىرحَيو أُ مَا اىَخريفح اىؼْاطش اإلّشائيح أٗصاُ

 إعراذينيا. ذحَيال يؼذ اىَؤشش اىحَو ؽثيؼيح فٚ ذغييش تذُٗ

 أحمال أو اهتزاز أحمال إال هى ما المواد على المإثرة األحمل تكون الدٌنامٌكى التحمٌل -التحميل الديناميكي: -2

أن  فى اإلستاتٌكى التحمٌل عن الدٌنامٌكى التحمٌل نسبٌا. وٌختلف قصٌرة األحمال هذه تؤثٌر وتكون مدة صدم

 ولكن قٌمة الحمل بنفس التؤثٌر عن الناتجة اإلجهادات من بكثر أعلى الدٌنامٌكى التحمٌل عن لناشئة ا اإلجهادات

 بالحمل الدٌنامٌكى من الحمل الناشئة اإلجهادات نفس ٌعطى الذى االستاتٌكى الحمل وٌعرف. إستاتٌكى حمل

)  أخرى بؤجسام صدمها عند األجسام المتحركة أحمال هى الدٌنامٌكى التحمٌل أمثلة ومن. المكافئ االستاتٌكى
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 وأحمال القطارات, وحركة الماكٌنات عن دوران الناشئة واألحمال ,(المطار أرض على الطائرة هبوط مثل

 .وغٌرها …الزالزل

 مرات ٌتكرر حمل إلى اإلنشائٌة العناصر فٌها تتعرض التى الحالة هو المتكرر التحمٌل -التحميل المتكرر: -3

 بتؤثٌر األحمال معٌنة إجهادات تتحمل قد العناصر ألن ابه اإلهتمام ٌجب خاصه أهمٌة المتكرر عدٌدة وللتحمٌل

 المإثر كان الحمل لو منها أقل أحمال أو األحمال نفس تؤثٌر تحت العناصر هذه تنهار قد بٌنما واحدة, لمرة

 .عدٌدة لمرات متكرًرا

 

 :الخواص الميكانيكية الرئيسية- 

  المرونةElasticity  

 أما. ابه دائم تشكل أى بقاء وعدم المإثر الحمل زوال بعد األصلٌة أبعادها استعادة على المادة قدرة هى المرونة

 والشكل األبعاد فى دائم تشكل أو تغٌر أى بقاء عدم بشرط المادة تتحملة إجهاد أكبر فؤنه المرونة حد إلجهاد النسبةب

 .اإلجهاد هذا زوال بعد

  اللدونةPlasticity  

. المإثر الحمل زوال بعد األصلٌة أبعادها دة الما تسترجع وال دائم تشكل لها ٌكون أن على المادة قدرة هى اللدونة

 .للمعادن التشكٌل عملٌات فى كبرى أهمٌة اللدونة ولخاصٌة

  المطٌلٌةDuctility   

 بتغٌر للمادة تسمح التى الخاصٌه هى أى الشد ألحمال تعرضها عند الكبٌرة واالستطالة السحب على المادة قدرة هى

 .الشد أحمال تؤثٌر تحت كبٌر لدن

 وتقاس قٌمة المطٌلٌة للمواد كما ٌلً
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   الطروقٌةMalleability  

 التفلطح على اتهقدر وكذلك الضغط, أحمال تؤثٌر تحت كبٌرة لدنه تغٌرات حدوث على المادة قدرة هى الطروقٌة

 .كسر أو تشرخ أى حدوث بدون بالطرق

  التقصفBrittleness  

 على المادة قابلٌة عدم انهأ او الشكل فى ملحوظ تغٌر أى حدوث قبل تنكسر المادة تجعل التى الخاصٌة هى التقصف

 هى القصافة خاصٌة لها التى المواد ومن. ةالمطٌلٌ عكس ٌعتبر التقصف فإن وبذلك الطرق, أو السحب أو االستطالة

 .وغٌرها والزجاج والخرسانة الزهر الحدٌد

 المقاومة  Strength  

 للضغط بالمقاومة وتعرف قص, او انحناء أو ضغط أو شد حمل كان سواء علٌها مإثر حمل ألى المادة مقاومة هى

 تعرف مقاومة وأقصى. ا وهكذ شد حمل المإثر الحمل كان إذا للشد والمقاومة ضغط, حمل المإثر الحمل كان إذا

 حدات نفسها هى المقاومة قٌاس ووحدات. الكسر حتى ببطء المإثر الحمل تؤثٌر تحت المادة تتحمله إجهاد أكبر انهبؤ

 .(مساحة على قوة وحدات)  اإلجهاد قٌاس

  الصالبةStiffness  

 تتحمل التى المادة انهبؤ الصلبة المادة وتعرف واألبعاد, الشكل فى التغٌر من نوع ألى المادة مقاومة هى الصالبة

 أو المرونة معاٌر بمقدار للمواد الصالبة قٌمة وتقاس. الشكل فى نسبٌا صغٌرة تغٌرات حدوث مع عالٌة إجهادات

 المرونة معاٌر. ة المرون حدود فى الصالبة مقٌاس وهو المحورى والضغط لشد ا اختبار فى للمرونة ٌونج معاٌر

 .للمادة المرونة حدود فى له المقابل االنفعال فى الزٌادة على مقسومة اإلجهاد فى الزٌادة قٌمة هو

 

 

 

  المتانةToughness  

 الصدم أحمال مقاومة على اتهقدر تعبرعن انهأي أ الدٌنامٌكٌة لألحمال مقاومتها على المادة قدرة هى المتانة

 اىَغاحح تقيَح تَقذاس  المتانة وتقاس. كسر حدوث بدون الشكل فى كبٌر تغٌر مع. المٌكانٌكٌة الطاقة وإمتصاص

 اإلظٖاد ٍْحْٚ ػيٚ اىَؤششج اىطاقح تَقذاساىَراّح  ٍؼايش ٗاالعرطاىح ٗيؼشف اىحَو ٍْحْٚ ذحد اىنييح

 .(ٗاالّفؼاه اإلظٖاد ٍْحْٚ ذحد اىنييح اىَغاحح)  ىيَ٘اد ٗاإلّفؼاه

  الرجوعٌة   Resilience  

 الرجوعٌة وتقاس. المإثر الحمل زوال بعد تختفى التى المرنة الطاقة امتصاص على المادة قدرة هى الرجوعٌة

 من كمٌة أكبر بؤنه ٌعرف الرجوعٌة ومعاٌر(. واالستطالة الحمل لمنحنى المستقٌم الجزء تحت المساحة بمقدار

 وٌعٌٌن. المإثر الحمل إزالة بمجرد ثانٌة وتسترجع المادة من الحجوم وحدة انهتختز التى المرنة المٌكانٌكة الطاقة

 وإجهاد الصفر بٌن المحصورة واإلنفعال اإلجهاد منحنى تحت التى المساحة بحساب للمادة الرجوعٌة معاٌر مقدار

 .المرونة حد
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  الصالدةhardness  

 تعرف وقد .المختلفة األحمال تؤثٌر تحت متماسكا سلٌما سطحها بشكل االحتفاظ على المادة قدرة هى الصالدة

. ابه عالمة أى حدوث أو القطع أو للخدش المقاومة أو االحتكاك نتٌجة البرى مقاومة على المادة قدرة انهبؤ الصالدة

 لها بٌنما الصالدة أنواع من لنوع ضعٌفة مقاومة لها المعادن بعض ألن عاًما تعرًٌفا ٌكون أن ٌمكن ال التعرٌف وهذا

 أخر. نوع فى عالٌة قدرة

  االحتمالEndurance  

 أكبر بؤنه ل االحتما حد وٌعرف. ة عدٌد مرات المتكررة المإثرة األحمال مقاومة على المادة قدرة هى االحتمال

  .للمادة ٌارنها ٌسبب أن دون المرات من ائٌانهال عدًدا له المادة تعرٌض ٌمكن متكرر إجهاد

 


