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تصنيف المواد الهندسية وخواصها             تصنيف المواد الهندسية وخواصها             
تعريف تعريف 

 هي اي مادة تدخل في عمل من اعمال االنشاء سواء    هي اي مادة تدخل في عمل من اعمال االنشاء سواء   --::المواد الهندسية     المواد الهندسية       
آانت عمرانيا او صناعيا     آانت عمرانيا او صناعيا     

  --::تنقسم المواد الهندسية الى عدة انواع هي      تنقسم المواد الهندسية الى عدة انواع هي      
(Metallic Materials)(Metallic Materials)مواد معدنية    مواد معدنية      --١١
--::وتدخل في الصناعة االنشائية واالجهزة وتنقسم الى نوعين   وتدخل في الصناعة االنشائية واالجهزة وتنقسم الى نوعين     
..وتشمل الصلب ،وحديد الزهر ،وحديد المطاوع  وتشمل الصلب ،وحديد الزهر ،وحديد المطاوع    -- : :معادن حديدية  معادن حديدية    -- أ أ
منها الثقيل مثل النحاس ،النيكل، االلمنيوم  منها الثقيل مثل النحاس ،النيكل، االلمنيوم   :  : معادن غير حديدية معادن غير حديدية   --بب

والمغنيسيوم منها الطري مثل الرصاص والقصدير   والمغنيسيوم منها الطري مثل الرصاص والقصدير   



))( Non Metallic Materials )Non Metallic Materialsمواد ال معدنية مواد ال معدنية   --٢٢
--::          وتنقسم الى نوعين           وتنقسم الى نوعين 

 مثل االحجار ،الطابوق ،االسمنت ،الجبس  مثل االحجار ،الطابوق ،االسمنت ،الجبس --  :  :مواد البناءمواد البناء  -- أ أ
الخالخ................الخشبالخشب

 مثل البالستك ،المطاط ، الفلين ، والزجاج واالصباغ    مثل البالستك ،المطاط ، الفلين ، والزجاج واالصباغ   -- : :مواد متنوعةمواد متنوعة  --بب

الخالخ....... ....... 

)) Energy Producing Materials Energy Producing Materials((مواد مولدة للطاقة مواد مولدة للطاقة   --٣٣
.. مثل الماء والوقود ومواد الطاقة الذرية  مثل الماء والوقود ومواد الطاقة الذرية 

وتعتبر االرض والغالف الجوي والمائي للرض هي المصدر الرئيسي  وتعتبر االرض والغالف الجوي والمائي للرض هي المصدر الرئيسي  
التي يستخرج منها المواد الهندسية  التي يستخرج منها المواد الهندسية  )  )  Roa MaterialsRoa Materials((للمواد الخام للمواد الخام 

..آافة آافة 



    خواص المواد الهندسية خواص المواد الهندسية 
البعض األخر ،  البعض األخر ،  هي تلك المميزات والصفات التي تتميز بها المواد المختلفة بعضها عن   هي تلك المميزات والصفات التي تتميز بها المواد المختلفة بعضها عن   

لصفة او لصفة او وتظهر على شكل صفات خاصة للمادة ، سواء آان باإلحساس البسيط لتلك ا  وتظهر على شكل صفات خاصة للمادة ، سواء آان باإلحساس البسيط لتلك ا  
باستعمال األجهزة واآلالت الدقيقة لقياسها باستعمال األجهزة واآلالت الدقيقة لقياسها 

--::ويمكن تقسيم خواص المواد الهندسية الى    ويمكن تقسيم خواص المواد الهندسية الى    ••
 وتشمل األبعاد ،الشكل ،الوزن النوعي ،المساحة ومحتوى    وتشمل األبعاد ،الشكل ،الوزن النوعي ،المساحة ومحتوى   -- : :الخواص الفيزياوية  الخواص الفيزياوية    --١١

..الرطوبة  الرطوبة  
 وتشمل مقاومة الضغط والشد والقص ، الصالدة و االنحناء    وتشمل مقاومة الضغط والشد والقص ، الصالدة و االنحناء   -- : :الخواص الميكانيكية  الخواص الميكانيكية    --٢٢

والمرونة والمرونة 
 وتشمل الترآيب الكيميائي ،الحامضية او القاعدية    وتشمل الترآيب الكيميائي ،الحامضية او القاعدية   -- : :الخواص الكيميائية  الخواص الكيميائية    --٣٣
. .  وتشمل العزل الحراري ،التوصيل الحراري ، التمدد  وتشمل العزل الحراري ،التوصيل الحراري ، التمدد -- : :الخواص الحرارية    الخواص الحرارية      --٤٤
.. وتشمل الكهربائي والنفاذ المغناطيسي   وتشمل الكهربائي والنفاذ المغناطيسي  -- : :الخواص الكهرومغناطيسية     الخواص الكهرومغناطيسية       --٥٥
 وتشمل العزل الصوتي ،االنعكاس الصوتي وامتصاص   وتشمل العزل الصوتي ،االنعكاس الصوتي وامتصاص  -- : :الخواص الصوتية  الخواص الصوتية    --٦٦

..الصوت الصوت 
.. وتشمل اللون وانكسار الضوئي ،وامتصاص وانعكاس الضوء وتشمل اللون وانكسار الضوئي ،وامتصاص وانعكاس الضوء-- : :الخواص البصرية  الخواص البصرية    --٧٧



) ) Mechanical PropertiesMechanical Properties((الخواص الميكانيكية    الخواص الميكانيكية    

  ))StressStress((االجهاد    االجهاد    ••
لوحدة لوحدة ) ) الحمل   الحمل   ((هو مقياس النتشار القوى في داخل الكتلة او الجسم  ، هو القوى  هو مقياس النتشار القوى في داخل الكتلة او الجسم  ، هو القوى  

..المساحة   المساحة   
••Stress(Stress(σσ1) = Force /Area  =  F/A1) = Force /Area  =  F/A

••kg/cm2 , N/ mm2 , lb/in2kg/cm2 , N/ mm2 , lb/in2
::وتكون االجهادات نوعين هما      وتكون االجهادات نوعين هما      ••
 اجهادات الضغط  عندما تكون االحمال او القوى ضغط  اجهادات الضغط  عندما تكون االحمال او القوى ضغط --١١
.. اجهادا الشد   عندما يتعرض الجسم الى قوى سحب اوشد     اجهادا الشد   عندما يتعرض الجسم الى قوى سحب اوشد    --٢٢

) ) StrengthStrength((المقاومة   المقاومة   
س بالجهد س بالجهد هو اقصى اجهاد يمكن ان تتحملة المادة دون االنهيار او الفشل ، وتقا  هو اقصى اجهاد يمكن ان تتحملة المادة دون االنهيار او الفشل ، وتقا  

..المسلط على وحدة المساحة   المسلط على وحدة المساحة   ) ) الحمل  الحمل  ( ( االقصى االقصى 



))StrainStrain((االنفعال  االنفعال  ••
لو الحجم الى الطول   لو الحجم الى الطول   هو مقياس التشوهات في الكتلة او الجسم ، وهو مقدار التغير بالطول ا  هو مقياس التشوهات في الكتلة او الجسم ، وهو مقدار التغير بالطول ا  

..االصلي او الحجم االصلي االصلي او الحجم االصلي 

••Strain (Strain (εε) = Length change /Length   = ) = Length change /Length   = ∆∆ L /L   L /L   
••1010--6 ,  Micro Strain6 ,  Micro Strain

••Strain (Strain (εε) = Volume change / Volume   = ) = Volume change / Volume   = ∆∆ V / V   V / V   
••1010--6,   Micro Strain6,   Micro Strain

)) Elasticity Elasticity( ( المرونة  المرونة  ••
..ل الحمل المؤثر     ل الحمل المؤثر     هي قدرة المادة على استعادة شكلها االصلي وابعادها االصلية بعد زوا       هي قدرة المادة على استعادة شكلها االصلي وابعادها االصلية بعد زوا       

) )  ElasticityElasticity  Modulus  of Modulus  of((معامل المرونة    معامل المرونة    
..هو حاصل قسمة االجهاد على االنفعال لنفس اتجاه  الحمل واالنفعال          هو حاصل قسمة االجهاد على االنفعال لنفس اتجاه  الحمل واالنفعال          

Modulus of Elasticity (E)= Stress/Strain= Modulus of Elasticity (E)= Stress/Strain= σσ/ / εε
kg/cm2 , N/ mm2 , lb/in2kg/cm2 , N/ mm2 , lb/in2



))PoissonPoisson,,s Ratios Ratio((نسبة بواسون نسبة بواسون ••
ري ري هو نسبة االنفعال الجانبي الى االنفعال الطولي لعينةمحمله بحمل محو  هو نسبة االنفعال الجانبي الى االنفعال الطولي لعينةمحمله بحمل محو  ••

..
••PoissonPoisson,,s Ratio(s Ratio(υυ )= Lateral Strain /Longtudinal Strain)= Lateral Strain /Longtudinal Strain

••= = εεx/ x/ εεyy unite lessunite less

  ))Hooks LawHooks Law( ( قانون هوك  قانون هوك  ••
جميع االتجاهات جميع االتجاهات يربط عالقة االنفعال باي اتجاة مع االجهادات المسلطة على الجسم من        يربط عالقة االنفعال باي اتجاة مع االجهادات المسلطة على الجسم من        

εεx=x= σσx/E x/E –– υυ σσy/E y/E –– υυ σσz/Ez/E

εεy=y= σσy/E y/E –– υυ σσx/E x/E –– υυ σσz/Ez/E
εεz=z= σσz/E z/E –– υυ σσx/E x/E –– υυ σσy/Ey/E

  



)) Plasticity Plasticity)( )( المطاوعة  المطاوعة  ((اللدونة     اللدونة     
هي قدرة المادة على االحتفاظ بشكل آامل او دائم بعد حصول التشوة هي قدرة المادة على االحتفاظ بشكل آامل او دائم بعد حصول التشوة 

))Deformation Deformation  ( (  نتيجة الحمل المؤثر  نتيجة الحمل المؤثر  

حد اللدونة

نقطة الفشل  

σ

ε

المقاومة القصوى     

العالقة بين اجهاد الشد مع االنفعال لنموذج من حديد المطاوع   



) ) CreepCreep((الزحف الزحف 
اثير اثير هي الخاصية التي يعبرعنها بانفعال المادة مع الحرارة والزمن وتحت ت    هي الخاصية التي يعبرعنها بانفعال المادة مع الحرارة والزمن وتحت ت    

اجهاد دائم اجهاد دائم 
))المستمرالمستمر((هو مقدار االنفعال نتيجة االجهاد الدائم  هو مقدار االنفعال نتيجة االجهاد الدائم  

))Modulus of RuptureModulus of Rupture((معاير الكسر    معاير الكسر    ••
حمل حمل هي طريقة غير مباشرة لقياس مقاومة الشد للنماذج ، من خالل تحميلة ب هي طريقة غير مباشرة لقياس مقاومة الشد للنماذج ، من خالل تحميلة ب 

..مرآز واحد او اثنين ومسند الى مساند ثابتة  مرآز واحد او اثنين ومسند الى مساند ثابتة  
M.O.R= 3PL/2bd2M.O.R= 3PL/2bd2 الحمل بنقطة واحدة  الحمل بنقطة واحدة --١١
M.O.R= 2PL/bd2M.O.R= 2PL/bd2 الحمل بنقطتين  الحمل بنقطتين --22

  kg/cm2 , N/ mm2 , lb/in2kg/cm2 , N/ mm2 , lb/in2
)) Modulus of Rigidity Modulus of Rigidity((معامل القساوة      معامل القساوة      

  G = E/2(1+ G = E/2(1+ υυ))

kg/cm2 , N/ mm2 , lb/in2kg/cm2 , N/ mm2 , lb/in2



••σσ =  F/A                      =  F/A                      Eq No. 1Eq No. 1

••εε= = ∆∆ L /LL /L Eq  No. 2Eq  No. 2

••E= E= σσ/ / εε Eq   No.3Eq   No.3
٣٣ بالمعادلة رقم   بالمعادلة رقم  ٢٢من المعادلة   من المعادلة    )  ) εε(( وقيمة    وقيمة   ١١من المعادلة من المعادلة  )  ) σσ((نعوض قيمة  نعوض قيمة  

E =(F/A) /(E =(F/A) /(∆∆ L /L )L /L )

∆∆ L= ( F*L)/(A*E)L= ( F*L)/(A*E) Eq No.4Eq No.4



))الفحوصات  الفحوصات  ( ( انواع االختبارات والتجارب انواع االختبارات والتجارب 

    يتم استخدام طرق محدد بالفحص يتم استخدام طرق محدد بالفحص ••
ة ة معرفة النتيجة للفحص ومقارنتها بالمتطلبات بالمواصفات لتحديد الجود  معرفة النتيجة للفحص ومقارنتها بالمتطلبات بالمواصفات لتحديد الجود  ••
--::انواع الفحوصات انواع الفحوصات ••
))Destructive testsDestructive tests((الفحوصات االتالفية الفحوصات االتالفية   --١١••

..هي الفحوصات تفقد االستفادة من المادة بعد اجرائها هي الفحوصات تفقد االستفادة من المادة بعد اجرائها 



) ) Non Destructive testsNon Destructive tests (  ( فحوصات الاتالفيةفحوصات الاتالفية  --٢٢
..ء منها ء منها هي فحوصات تجرى على منتجات اومنشأت اآتملت ويلزم عدم اتالفها اي جز   هي فحوصات تجرى على منتجات اومنشأت اآتملت ويلزم عدم اتالفها اي جز   

لها فائدة للمهندس باستالم العمال اوفحصها ومنها    لها فائدة للمهندس باستالم العمال اوفحصها ومنها    
 ) )Ultrasonic Pulse VelocityUltrasonic Pulse Velocity(( فحوصات  الموجات فوق الصوتية    فحوصات  الموجات فوق الصوتية   --أأ



))Schmidt hammerSchmidt hammer( (  فحص المطرقة   فحص المطرقة  --بب



  المواصفات واالختبارات القياسية   المواصفات واالختبارات القياسية   
  هي االشتراطات التي تضعها الشرآات او الجمعيات او الهيئات الصناعية   هي االشتراطات التي تضعها الشرآات او الجمعيات او الهيئات الصناعية   ••

هم  هم  والتجارية محايدة حكومية او مستقلة يلتزم الموردون بتوفيرها في سلع  والتجارية محايدة حكومية او مستقلة يلتزم الموردون بتوفيرها في سلع  
..للمستهلك   للمستهلك   

--::تحدد المواصفات االمور التالية   تحدد المواصفات االمور التالية   ••
.. طرق الفحص  طرق الفحص --١١
.. حدود نتائج الفحص المطلوبة للمادة حتى تصبح مقبولة للمستهلك    حدود نتائج الفحص المطلوبة للمادة حتى تصبح مقبولة للمستهلك   --٢٢
) ) I.S.OI.S.O(( تم تحديد منطقة الدولية للتوحيد القياسي   تم تحديد منطقة الدولية للتوحيد القياسي  --
--::اما للمواد البناء فانه توجد مواصفات محلية وعالمية عدة منها   اما للمواد البناء فانه توجد مواصفات محلية وعالمية عدة منها   --
) ) I.S.QI.S.Q( ( المواصفات القياسية العراقية    المواصفات القياسية العراقية    --
))ASTMASTM( ( مواصفات الجمعية االمريكية للفحص والمواد    مواصفات الجمعية االمريكية للفحص والمواد    --
))B.SB.S((المواصفات البريطانية    المواصفات البريطانية    --
) ) DINDIN((المواصفات االلمانية   المواصفات االلمانية   --
..وغيرها وغيرها --
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