
                 

 

 التشققات في الخرسانة 

  
   التشققات في الخرسانة

  
تعتبر التشققات في الخرسانة من أهم العناصر التي تعطي 
مؤشرًا واضحًا عن حالة المنشأ فهي تتباين تبعًا لخطورتها 

وتأثيراتها على المنشآت ومدة ظهورها آما تتباين من حيث 
  .اتساعها وعمقها ودرجة تأثيرها على المنشأ

  :قام العلماء بتقسيم التشققات وفقًا لعدة معايير منها لذلك، فقد
   :حسب نوع التشققات وتأثيرها على المنشأ  -
  .التشققات البسيطة -١
  .التشققات الخطيرة -٢
  :أو حسب طبيعتها -
ناتجة عن االنكماش اللدن أو الهبوط : تشققات ذاتية) ١

  .أوالتقلص المبكر أو الجفاف
عن زيادة الحموالت أو سوء  ناتجة: تشققات خارجية) ٢

استخدام المبنى أو سوء التنفيذ أو سوء التصميم أو عدم 
  .استعمال مواد مطابقة للمواصفات

  :أو حسب أسباب التشققات -
  .تشققات غير إنشائية -١
  .تشققات إنشائية -٢
  :أو حسب تصلب الخرسانة -
  .تشققات قبل التصلد -١
  .تشققات بعد التصلد -٢

المعايير التي تتفق جميعها على أن ظاهرة وغير ذلك من 
                   التشقق في الخرسانة هي ظاهرة خطيرة يجب دراستها فور



                 

 

، مشاهدتها أو الوقاية ما أمكن من حدوثها ثم معالجة ما ظهر
  .وذلك لتالفي المشكالت قبل حدوثها

   :أسباب التشققات • 
   :تشققات االنكماش اللدن  -١

تنتج بشكل رئيسي بسبب الجفاف السريع نتيجة تعرض 
األسطح لتيارات هوائية شديدة مما يؤدي إلى تبخر الماء 

بدرجة أعلى من معدل خروج مياه النزف في الخرسانة وينتج 
  .إلى التشققات عن ذلك إجهادات شد تؤدي

    :تشققات الهبوط اللدن  -٢
تحدث عندما تكون هناك نسبة عالية من النزف والهبوط وذلك 
بعد انتهاء عمليات الصب والدمك واإلنهاء حيث تستمر زيادة 
آثافة الخرسانة ذاتيًا طالما أنها في الحالة اللدنة وعندما تعاق 

لكوفراج أو هذه الحرآة أو تكون مقيدة بواسطة التسليح أو ا
غير ذلك تؤدي إلى حدوث تشققات مجاورة للعناصر المعيقة 

للحرآة حيث تظهر التشققات فوق قضبان التسليح الثابتة 
وعلى شكل التسليح وتظهر بشكل تقوس عند التقاء العمود 

  .بالجوائز
  :تشققات التقلص الحراري المبكر -٣

لتفاعل تتولد أثناء عملية التصلب المبكر حرارة ناتجة عن ا
الكيميائي بين االسمنت والماء وغالبًا ما تتولد آمية آبيرة من 

الحرارة وترتفع درجة حرارة الخرسانة أآثر بكثيرة عن 
درجة حرارة الجو المحيط وخاصة في العناصر الضخمة، 

أيام يهبط معدل تولد الحرارة / ١٠/وبعد أيام قليلة ال تزيد عن 
فتنخفض ) ض درجة التفاعلالنخفا(إلى أقل من معدل فقدانها 

درجة حرارة الخرسانة إلى درجة حرارة الجو المحيط، 
وخالل هذه التغيرات التي تطرأ على درجة حرارة الخرسانة 



                 

 

تعاق حرآة التقلص الناتجة عن انخفاض درجة حرارتها 
  .وتتولد نتيجة لذلك إجهادات شد تسبب التشققات
ي درجة الحرارة وتتناسب هذه اإلجهادات مع مقدار التغيير ف

ومعامل التمدد الحراري ومعامل المرونة ودرجة إعاقة 
  .الحرآة

    :تشققات االنكماش الناتج عن الجفاف  -٤
تظهر عندما يتعرض تقلص العناصر اإلنشائية ذات التسليح 

الصغير إلى منع هذا التقلص عن طريق بعض التثبيت 
  .اإلنشائي

  ):يةالتشققات السرطان(التشققات الشبكية  -٥
تنتج عن إجهادات الشد التي يتعرض لها السطح وذلك نتيجة 
الفروق الواضحة في آمية الماء السطحية عن تلك المتوفرة 

وهي ال ترتبط بالزمن وإنما ) الداخلية(في الطبقة األدنى منها 
بالظروف المناخية القاسية آانخفاض الرطوبة النسبية، وبنوع 

لطة، وطريقة الهز للبيتون الكوفراج، وآمية االسمنت في الخ
  .مما يؤدي أحيانًا إلى طبقة سطحية ناعمة وغنية بالماء

    :التشققات بسبب تآآل التسليح  -٦
وهي تنتج عن تأآسد حديد التسليح بسبب رطوبة الجو المحيط 

أو تسرب المياه من مواسير المياه أو زيادة نسبة الكلوريدات 
الخارجية أو حدوث  بالخلطة أو التحول الكربوني للخرسانة

تشققات نتيجة أسباب أخرى غير الصدأ مما يسهل وصول 
  .الرطوبة إلى التسليح ويبدأ الصدأ

  :التشققات بسبب التفاعل القلوي للحصويات -٧
وهي تنتج عن تفاعل القلويات مع السيليكا التي تظهر عند 

إماهة االسمنت ومصدر هذه القلويات هو إما أمالح معدنية 
ت أو في اإلضافات أو استخدام مياه جوفية أو مياه في االسمن

  .البحر أو مواد إآساء تحتوي عليها



                 

 

    :التشققات الناتجة بسبب تفاعل الخرسانة مع الكبريتات  -٨
تنتج عن استخدام مياه تحتوي على آبريتات قابلة للذوبان أو 
من تربة تحتوي على آبريتات، وعندما تتسرب هذه المواد 

تتفاعل مع ألومينات الكالسيوم المائية تتفاعل إلى البيتون و
معها مكونة ألومينات الكالسيوم الكبريتية ويصاحب ذلك زيادة 
آبيرة في الحجم تؤدي إلى إجهادات شد موضعية عالية تسبب 

    .تآآل الخرسانة وتصدعها مع الزمن
   :التشققات اإلنشائية  -٩
  :تشققات بسبب أخطاء التصميم  -١-٩

  :خطاء لبعض األسباب التالية أو جميعهاتنتج هذه األ
عدم اتباع اشتراطات المواصفات القياسية والقواعد  -أ 

مثل تصميم (التطبيقية لتصميم وتنفيذ الخرسانة المسلحة 
  ).الخلطات الخرسانية

  .اختيار جملة إنشائية غير مناسبة -ب 
  .األخطاء الحسابية - ج 
  .استعمال تسليح غير آافي -د 
  .تأثير اإلجهادات الحرارية إهمال - ه 
إهمال تأثير القيود على حرآة األعضاء المعرضة  - و 

  .لتغيرات حجمية
إهمال تفاصيل حديد التسليح وأماآن توقفها وتوزعها  -ز 

واالختالف في أقطارها وعدم االهتمام بتفاصيل حديد التسليح 
وحديد الوصل بين العناصر والحديد األفقي واستعمال حديد 

  .في نفس العنصر مختلف
نقص البيانات أو عدم توضيح أماآن فواصل التمدد  - ح 

والتقلص وقيمة الغطاء الخرساني وعدم تحديد أماآن فواصل 
  .الهبوط وعدم تحديد أماآن فواصل الصب



                 

 

أخطاء ناتجة عن افتراض خاطئ لألحمال وحرآة  -ط 
األوزان على المنشأ أو عدم األخذ باالعتبار بعض األحمال 

  .الرياح والزالزل مثل
عدم أخذ تأثير ترآيز اإلجهادات في االعتبار وباألخص  -ي 

  .عند األرآان الداخلية
  .سوء اختيار األساسات المناسبة للتربة الحاملة للمنشأ -ك 
عدم حساب الهبوط الكلي المتوقع تحت األساسات  -ل 

  .ومقارنته بالحدود المسموح به لنوعية التربة
بتصميم الشيناجات القوية الرابطة لألساسات  عدم االهتمام -م 

  .وخصوصًا لألساسات التي تقع بجوار المنشآت القائمة
إهمال الظروف المحيطة بالموقع والتي قد تؤثر على  -ن 

التصميم مثل منسوب ونوعية أساسات المباني المجاورة 
  .والتغيير المنتظر في منسوب المياه الجوفية

  :تشققات بسبب أخطاء التنفيذ -٢-٩
عدم االهتمام بالتفاصيل المعطاة بالمخططات واعتماد  -١

  .المهندس المنفذ على خبرته الخاصة والشخصية
عدم العناية بقراءة المالحظات والتحذيرات الموجودة على  -٢

  .المخططات
عدم االتصال بالمهندس المصمم الستيضاح بعض  -٣

  .واضحة على المخططات النواحي الفنية الغير
عدم تتبع التعديالت المتتالية والمراحل الخاصة بالتصميم  -٤

  .وتعديالته
عدم دراية وإلمام المهندس المنفذ بالمواصفات والشروط  -٥

  .الفنية الخاصة بالمنشأ موضوع التنفيذ
التخزين غير المناسب للمواد سواء االسمنت أو البحص  -٦

  .أو الرمل أو اإلضافات



                 

 

عدم فحص المواد المكونة للخرسانة وذلك لبيان مدى  -٧
  .تطابقها مع المواصفات القياسية

استخدام حديد تسليح صدأ أو عليه شحوم وزيوت أو طين  -٨
أو مكونات أخرى تؤدي لعدم تماسكه مع الخرسانة بعد 

  .الصب
استخدام حصويات غير متدرجة وغير متطابقة مع نسب  -٩

على شوائب مثل األمالح أو المواد تصميم الخلطة أو تحتوي 
  .العضوية أو مواد ناعمة آثيرة

استخدام اسمنت منتهي المدة أو اسمنت ال يتالءم وطبيعة  -١٠
الظروف الجوية المحيطة بالمنشأ أو ال يتالءم ونوعية 
  .األمالح الموجودة بالتربة والمالصقة مباشرة لألساسات

مياه البحر أو مياه  استخدام مياه غير مناسبة للخلط مثل -١١
جوفية تحوي على أمالح أو حموض ضارة أو استخدام مياه 

  .تزيد عن الحد المسموح به
وجود عيوب في الغطاء الخرسانى من حيث قوته  -١٢

واتزانه وأبعاده وعدم نفاذيته ومنسوبه مما يؤدي إلى حدوث 
  .هبوط أثناء وبعد صب الخرسانة

  .المستخدمةعدم المعايرة الصحيحة للمواد  -١٣
عيوب في طريقة الصب من ناحية الخلط أو النقل أو  -١٤

الهز أو المعالجة أو استخدام آميات زائدة من الماء أو المبالغة 
في أعمال الهز وعدم اتخاذ الحماية الالزمة للخرسانة في 

ظروف الحرارة الشديدة الجفاف والرياح الشديدة أو التجمد أو 
للكوفراج قبل وصول الخرسانة  ضمن الماء أو الفك المبكر

  .إلى المقاومة المناسبة لتحميلها وغير ذلك
إهمال القيام بتنفيذ االختبارات المعملية الالزمة للتأآد من  -١٥

جودة الخرسانة مثل تعيين مقاومة الضغط ودرجة 
  .االمتصاص أو نسبة الدمك أو قابلية التشغيل
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