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ر ا�����ت   ٢ ��  أ��
ب ���ع و إ
عمـل إحصـائى يصـعب نجـد أنـه مـن خـالل  حص الـدقيق للمنشـآت القائمـة فـى العـراقبالنظر المـتم  %�0%'-� فلذلك يجب دراسة الشروخ و التصـدعات فـى المنشـآت الخرسـانية نظـرًا لمـا مقاول يعمل الصيانة أو    إيجـــاد مقـــاول أو مهنـــدس ينفـــذ المنشـــأ مـــن البدايـــة ولكـــن مـــن الصـــعب إيجـــاد مهنـــدس  يســـهل كثيـــراً   . وب وأسبابها وبالتالى طرق عالجهاالباب بالتحليل ألنواع العياإلنشاء المختلفة من تصـميم وتنفيـذ وٕاشـراف وصـيانة وخالفـه لـذلك كـان مـن الضـرورى دراسـة هـذا وذلـك لغيـاب الـوعى اإلنشـائى والضـمير اإلنسـانى عنـد مراحـل . أن يتواجد منشأ خالى من العيـوب  خسائر فادحة فى األفراد و الممتلكات و المبانى إذا لم يقم المهندس بدراسـة هـذه حدوث تسببه من    . اإلهمال فى بناء المشآت أو حدوث الكوارث الطبيعية مثل الزالزلو تحديد أسـباب و أنـواع و كيفيـة عـالج هـذه الشـروخ لتفـادى اآلثـار السـلبية التـى تنـتج مـن الشروخ 
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ر��' -:أوE      .عوامل لم تؤخذ فى االعتبار )٤ . عوامل تتعلق بقصور فى الدراسات )٣ . عوامل طبيعية )٢  . عوامل خارجية) ١  عوامل خارجية  -:انهيار المنشأ ويمكن تقسيم هذه األسباب إلى تعددة تؤدى إلى شروخ وأحيانًا تصدعات بالمنشآت الخرسانية ، وقد يؤدى األمر إلى هناك أسباب م  أ��Bا�13ا%4 ا�: 



 .وهذا يحدث بكثرة بالقرب من السياج الخارجي للمباني ود أشجار ضخمة بجوار المبنىوج �  ٤ 
إلجهادات مما يؤدى إلى مبنى عالى بجوار مبنى منخفض االرتفاع يحدث تداخل فى ا �  .حدوث هبوط
 . ر المبنى يؤدى إلى اهتزاز المبنىإنشاء طريق سريع بجوا �

ً    . على المبانى المجاورةق مما يؤثر الد إنشاء مبنى باستخدام بايالت ��
G:-'�3��+يظهر تأثيره فى األدوار العليا لكثرة تعرضها لبخار الماء  -: بخار الماء) و   . مهاجمة األمالح والكبريتات للخرسانة يؤدى إلى تآكلها  -: األمــــالح) د   . المواد يؤدى إلى حدوث الشروخ اختالف معامل التمدد الحرارى بين  -:الحرارة ) ج  . شعرية  داخلية بالخرسانة مما يؤدى إلى حدوث شروخ تؤدى إلى حدوث إجهادات -:الثلوج) ب  . تؤدى إلى تآكل األسطح نتيجة الرمال المحملة بها والغازات الضارة  -: الرياح )١  :ا�13ا%4 ا� .     ً
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G:-  #I 1�0ر� . عدم اختيار منسوب التأسيس المناسب  -٢  . عدم اختيار النوع المناسب لألساس  -١   -:وهذا القصور ينتج عنه كثير من األخطاء منها ما يلى      .سوء الدراسة الجيولوجية  - ٤ . سوء أخذ االختبارات  - ٣ .فحوصات التربةإنشاء مبنى بدون عمل  - ٢  . قصور فى عمل الجسات  - ١   -:�J�K أ%H*' : )�1ر I# درا�
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   -:)�1ر I# ا�"�M�K  -ج  . إنهاء حديد التسليح الرئيسى فى مناطق العزوم القصوى  -٣ .  )الكانتليفر(والبالطات الكابولية )الجسور(عدم مراعاة أطوال وامتدادات أسياخ تسليح الكمرات -٢  . حساب أحمال األعمدة بطريقة خاطئة  -١   -:القصور فى التصميم يؤدى إلى أخطار   . تعديل فى الرسومات اإلنشائية دون الرجوع إلى المهندس المصمم  -٥ . نسبة الرطوبة خالل المواسم المختلفة   -٤ . المبنى بدون إشراف هندسى  زيادة ارتفاع طوابق -٣ ) . أمالح الجو  –من حيث المياه الجوفية ( عدم دراسة البعد البيئى  -٢  . متخصصين  عدم إسناد التصميمات اإلنشائية إلى مهندسين -١  من أسباب هذا القصور   -:)�1ر I# ا�"���C  -أ   . حدوث التواء للمبنى  -٧ . حدوث انزالق للمبنى  -٦ . حدوث هبوط منتظم أو غير منتظم لألساسات  -٥ . حدوث تحركات للتربة نتيجة أعمال الحفر وتنفيذ أساسات مبانى مجاورة  -٤ . يقى لجهد التربة عدم التقدير الحق -٣  ٥ 
 . قصور فى فهم اللوحات التصميمية  �
 . طابقة للمواصفات استخدام مواد غير م �
 . عيوب فى التسليح  �
 . فواصل الصب والتمدد  �



 . طبقًا للرسومات  )الجسور(دة والكمراتماألع )قفايص(عدم تنفيذ كانات �  ٦ 
 . استخدام أسمنت غير مطابق للمواصفات  �
 . الحاملة عدم عمل كمرات لتوزيع حمل السقف على الحوائط عند بدء بناء المساكن بطريقة الحوائط  �
 . يل القطاعات الخرسانية عما هو وارد لغرض التوفير تقل �
 . عدم عمل ميول بأرضية الحمام ودورات المياه  �
 . عدم عمل ميول بسطح الدور العلوى  �
 . استخدام أسلوب سيئ للصرف بالمبنى  �
 .استخدام مياه المصارف والبرك فى الخلط  �
أسفل المبنى وبالتالى تعرض عدم العناية بالعزل المائى مما يؤدى إلى تسرب المياه من  �  . األساسات لخطورة التآكل 
 . عدم عزل أسقف الدور األخير  �
 . عدم استخدام العزل الحرارى للمنشأ  �
 . عدم العزل الكيماوى للمنشأ  �
 . الخرسانة  عدم استخدام الهزاز اآللى فى دمك �
 . رمى الخرسانة من ارتفاعات عالية  �
   -:وأسباب قصور الصيانة    : )�1ر I# ا���
' -د     . د على الخبرة الشخصية عدم االهتمام بالمواصفات واالعتما �
  . عدم أخذ الصيانة فى الحسبان أثناء التصميم  •



3
ً   . عدم إدراج الصيانة فى التكاليف المبدئية واألساسية للمبنى  •  ٧ �رضية مما يؤدى تقوم الزالزل بالتأثير على المبنى بقوة أفقية كبيرة واهتزازات ع : الزالزل) ٢  . درجة مئوية ٣٠٠عن  ابه  تفقد قوتها تدريجيًا بارتفاع درجة الحرارة المحيطة حيث أن الخرسانة عادة ما : الحرائق ) ١  : ا�13ا%4 ا�"# �I KDN� C# ا?�"�
ر -:را   . ياطات الهندسية لسند جوانب الحفرعمل أساسات مجاورة دوت اتباع االحت )٦  . ارتفاع أو انخفاض المياه األرضيةتعرض المنشأ إلى  )٥   م المنشأ دون الرجوع إلى المصمم تغيير استخدا) ٤  . ة انتشار مصانع بجوار المبانى تؤدى إلى تآكل الخرسانة بفعل المواد الكيماوي) ٣  . إلى إنهيار المبنى
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ألهم المشاكل التى نظرًا ألن األساسات هى من أهم األجزاء فى المنشأ لذلك سوف نتعرض   %�
.4 أ��
ل ا;�  .االهتزازات بسبب الماكينات )٩ . اختالف ارتفاعات المبانى )٨ . المجاورةأعمال الحفر  )٧ . المرور الثقيل )٦ . تفكك التربة أو انزالقها )٥ . منسوب المياه الجوفية تحرك )٤ . ف تكوين التربة فى الموقع الواحداختال )٣ . خطأ تصميمى فى توزيع األحمال )٢  . ضعف التربة )١  .على تحمل األحمال الواقعة عليهاتواجهها ألنها تؤدى إلى ضعفها و عدم قدرتها 




�"(��P   .ى المبنى الواحد وسوء نوع الوصلةاختالف نوع األساس ف )١٠  ٨ �
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��Iط المبانىهبو  )٦ ).الركائز(أعمال البايالت )٥ . أعمال قواعد األساسات )٤ . أعمال نقل التربة )٣ . أعمال الردم )٢  . أعمال الحفر )١  : و.    
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 . األفقيةعدم ضبط زوايا جوانب الحفر الرأسية و  )٥ . نب الحفرعدم استواء جوا )٤ . عدم رأسية جوانب الحفر )٣ . عدم أفقية قاع الحفر )٢  . عدم استواء قاع الحفر )١   -:وتشتمل مشاكل الحفر ما يلى   . كالخرسانة المسلحة أو أعمال الصباألخرى العاملين على العملية من المالحظة والعمال والمقاول إليها كعنصر بسيط ال يبلغ أهميته األعمال المشرف على  ندسهوتحدث العيوب الفنية بأعمال الحفر نظرًا لنظرة العاملين جميعًا من الم  . نى إذا لم تتم حسب األصول الفنيةالبالغ على سالمة المبتعتبر أعمال الحفر من األعمال التحضيرية إلنشاء أى مبنى وتقتضى دقة فى استالمها لتأثيرها     أ��



  . التشقق  )٤ . العضويات والشوائب  )٣ . د الردم اعدم تجانس مو  )٢  . هبوط الردم  )١  أ��
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.4  - �           . بعد غمره بالمياه جيداً  )الفابريتر(القاع بالمندالة الحديدية عدم حدل )٩ . لحفر المائل عن زاوية ميل التربةمخالفة زاوية جوانب ا )٨ . انهيار جوانب الحفر )٧ . سقوط أتربة ردم فى الحفر )٦  ٩ 
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 . نهيار التربة أو الشارعا )٨ . انهيار جوانب الحفر )٧ . تغيير منسوب المياه الجوفية )٦ . نوعية التربة )٥ . ة األحمال الحقيقية عن التصميميةزياد )٤ . التمدد واالنكماش )٣ . الهبوط الجانبى الركنى )٢  . الهبوط الرأسى )١  %�
.4 أ��
ل ا;�



 ١٠   

9Rت  -�� 4.
�%)->

ت)ر.�
ويتسبب أى خطأ بها  دقة بالغة فى الدقة والتحديد قيع أو دق المحاور للركائزتستلزم عملية تو    -: يةعدم االلتزام بالدقة المتناه )١   . وجود فراغات بالموقع )٦ . مجاورة الموقع لمجرى مائى )٥ ).الركائز(لمبانى المجاورة لمواضع البايالتمالصقة ا )٤ . االهتزاز )٣  ).الركيزة(عدم رأسية البايل )٢  . عدم اإللتزام بالدقة المتناهية )١  ا;� األحمال  وبالتالى فى اختالف توزيع ركبات األحمال على محاور الركائزفى عدم تطابق م ود على رتكاز القاعدة التى تعلوها وبالتالى اختالف توزيع الجهالمشكلة إلعلى البايالت  من التربة ألن ميل الماسورة  كما تسبب مشاكل أثناء عملية رفع أو سحب ماسورة التفريغ   .دقة وتقلل من كفاءته وقدرة تحملهتتسبب فى حدوث صعوبات أثناء مطلوب دقة مائًال لسبب تصميمى فإن عدم رأسيته أثناء الدق  )الركيزة(ما لم يكن البايل   -: )الركائز(بايالتعدم رأسية ال )٢    . لطبيعة عما ورد بالتصميما     .لى ويختزل قدرة االحتكاك للركيزةيجرف جوانب التربة أثناء حركة الماسورة ألع
�- '�وفيما يلى جدول عام لجهود تحمل التربة ويمكن  .ومنسوبها وعمقها وتغيير منسوب صفحتها تتفاوت جهود تحمل التربة حسب نوعيتها ودرجة تجانسها وعمقها وسمك طبقتها ونسبة المياه فيها   ��1ب ا�����ت �P�A ا�"(



ة وتختلف حالة الهبوط كما منه وانتظام مراحل التتابع فى البناء أو إتمامه جزئيًا ثم تعليته بعد فتر مكافئ حسب تجانس تصميمه فى ارتفاع أجزائه وطوله وهيئة المسقط األفقى ووقت بناء كل جزء وتحميله كما تؤثر بالتالى على المبنى وأجزائه المختلفة بالترييح أو الهبوط المكافئ أو الغير بناء وارتفاعه وتتأثر التربة باالنضغاط تحت تأثير وزن المنشأ وأحماله مندرجة مع مراحل ال  . الجسات الفنية للكشف عن خواص التربة قبل تنفيذ المشروعات ولكنه ال يغنى فى الحاالت الهامة عن عمل . استخدامه للتقدير المبدئى  لتصميم األساسات   ١١   .  الهبوط الغير متكافئ )٢  . الهبوط المتكافئ المنتظم  )١   - : أسباب الهبوط   . المبانى المنشأة من مواد مختلفة )١٢( . زيادة األحمال الحية والميتة )١١( . ث بها هدم جزئىالمبانى التى يحد )١٠( . المبانى المتفاوتة فى األوزان )٩( . نى المالصقة لجار قديم مساوى لهاالمبا )٨( . صقة لجار قديم أعلى منهانى المالالمبا )٧( . انى المالصقة لجار قديم أو طرفهاالمب )٦( . لتى تشيد فى مراحل زمنية مختلفةالمبانى ا )٥( . زاء المتفاوتة االرتفاع واألحجامالمبانى ذات األج )٤( . ت الشكل الخاص فى المسقط األفقىالمبانى ذا )٣( . المبانى الطويلة )٢(  . المبانى العالية )١(    - :يلى 




ت   . الحفر المجاور  )٨ . الذبذبات بالموقع أو حوله  )٧ . الهزات األرضية والطبيعية   )٦ . حركة المرور الثقيلة  )٥ . تذبذب منسوب المياه الجوفية  )٤ . تغيير التربة تحت األساس  )٣  ١٢ �
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' ا��A*@' ) أ (    .ات الحوائط الحاملة من الطوب والحجرالمبانى  ذ) ب                    .المبانى الهيكلية من الخرسانة المسلحة) أ       -:يجب أوًال التفرقة بين نوعين من أنواع المبانى هما   :أ��
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لتقاومها وذلك ألن اتصال حديد األعمدة ى الهيكلية تقاوم أحمال الزالزل ولم تكن مصممة فالمبان   -:ا��� ف الكمرات واألعمدة معًا مع بعضها يوفر فى الهيكل أى تتصر  وحديد الكمرات وكونها مصبوبة فقية حيث تعمل كعضو ضغط قطرى حوائط المبانى تزيد من جساءة المبنى لمقاومة األحمال األكما أن الحوائط المبانى تزيد من جساءة المبنى لمقاومة الحركة األفقية كما أن . للحركة األفقية وهذا الفعل الهيكلى ال يقتصر على مستوى واحد فى الفراغ مما يزيد على مقاومته . كإطار واحد  ين آخر ساف عامل البناء ال يعنى بملئ الفراغ الرأسى بين الحائط والعامود وال الفراغ األفقى بعمدة والكمرات وعدم شحط المبنى جيدًا أى أن ولكن يحد من هذا النوع كونها غير مربوطة باأل ، فحائط الدور يبنى ثم توضع فوقه كمرات الحديد أو واألولى مبنية لتقاوم األحمال الرأسية فقط  *  . المبانى ذات األسقف من الخرسانة المسلحة ) ٢  .حديد أو عروق خشب المبانى ذات األسقف من شيلمان) ١   -:وهذه تنقسم بدورها إلى قسمين      -:& ا�+1ب وا�@$( ا���
# ذات ا�@1ا<` ا�@
%*' %) ب(   . علوهوالجسر الذي ي وهكذا ال يوجد نقل عزوم بين السقف والحوائط وال . م يبنى الدور الذى يليه العروق الخشبية ث



بعضها خاصة إذا كانت فتعمل األسقف الخرسانية على ربط الحوائط عرضيًا مع : أما الثانية   . نودة على الحوائط العمودية عليهارأسية مسيوجد حتى ربط عرضى بين الحوائط وعند التعرض ألحمال الزالزل تصبح هذه الحوائط أعضاء   ١٤  سنودة وبذلك تصبح هذه الحوائط  أعضاء رأسية م ت مصبوبة فوق الحوائطمسنودة على مخدا ى مقاومة ومما يزيد من حساسية هذه المبانى للحركة األفقية عدم قدرة الطوب والحجر عل  . أفقيا فقط عند مستوى السقف مهما كانت صغيرة  –جة الحركة األفقية لمثل هذه اإلجهادات نتيإجهادات الشد ، وعند التعرض  أى  اصلة بينها وبين األعمدة والجسورفالمنشآت الهيكلية التى ال تسبب الشروخ فيها أو الشروخ البحمل األحمال الرأسية فإن هذه الشروخ تصبح نقاط ضعف يجب إصالحها بعكس المبانى فى ولما كانت الحوائط الحاملة أعضاء إنشائية تقوم . روخ المائلة والرأسية فى الحوائطتحدث الش – أن تسقط على  حالة تشرخ دراوى البلكونات واألسطح بدرجة تجعلها غير متزنة ويمكن )١   -:حالتين خطر من هذه الشروخ إال فىرباط  بينهما ، وال الشروخ المائلة فى هذه المبانى فهى متوقعة ألن الخرسانة والمبانى مادتين مختلفتين وال يوجد أو  هذه المبانى عن األعمدة والجسور الشروخ فى المبانى والتى أدت إلى انفصال و . تأثير إنشائى خرسانية أو وخاصة إذا لم يكن هناك شمعة . تجعل االرتكاز على هذه الحوائط غير آمن حالة تشرخ المبانى فى البلكونات التى تم تقفيلها وذلك تحت الشبابيك األلومنيوم بدرجة  )٢  . السيارات أو المارة  . نيوم يربط هذه المبانىعامود معدنى أو حتى األلوم
جــاه انبعــاج األعمــدة إذا كانــت كلهــا فــي اتجــاه واحــد عمــودي علــى حركــة الــزالزل أي أن االت )١  :أ1اع ا��(وخ ا�"X �@�ث XI ا�����ت ا���5*�' "�$' ا�-Eزل) أ(  ) ا�-Eزل(ا�"���
ت ا��
�$' �& ا�15ارث ا�+��3�'ا��(وخ و -�   .الضعيف هو اتجاه الزالزل ومما يزيد األمر سوءًا ارتفاع الدور األرضي بارتفاع دورين



سـمكه وتسـرب الميـاه ميل في المبنى أو حدوث انفراج في فاصل التمـدد بـين المبنـى وزيـادة  )٦  .إزاحة أفقية زائدة عن المسموح وخاصة في حالة وجود صغر مجاور  )٥  . بعض عند اتصال المباني بالعامود في الحائط الموازي لحركة الزالزلوتأخذ شكل شروخ مائلـة قصـيرة وتتناسـق بعضـها فـوق  جسورصلة بين األعمدة والشروخ فا )٤  .األعمدة شـــرخ أفقـــي فـــي العـــامود نتيجـــة فقـــد جزئـــي للركيـــزة حيـــث يحـــدث هبـــوط كبيـــر تحـــت بعـــض  )٣  .المياه فوق العمارات مثل أعمدة األدوار األخيرة للبالطات ذات األعصاب ، واألعمدة المنحنية الحاملـة لخزانـات  جســركــن هنــاك يأو أســفل الســقف إذا لــم  جســرأفقــي بــأعلى العمــود أســفل ال ســرشــرخ أو ك  .أعمدة المبنى الحركــة األفقيــة إلـــى اتســاع  المســافة بـــين األساســات وحــدوث اجهـــادات قــص وانحنــاء فـــي شـــروخ قـــص وانحنـــاء فـــي األعمـــدة المرتكـــزة علـــى أساســـات منفصـــلة بـــدون ميـــدات وتـــؤدي  )٢  ١٥  نتيجــة فــروق الهبــوط وتحــدث عنــد وجــود مجــرى مــائي أو  جســورشــروخ قــص وانحنــاء فــي ال )٧ .منه "�$' ا�-Eزل      .رات وحدوث خسائر في األفراد والممتلكاتوتصبح عرضة للسقوط على المارة والسياشروخ أفقية في دواري البلكونـات واألسـطح القديمـة ممـا يـؤدي إلـى فصـل الـدورة عمـا تحتهـا  )٩ .السلم صحنأو  جسورشروخ انحناء في  )٨  .حفر مجاورة '*%
و بطـول أقصـر مـن شروخ مائلة في الحوائط الواقعة في اتجـاه الـزالزل بطـول الحـائط كلـه أ  )٢  .شروخ فاصلة بين الحوائط الداخلية والخارجية أو عند األركان نتيجة ضعف الرباط بينها  )١  :أ1اع ا��(وخ ا�"X �@�ث XI ا���
X %& ا�@1ا<` ا�@   .شروخ رأسية في الحوائط بكامل ارتفاع الحائط أو أكثر  )٣  .ذلك على حسب قوة الزالزل والحركة األفقية الناتجة عنها



وهــذه ) شــروخ رأســية(أو شــروخ نتيجــة حركــة الحــائط خــارج المســتوى ) أفقيــة(شــروخ انبعــاج   )٧  .مونة الرباط بين مدامكهاككـل نتيجــة الحركــة األفقيــة مـع عــدم وجــود الربــاط األفقـي أو بقــص الحــوائط نتيجــة  ضــعف ركـزًا عليهـا وقـد يكـون الميـل فـي المبنـى ميل شديد في الحوائط بحيث ال يصـبح الحمـل متم  )٦  .والتي تكون ضعيفة في مقاومة القص فــي أكتــاف المبنــى بــين نافــذتين أو عنــد الســلم أو بــين النافــذة والجــدار ) قــص(شــروخ أفقيــة   )٥  .األخطرالكمــرات الحديديــة أو العــروض الخشــبية عنــد الحــائط ويحــدث هبــوط مصــاحب لــذلك وهـــو بــر أدت إلــى انفصــال فــي التبلــيط أو اللياســة وال تعتبــر شــروخ خطيــرة ، أو نتيجــة حركــة أكشروخ فاصلة بـين الحـوائط واألرضـيات نتيجـة حـدوث حركـة أفقيـة أدت إلـى حـدوث شـروخ   )٤  ١٦  
   .و ترع أو مصارف مجاورة الصحي أو  سحب المياه من موقع مجاور أفــروق الهبــوط نتيجــة حركــة الميــاه تحــت األساســات و تســرب الميــاه مــن مواســير الصــرف   )١٠ .أو عدم صيانة  توصيالت الصرف و المياهالتآكــل أو التفتــت فــي األحجــار والطــوب مــع التقــدم فــي العمــر أو نتيجــة األمــالح والرطوبــة   )٩  .لعدم مركزية األحمال عليهاعدم رأسية الحائط المسبب   )٨  .الشروخ خطيرة��

ط
ت و ا�"1=�
ت ا�1ا�P ا���"8Eت ���ا
  :ولكي ال يقع المهندس في أي من هذه األخطاء فعليهاألولـى قـد تسـبب فقـد األرواح والنوعيـة الثانيـة مـن الخطـأ أهـون ألنهـا تسـبب فقـد المـال والنوعيـة   .الخطأ في تقرير أن المنشأ يحتاج إلى إصالح كثير في حين أنه ال يحتاج إليه .  .الخطأ في تقرير أن المنشأ سليم في حين أنه يحتاج فعًال إلى إصالح .  :في نوعين من األخطاءولذا نوصي بشدة بعدم التسرع في المعاينة أو في إصدار التوصيات وقد يقع المهندس المتسـرع ه أدوار منها عملية حساسة وهامة جدًا ألنه سيترتب عليها فقـد للمسـكن أو إنفـاق كبيـر إلصـالحإن معاينــة المبــاني التــي أصــابها التصــدع والحكــم علــى ســالمتها والتوصــية بإصــالحها أو إزالــة   :ا."�
ف ا��(وخ وا�"���



راعاة ربط هذه المبانى بأعمدة أو ات بالمبانى أو األلومنيوم بمكما يوصى عند تقفيل البلكون  .َلف لتغطى رأسيا جانبا من الدروةبأشاير أو زوايا من الصلب وعدم إدخال الطبقة العازلة وتُ يوصى عند البناء مستقبال وعند إصالح دراوى البكونات بربطها بالخرسانة المسلحة للسقف   �1=�
ت      .يسأل من هو أكثر خبرة منه قبل عمل التوصيات األخيرة أال يستنكف أن  .تغيرت وأسبابًا للتصدع قد اختفت ظروفًا قدأن يســـأل صـــاحب المبنـــى عـــن تـــاريخ ظهـــور الشـــروخ وعـــن تـــاريخ اســـتخدام المبنـــى ألن هنـــاك    .وأكثر إفادةبيانـــات هامـــة أو أفكـــار وراء مـــا كتبـــه مـــن توصـــيات ، والتســـجيل بالصـــور الفوتوغرافيـــة أفضـــل التقريـــر ، أمـــا عـــدم التســـجيل فيضـــيع هـــو أكثـــر منـــه خبـــرة أن يحكـــم علـــى توصـــياته عنـــد قـــراءة أن يسجل كل ما يراه وكل أفكـاره كتابـة فـي تقريـر فحـص الحالـة ألن التسـجيل الـذي يمكـن مـن    ١٧  
<�' ا��M*"B'  .أسلحه خرسانية أو معدنية باألسقف واألرضية�   ا��(وخ I# ا�$1Aر - أ  أ�5
ل وأ1اع ا��(وخ I# ا��3
=( ا?
      .جسردي إلى حدوث شروخ في بطنية الونقص الحديد يؤ لجسر زيادة التحميل على ا) ٤  .وحدوث الشروخ في أماكن الحديدنقــص كميــة حديــد التســليح المقــاوم للقــص ممــا يــؤدي إلــى حــدوث شــد قطــري علــى الخرســانة  )٣  .يسبب حدوث شروخ في جانب الكمرة جسورصدأ في حديد ال) ٢  . طبقة من الصدأ على الحديد وزيادة حجم الخرسانة المسلحة يؤدي إلى حدوث شروخنة والــذي ينــتج عنــه تكــون صــدأ حديــد التســليح الرئيســي يســبب حــدوث اجهــادات علــى الخرســا) ١   :جسورأسباب حدوث الشروخ في ال •



                             لكاناتاتجة عن صدأ حديد شروخ نا                                    :وفيما يلى بعض أشكال الشروخ •  ١٨ 
  
 شروخ ناتجة عن زيادة فى التحميل        



 شروخ ناتجة عن صدأ الحديد الرئيسى            شروخ ناتجة عن زيادة اجهادات القص                                              ١٩ 



  حدوث شروخ فى الكمرة نتيجة نقص حديد التسليح                       أ حديد التسليحدلكمرة نتيجة ص رسانىخسقوط الغطاء ال   يلى عرض بعض الصور لشروخ الجسور وفيما    ٢٠ 



     أ حديد التسليحدنتيجة صللجسر  سقوط الغطاء الحرسانى           نتيجة األبخرة والعوامل الجوية حدوث شروخ فى الجسر            ٢١ 



  شروخ ناتجة عن صدأ فى حديد التسليح      شرخ نتيجة زيادة إجهادات القص    ٢٢ 



    صدأ الحديد نتيجة تآكل الخرسانات بفعل العوامل الجوية             عن صدأ حديد التسليح نتيجة العوامل الجوية و األبخرة ء الخرسانة ناتجوسقوط لغطاشروخ       ٢٣ 



  :ــ(وخ XI ا��9طــ
ت ا�B(�ـ
�'ا��) ب(         ٢٤ 
تفاعـــل مـــع األســـمنت التـــي تلرصـــاص لعمـــل الصـــرف الصـــحي للمبنـــى و ا انابيـــباســـتخدام  )١  :أسباب حدوث الشروخ في البالطات • حجـم الخرسـانة صدأ في حديد التسليح وحدوث اجهادات داخليـةعلى الخرسـانة نتيجـة زيـادة وتسـرب المـاء وحـدوث  نابيـبي يـؤدي إلـى حـدوث ثقـوب فـي االوتكون أكسيد الرصاص الذ ــــذي يعــــد كمخــــزن  )٥ .اتصال البالعات بالسقف في الحمامات يؤدي إلى تسرب الماء تحت البالطات )٤ .ب بها يسبب تسرب الماء وحدوث صدأوجود مواسير الصرف وحدوث عيو  )٣  .ةة في المنتصف وذلك أثناء التسويحدوث نقص في سمك البالطة الخرسانية وخاص )٢  .المسلحة وحدوث شروخ   .للماءتحت البالطوحــــدوث شــــروخ وخصوصــــًا عــــن طريــــق تســــرب المــــاء فــــي الرمــــل ، وال
 شروخ ناتجة عن  وجود بعض القلويات فى الركام                                  :وفيما يلي بعض أشكال الشروخ فى البالطات •



 ٢٥                           
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 شروخ ناتجة عن وجود كبريتات فى الركام      شروخ نتيجة صدأ حديد التسليح  



        زيادة التحميل شروخ ناتجة عن    روخ نتيجة انكماش الخرسانةش                                               ٢٦ 



  تسرب الرطوبة وعدم الصرف الجيد نتيجةسقوط الغطاء الخرسانى         الحديدأسقوط الغطاء الحرسانى لسقف نتيجة صد        وفيما يلى عرض لبعض الصور لشروخ البالطات  ٢٧ 



  السلم شكل لشرخ صحن                    سقفتعشيش الخرسانة فى ال      ٢٨ 




�$' �(وخ                     ا��(وخ I# ا;���ة-ج    شروخ فى بالطة السلم لسوء التنفيذ                             ٢٩ 
eRا� XI  =�أ  �& M0    وخ)� &�'$�
   ا�"*A��R�8 f =�أ   



 ٣٠            

�$' �(وخ              
�$' �(وخ                                   


دة �&                           %@1رR' ��م �&  R4 ز�ا�"@�  
          ناتجة عن صدأ حديد التسليح نتيجة العوامل الجوية واألبخرة شروخ                    وفيما يلى عرض لبعض الصور لشروخ األعمدة   ا�1�3د �*# ا�@�4          



                  شرخ فى عمود و السبب قد يكون عدم وجود كانات بسبب سوء التنفيذ  ٣١ 



            : ا��(وخ I# ا�@1ا<`-د    وط غير منتظمشروخ ناتجة عن إحتمال هب    ٣٢ 
         

    



     الهبوطفى شرخ فى حائط نتيجة حدوث فرق                  شروخ األركان الداخلية عند فتحة الباب                    :وفيما يلى عرض لبعض الصور لشروخ الحوائط    ٣٣ 


