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 الملخص: 

تغيير الحجم أحد أكثر الخصائص الضارة للخرسانة، مما يؤثر  تتعرض الخرسانة للتغييرات في الحجم سواء ذاتية التولد أو مستحثة. يعد  
على القوة والمتانة على المدى الطويل. بالنسبة للمهندس العملي ، فإن جانب تغيير الحجم في الخرسانة مهم من وجهة نظر أنه يسبب  

 .تشققات قبيحة في الخرسانة ويسمى انكماش الخرسانة

التغيير في الطول لكل وحدة طول، وبالتالي، يتم التعبير عن رقم األبعاد كنسبة مئوية. يعتمد االنكماش على  االنكماش الخرساني هو  
 الوقت وتشمل قيمته انكماش البالستيك، واالنكماش الذاتي، وانكماش التجفيف، وانكماش الكربنة.

 المقدمة: 

ذاتيًا في الخرسانة أم لظروف خارجية، فإن التغير الحجمي من أكثر تتعرض الخرسانة لعدة تغيرات في الحجم، وسواء أكان هذا التغير 
الخصائص إضرارًا بالخرسانة؛ إذ يؤثر على قوتها على المدى البعيد وعلى ديمومتها وعمرها االفتراضي ِّ كذلك؛ لذا فإن التغير الحجمي 

مراعاُتها؛ لما تسببه من تشققات وشروٍخ غيرِّ محمودة أو ما ُيعرف بانكماش الخرسانة من أهم الخصائص التي يجب على مهندس التنفيذ  
 .العواقب

 لكن، لماذا يسبب االنكماُش هذه الشروخ؟ 
ميجا باسكال مثاًل فإن إجهاد الشد في هذه   25من المعروف أن إجهاد الشد للخرسانة ضعيٌف للغاية فإذا كان إجهاد الضغط للخرسانة 

حال وصولها إلى إجهاد التصميم فكيف بها إذا كانت حديثة الصب! ويحدُث أن يتعرَض   ميجا باسكال فقط! هذا في  2.5الحالة يكون 
جزٌء منها لالنكماش دون اآلخر مسببًا إجهاد شد بين هذين الجزأين، وعندما يتخطى هذا اإلجهاُد مقدار اإلجهاد الذي تتحمله الخرسانة 

 تظهر هذه الشروُخ في منطقة الشد.
أنه التغير في الطول لكل وحدة طول منها، ومن َثم يوجد رقم قياسي للداللة على االنكماش ُيعَبر عنه كنسبة، ُيعرف انكماش الخرسانة ب

وعادًة ما يقاس بالميكرو انفعال وهو ما يكافئ جزءًا من مليون جزء من البوصة لكل بوصة، ويكافئ كذلك جزءًا من مليون جزء من  
 .المتر لكل متر

في انكماش الخرسانة فيكون كلُّ نوٍع منه فعااًل في وقٍت ما كما سنبين الحقًا، وتعد الشروخ والتشققات الناتجة عن  يلعب الزمن دورًا مهمًا  
االنكماشِّ من العيوب شديدة الخطورة وغير المقبولة خصوصًا في األرصفة والبالطات واألرضيات، وليس السؤال هنا عن كيفية الحصول  

الناتجة عنه وكيفية على خرسانة بال انكماش أو تشقق ؛ إذ يصعب ذلك عمليًا، وإنما عن التحكم في مقدار ذلك االنكماش والشروخ 
 تقليصه.

يستخدم مصطلح االنكماش عمومًا ليصف أشكال التغير الحجمي المختلفة في الخرسانة نتيجة فقد الرطوبة على مراحل مختلفة وألسباب 
 :نكماش إلى أربعة أنواععدة، ولفهم هذه العالقة أكثر يمكننا تصنيف اال 

 االنكماش اللدن .1
 انكماش الجفاف .2
 االنكماش الذاتي .3
 انكماش الكربنة  .4
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 ونتناول في هذا البحث شرح أنواع النكماش: 
 :االنكماش اللدن

عملية اإلماهة أو هو تقلص حجم الخرسانة نتيجة خروج الماء منها في حالتها اللدنة أي قبل الشك، وهذا الخروج يمكن أن يكون أثناء  
لظروٍف بيئيٍة أدت إلى تبخر المياه، والتي تتجمع بدورها على سطح الصب حيث الخرسانة ما زالت رطبة؛ لذا فإنه كلما زاد معدل نضح  

نكماش الخرسانة زاد تأثير االنكماش اللدن، وتكون شروخ االنكماش اللدن سطحية)غير عميقة( ومتوازية غالبًا، ويعتمد هذا النوع من اال
في الخرسانة، وسرعان ما يظهر هذا النوع    (W/C)على المحتوى األسمنتي؛ وعليه فإنه يتناسب عكسيًا مع نسبة المياه إلى األسمنت

من االنكماش من وقت صب الخرسانة وحتى وصولها إلى مرحلة الشك)أي في الحالة اللدنة( وألن كثافة الركام النوعية أكبر من كثافة  
لركاُم إلى الهبوط والمياُه إلى الخروج إلى سطح الصب؛ وهذا أمٌر طبيعيٌّ في كل الخرسانات، لكنها تختلف عن بعضها في  الماء؛ يميل ا

 .مقدار هذا الهبوط، ويكون النضُح نتيجًة لذلك
ة الصب للماء، وينتج السبب الرئيس لالنكماش اللدن هو فقد الماء، سواء أكان بالتبخر من سطح الخرسانة أم بامتصاص الركام أو أرضي

عن فقد الماء تقلصاٌت في الحجم، وتبدأ حبيبات الركام وكذلك التسليح في الهبوط؛ مما يؤدي إلى حدوث التشققات التي إما أن تكون 
 .ظاهريًة على السطح أو باطنيًة حول الركام أو التسليح

ية الُمعرَّضة للجفاف كبيرًة إذا ما قورنت بسمك الصب )أو  وفي حالة األرضيات أو البالطات أو األرصفة، حيث تكون المساحة السطح
سمك العنصر اإلنشائي( فإنه عندما تتعرض هذه المساحة الكبيرة إلى الشمس الحارة والرياح الجافة، يجف الجزء السطحي للخرسانة 

الشديد لكنها كانت قد ُخلطت بشكل سيئ سريعًا مسببًا االنكماش اللدن، وفي بعض األحيان حتى وإن لم تتعرض الخرسانة إلى التجفيف  
بنسبة ماء إلى أسمنت عالية، فإن كميًة كبيرًة من المياه تنضح وتتراكم على السطح، وعندما يكون معدل التبخر أكبر من معدل النضح،  

طبقة الرفيعة التي تظهر تجف خرسانة الطبقة السطحية وتنكمش وبينما ال تنكمش الطبقة السفلى تنتج هذه الشروخ )األمر أشبه بتلك ال
ة؛ مما يتسبب في تشققات  دَّ على المرق( كما تتعرض الخرسانة اللدنة أحيانًا إلى اهتزازاٍت غير مقصودة أو حدوث خضوع لركائز الشَّ

ا سبق نخُلُص إلى  االنكماش اللدن أيضًا؛ ألن الخرسانة في هذه الحالة لم ا تقَو بعُد ولم تصل إلى القوة الكافية لمقاومة هذه الشروخ، مم
أن نسبة الماء إلى األسمنت، والخرسانَة غير متناسبة المكونات، وسرعة التجفيف، والنضح الهائل، واالهتزازات غير المقصودة، كل ذلك  

 .غٍة عن غيرهامن أسباب االنكماش اللدن، ويمكننا أن نقول إن الخرساناتِّ األغنى بالمياه تعاني انكماشًا لدنًا أكثر وتتأثر به بصورٍة بال
يمكن الحدُّ من االنكماش اللدن في الخرسانة بشكٍل رئيٍس عن طريق منع الفقد السريع للمياه من السطح، وذلك بواسطة طبقة أو غطاء 
من البولي إيثيلين بعد التشطيب مباشرة، أو عن طريق الرش )الغشائي( فيبقى السطح رطبًا، أو عن طريق صب الخرسانة لياًل، وكذلك  

تخدام كميات صغيرة من مسحوق األلومنيوم من المتوقع أن يحد من االنكماش اللدن، كما يمكن أن نستخدم األسمنت المتمدد أو  اس
األسمنت المعو ِّض لالنكماش؛ للتحكم في االنكماش في مرحلة ما قبل الشك، تظليل السطح وإعادة تصميم الخلطة من شأنهم أن يقللوا  

 .من تأثير االنكماش أيضاً 
ومن خالل هذا البحث يمكننا معرفة إذا ما كان معدل التبخر الحادث أثناء الصب طبيعيًا أم فوق الطبيعي، وكذلك من خالله الحصول 
على هذا المعدل مباشرة وكلتا الطريقتين تستخدمان درجة حرارة الجو ودرجة حرارة الخرسانة والرطوبة النسبية وسرعة الرياح أثناء الصب 

%  50ساعة والرطوبة النسبية أكبر من  \أميال  10دل التبخر، وبشكل عام يمكن القول بأنه إذا كانت سرعة الرياح أقل من  في تحديد مع
فإن االنكماش اللدن لن يكون ذا تأثيٍر كبيٍر، لكن انتبه! »لن يكون ذا   F ̊80 وحرارة الجو أقل من F ̊85 ودرجة حرارة الخرسانة أقل من

 .ال يزال موجوداً  تأثيٍر كبيٍر« تعني أنه
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امل معه ذكرنا آنفًا أنَّ للزمن أهميًة كبيرًة في انكماش الخرسانة، وإذا كان االنكماش اللدن يحدث في مرحلة الخرسانة اللدنة؛ فعلينا أن نتع
د الصب؟ من وقت الصب وحتى ست ساعات منه وأخذ االحتياطات التي ذكرناها خالل هذه المدة، لكن ماذا إن وجدت هذه الشروخ بع

 وماذا إذا تصلبت الخرسانة بالفعل وبها هذه الشروخ؟ 
 انكماش الخرسانة  

 :شرحنا آلية االنكماش عمومًا واالنكماش اللدن كذلك، واليوم نكمل باألنواع األخرى لالنكماش، وهي
 انكماش الجفاف 

عندما تتعرض الخرسانة لظروف الجفاف، وانكماش كما أن إماهة األسمنت عملية مستمرة وممتدة، فإن انكماش الجفاف مستمر كذلك  
ال يغير من أبعاد الخرسانة تغييرًا ُيعتدُّ  ، ففقد المياه الحرة في الخرسانة المتصلدة الجفاف يشابه إلى حد كبير آلية جفاف عينات الخشب

ماء الهالمي بالتدريج وعلى المدى البعيد ما هو ما يسبب ذلك، وتحت ظروف الجفاف ُيفقد ال به، بل فقد المياه التي في المسام الهالمية
 .بقيت الخرسانة في ظروف الجفاف تلك، وقد يستمر هذا النوع من االنكماش لشهر أو أكثر من وقت الصب

والمونة تنكمش أكثر من  عجينة األسمنت )ولها الحظ األكبر من بين مكونات الخرسانة في حدوث االنكماش( تنكمش أكثر من المونة
صغير الحجم تنكمش أكثر  نة، كلما زادت مساحة السطح المعرض لالنكماش زاد مقداره؛ وعليه فإن الخرسانة التي خلطت بركامٍ الخرسا

 من الخرسانة ذات ركام كبير الحجم، والخرسانة التي مادتها الهالمية أكثر نعومة ودقة تعاني انكماشًا أكثر من نظيراتها، و لتوضيح ذلك
(  10× 10أوجه×  6المثال اآلتي: تخيل معي أن هناك مكعبًا بطول عَشرة سنتيمترات، فيكون مجموع مساحات أسطحه )يمكننا االستعانة ب

سم مربع، لنفترض إذن أننا قمنا بتقسيمه إلى جزأين فقط، فتكون مساحة كليهما معًا تساوي مساحة المكعب مضافًا إليه مساحتا   600
سم مربع، وهكذا تزداد مساحة السطح كلما صغر حجمه ومن ثم   800المساحة الكلية لهما  وجهين جديدين ظهرا عند التقسيم، لتكون  

 يزيد االنكماش، ولمزيد من التفصيل أرفقنا لكم صورة توضح ذلك تجدونها في التعليقات. 
 :االنكماش الذاتي  

ت والماء والتي تعرف بتفاعالت اإلماهة، وال أو ما يعرف باالنكماش الجوهري؛ وهو االنكماش نتيجة التفاعالت الكيميائية بين األسمن
يتضمن تأثيرات بيئية كالتغير في درجات الحرارة والرطوبة، يستمر أليام وقد يسميه بعضهم باالنكماش الكيميائي في الساعات األولى 

 .من صب الخرسانة
(  0.40أقل من )   (w/c) نسبة ماء إلى أسمنت  إماهة األسمنت كما ذكرنا عملية ممتدة وتتطلب المزيد من المياه، وفي الخرسانة ذات

والشد السطحي خالل هذه المسارات يسبب انكماشًا  fineتعاني نقصًا في المياه، هذا االحتياج ينشئ ما يشبه مسارات أو شعيرات دقيقة
 .ذاتيًا، وكلما نقصت نسبة الماء إلى األسمنت عن هذه النسبة ازداد تأثير االنكماش الذاتي وشروخه

، حيث ال ُيسمح بانتقال الرطوبة من عجينة األسمنت أو إليها، وحيث تثبت درجة الحرارة، قد يحدث انكماش طفيف  األنظمة المغلقة  في
؛ لذا فإننا ال نعتد بتأثيره أثناء التنفيذ وليس من األهمية في شيء في كثير من األحيان، باستثن اء للخرسانة وهذا هو االنكماش الذاتيُّ

 .الكتلية العمالقة كخرسانات السدود الخرسانات
المنشآت  في  أهمية كبرى كذلك  له  فإن  الخرسانية،  العناصر والمنشآت  والتشققات عامًة من أضرار على  لالنكماش  الرغم مما  على 

هذه وتلك، وتلك لتجمع بين ميزات   وخرسانة الموقع  الهجينة, والتي تتكون من نوعين مختلفين من الخرسانة: الخرسانة مسبقة الصب
التشققات التي تنتج عن االنكماش الذاتي على السطح األول توفر طبقة خشنة ومساحة أكبر للتداخل بين الخرسانتين الجديدة والقديمة؛ 

 .مما يزيد من تماسكهما وترابطهما معاً 
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 انكماش الكربنة
األسمنت المماه؛ ليتكون حمض الكربونيك الذي يتفاعل مع مركبات الكالسيوم الموجود في الهواء مع   (CO2) يتفاعل ثنائي أكسيد الكربون 

وماء، وإذا كان التفاعل في جو ذي حرارة عالية فتكون كربونات  كهيدروكسيد الكالسيوم )قاعدة( لينتج كربونات كالسيوم على هيئة كالسيت
خرى، ومثل هذا التحلل التام لمركبات الكالسيوم في األسمنت  ، وكذلك تتحلل بعض مركبات األسمنت األ الكالسيوم على هيئة أرجونيت

 .المماه يمكن حدوثه كيميائيًا حتى تحت الضغط المنخفض لثنائي أكسيد الكربون في الجو الطبيعي
الكثيفة مم في الخرسانة    1تتسلل الكربنة بطيئًا تحت سطح الخرسانة أعمق فأعمق؛ فبعد عام تقريبًا، ربما تكون قد وصلت إلى عمق  

مم أو أكثر للخرسانة المسامية أو ذات النفاذية األعلى والمصنوعة    5أسمنت منخفضة، أو  \ذات النفاذية المنخفضة والمصنوعة بنسبة ماء
مم في السنة األولى فإنه   1أسمنت عالية، ويتناسب عمق الكربنة طرديًا مع الجذر التربيعي لعمر الخرسانة: فإذا كان العمق \بنسبة ماء

مم في السنة الخامسة والعشرين، ويعتمد معدل تسلل ثنائي أكسيد الكربون كذلك على الرطوبة   5مم في السنة التاسعة و  3صل إلى  ي
 .النسبية للوسط المحيط

ج من  لهيدروكسيد الكالسيوم وحل كربونات الكالسيوم محلها، وألن النات ويحدث انكماش الكربنة غالبًا بسبب تحلل الجزيئات الكرستالية
هذه العملية أصغر حجمًا وأثقل من المركب الذي حل محله؛ يحدث انكماش الكربنة ويكون مصحوبًا بزيادة في الوزن، تتسبب الكربنة  
كذلك في زيادة قوة الخرسانة )في الضغط والشد( وتقليل نفاذيتها؛ وذلك ألن الماء الناتج من هذه العملية يساعد ويعزز عملية اإلماهة  

في عجينة األسمنت، ولما كان انكماش الكربنة صغيرًا جدًا إذا ما قورن بانكماش الجفاف  كربونات الكالسيوم تقلل من الفجوات  وكذلك ألن
 .على المدى البعيد؛ فإننا نهمله كاالنكماش الذاتي

ها، يتسبب في تآكل حديد فتخفف من قاعديتها وتزيد من حمضيت (pH) لكن ما تفعله الكربنة بالخرسانة من خفض لألس الهيدروجيني
% من قوة الخرسانة ال تستأهل أن نعاني من كل هذه المشكالت والعواقب، وال أن نفرط في حماية التسليح 15التسليح وصدئه، وإن زيادة  

  فينولفثالينمن الصدأ، وإذا كانت الكربنة تغير من األس الهيدروجيني للمنطقة الحادثة بها في القطاع الخرساني؛ تم استخدام دليل ال
للداللة على هذه المنطقة وعلى العمق الذي وصلت إليه الكربنة وكذلك تحديد أقدمية الشروخ عن غيرها في القطاع، إذ يظل الدليل عديم 

  في المناطق التي لم تحدث لها كربنة تامة، الكربنة (purple) فأقل، ويصبح أرجواني اللون   8.6اللون عندما يكون األس الهيدروجيني  
فأكثر،  8.6فأقل، واللون األرجواني يظهر عندما يكون األس الهيدروجيني  8.4التامة تحدث عندما يكون األس الهيدروجيني للخرسانة 

 !ولربما أمكن تحديد عمر تقريبي للقطاع الخرساني
 النكماش الذاتي في الخرسانه:  

الكيميائية   العملية  بسبب  الخرسانة  حجم  في  تغير  الحالة  هو  في  والتغير  المط بق  مل  الحِّ تأثيرات  باستثناء  اإلسمنت،  لترطيب 
إلى    1.66الحرارية أو محتوى الرطوبة، عادة ما يكون انخفاض الحجم الداخلي المرتبط بتفاعالت الماء في المادة اإلسمنتية  

التفاعالت األساسية لكلنكر اإلسمنت  جم( من اإلسمنت المائي بالكامل،    100مل لكل    7إلى    6ارطال أي  )   3بوصة لكل    1.94
 .C4AFو  C3Aو  C2Sو  C3S مفهومة ومحددة بشكل عام من حيث أربع مراحل مثالية من الكلنكر وهي 

يتطلب كل من معادن الكلنكر هذه، الماء للتفاعل وينُتج عنه انخفاض حجم منتجات التفاعل، االنكماش الكيميائي يشبه تغير  
ويخلق القوة الدافعة األساسية لحدوث االنكماش الذاتي الذي هو التشو ه الكلي الماكروسكوبي لنظام  الحجم على المستوى الجزيئي 

 .المواد اإلسمنتية المغلقة والحرارية والمسمعة التي ال تخضع لقوى خارجية 
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ل تورم وعندما  هناك تغيير في الحجم يحدث حتى بعد وضع الهيكل الخرساني، قد يكون هذا الحجم في شكل انكماش أو في شك 
تتوافر المياه فإنَّه يسهل الترطيب المستمر، هذا يمكن أن يخلق في توسيع الهيكل الخرساني ولكن عندما ال يوجد محتوى رطوبي  
الشعرية   المسام  من  الماء  سحب  نتيجة  هو  االنكماش  من  النوع  هذا  إنَّ  الخرسانة،  في  تورم  هناك  يكون  الترطيب  بهذا  للقيام 

 .الخرسانة فعملية الترطيب هي المسؤولة عن سحب المياه هذا الموجودة داخل  

الماء ضروري لِّترطيب اإلسمنت المائي حيث ُتسمى عملية سحب الماء من المسام الشعرية لترطيب اإلسمنت المائي بالجفاف  
ر الحجم الذاتي، يحدث هذا  الذاتي أيضًا يمكن تسمية االنكماش المتعامل مع هذا النظام المحافظ باسم االنكماش الذاتي أو تغيي 

 .6- 10×    100االنكماش داخل الجزء الداخلي من الخرسانة ويتراوح ترتيب االنكماش الذاتي في نطاق  

االنكماش   الخرسانة، ألن  الذاتي من  االنكماش  انخفاض ساللة  إلى  المرفقة األصلية  العجينة  الماء من  امتصاص  ارتفاع  ى  أد 
ئي أثناء ترطيب اإلسمنت وتم قياسه في حالة محكمة الغلق بحيث ال يمكن تبخر الماء، يمكن  الذاتي ناتج عن التفاعل الكيميا 

ا ُيقل ل من تأثير الرطوبة الداخلية، كما أثر قطر المسام   إطالق الماء الممتص في الركام المعاد تدويره أثناء ترطيب اإلسمنت، مم 
لك فإنَّ الكميات المعاد تدويرها المكثفة الغازية تجعل المياه الممتصة  من الركام ومعجون اإلسمنت على إطالق الماء الممتص، لذ 

 .أكثر صعوبة في النقل 

 :العوامل المؤثرة في االنكماش الذاتي 
 :درجة الحرارة  -1

 .مع زيادة درجة الحرارة يكون معدل االنكماش الذاتي يرتبط االنكماش الذاتي بعملية الترطيب، سيكون التغيير في الحجم أعلى 

 :محتوى األسمنت  -2
كلَّما زاد محتوى اإلسمنت في المزيج زاد االنكماش الذاتي، بغض النظر عن كمية المياه الموجودة في الخليط سيتم تنفيذ عملية  
لذا سيزداد   األسمنت،  استخدام محتوى  كلَّما زاد  أكثر  الماء  استخدام  الموجود، سيكون  المائي  اإلسمنت غير  لترطيب  الترطيب 

 .ناتج عن تغيير الحجم االنكماش ال 

 :تكوين السمنت  -3
بعض اإلسمنت الذي يحتوي على نسبة عالية من ألومينات ثالثي الكالسيوم وألومينو فريت الكالسيوم سيزيد من االنكماش الذاتي،  

 .تسهل هذه التركيبات الخاصة زيادة تكوين منتج الماء 

 :الخلطات المعدنية  -4
دة عملية الترطيب وبالتالي االنكماش الذاتي، على سبيل المثال الخليط المعدني مثل  ستؤدي إضافة الخلطات المعدنية إلى زيا 

الرماد المتطاير يكسب سطًحا أعلى هو دعم المزيد من التفاعل ومنتجات ترطيب ذات نوعية جيدة، هذا سوف يتطلب المزيد من  
 .االنكماش   المياه من المسام الشعرية وبالتالي يزداد تغير الحجم في الخرسانة بسبب 
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 :مقارنة آليات االنكماش الذاتي 
رة   هنا في هذا المقال تتم مقارنة آليات االنكماش الذاتي للخلطات الخرسانية عالية القوة والخرسانة فائقة األداء في األعمار الُمبك 

الك  الذاتي وتجفيف مكونات االنكماش على االنكماش  لي، في األعمار  تحت ظروف عالج مختلفة، تناقش مساهمة االنكماش 
رة جًدا يتم أيًضا توضيح االنكماش البالستيكي وتكسير الترسيب البالستيكي والعوامل التي ُتؤث ر عليهم للخلطات الخرسانية   الُمبك 

 .عالية القوة والخرسانة فائقة األداء 

باسكال( التي تحتوي على نسبة  ميجا    100- 60يتم استخدام الخرسانة عالية األداء وخاصة الخلطات الخرسانية عالية القوة ) 
ميجا باسكال التي تحتوي على محتوى أسمنتي مرتفع جًدا    200عالية من اإلسمنت، كما تستخدم الخرسانة فائقة األداء حتى  

 .ونسب منخفضة جًدا من وزن العناصر سابقة الصب واإلجهاد المسبق في المباني والجسور 

عالية القوة والخرسانة فائقة األداء بشكل كبير عن خصائص الخرسانة التقليدية  تختلف خصائص االنكماش للخلطات الخرسانية  
الذاتي،   االنكماش  بمكون  عند مقارنته  كبير  بشكل  الجفاف أصغر  انكماش  عنصر  اإلسمنت، يكون  العالي من  لمحتواها  نظًرا 

ا بالبخار لمعظم انكماشها في غضون أيام  تخضع عناصر الخلطات الخرسانية عالية القوة والخرسانة فائقة األداء عند معالجته 
 .قليلة من الصب 

، يتم سحب  0.42االنكماش الذاتي هو ظاهرة مهمة في الخرسانة الشابة، عند نسبة الماء إلى اإلسمنت المنخفضة أقل من حوالي  
دقيقة للغاية، يسبب التوتر السطحي  كل الماء بسرعة في عملية الترطيب ويؤدي الطلب على المزيد من المياه إلى تكوين شعيرات  

 .داخل الشعيرات الدموية انكماًشا ذاتًيا )ُيسم ى أحياًنا االنكماش الكيميائي أو الجفاف الذاتي( والذي يمكن أن يؤدي إلى التشقق 

ق غلق  يمكن تجن ب ذلك إلى حد كبير عن طريق الحفاظ على سطح الخرسانة رطبة بشكل مستمر، المعالجة التقليدية عن طري 
ر ليست كافية وعالج الماء ضروري، مع المعالجة الرطبة يتم سحب الماء إلى الشعيرات السطحية وال يحدث   السطح لمنع التبخ 

 .االنكماش وقد لوحظ أن االنكماش الذاتي هو منفصل عن انكماش التجفيف التقليدي والذي سيبدأ عند توقف معالجة المياه 

االنكماش الذاتي ذاتًيا مهًما عند وضع الخرسانة في الموقع على الخرسانة القديمة كما هو الحال في أشكال  ويمكن أن يكون  
على أن االنكماش الذاتي يجب أن يؤخذ بعين االعتبار عند صب الخرسانة    2مختلفة من البناء الهجين، وينص  الكود األوروبي  

 .الجديدة ضد الخرسانة الصلبة 

 الخرسانه  إنكماش الزحف في 

ى إلى المزيد   الُمقس  يتم تعريف الزحف على أنه التشو ه طويل األمد تحت حمل ُمستدام، يضطر الماء داخل معجون اإلسمنت 
نتيجة للحمل المطب ق، حركة الرطوبة هذه هي السبب الرئيسي في تشو ه الزحف، تحدث بعض الحركة أيًضا بسبب انتشار الشقوق  

 .الصغيرة 
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حركة الناتجة عن الزحف أكبر من الضغط المرن عند التحميل، يمكن أن يستمر الزحف على مدار فترة زمنية  يمكن أن تكون ال 
عاًما في بعض الحاالت( بعد تطبيق الحمل، العديد من العوامل التي ُتؤث ر على االنكماش ومعامل المرونة   30طويلة )أكثر من 

 .ُتؤث ر أيًضا على الزحف بطريقة مشابهة 

 :ثر على زحف الخرسانة حاالت تؤ 
 .عندما يزداد حجم الركام سيكون الزحف أقل ألن الركام أكثر صالبة من عجينة اإلسمنت  .1

عندما يتم زيادة نسبة الماء إلى اإلسمنت، فإنَّ ارتفاع نسبة الماء إلى اإلسمنت سيؤدي إلى عجينة إسمنت مسامية وأكثر   .2
 .ضعًفا والتي ستتشوه أكثر تحت حمل معين 

عندما يتم استبدال الركام الطبيعي بركام صناعي خفيف الوزن، سيكون الركام خفيف الوزن أكثر مسامية وأقل صالبة من   .3
 .الركام الطبيعي 

 .إذا زاد الحمل المطب ق يزيد الزحف أيًضا  .4

 :العوامل المؤثرة على الزحف 
وهي تتناسب مع محتوى معجون اإلسمنت وبالتالي    حجم ساللة الزحف هو واحد إلى ثالثة أضعاف قيمة الساللة المرنة اآلنية 

تتناسب عكسيًا مع المحتوى الحجمي الكلي، ويعتمد حجم الزحف على حجم اإلجهاد المطبق وعمر وقوة الخرسانة وخصائص  
الفو  التسليح  وكمية  السطح  إلى  والحجم  الخرسانية  العينة  وشكل  وحجم  اإلسمنت  معجون  وكمية  اإلسمنتية  والمواد  الذي  الركام 

 .وظروف المعالجة والظروف البيئية، لكن سنذكر تاليًا أهم العوامل المؤثرة على زحف الخرسانة 

 :الركام المستخدم  -1
المجموع الكلي للخرسانة يزحف قليال جًدا، إنَّه حقًا المعجون المسؤول عن الزحف ومع ذلك، فإنَّ الركام ُيؤث ر على زحف الخرسانة  

جم الزحف، يتم تقييد العجين الذي يزحف تحت الحمل من قبل الركام الذي ال يتسلل، كلَّما كان  من خالل تأثير تقييد على ح 
 .الركام أقوى كان تأثير التقييد أكثر وبالتالي قل حجم الزحف 

حد  %، إنَّ معامل مرونة الركام هو أ 10% من المحتوى الحجمي للركام إلى تقليل التسل ل بنسبة  75إلى    65َستؤدي الزيادة من  
العوامل الهامة التي ُتؤث ر على الزحف، يمكن أن نتخيل بسهولة أنه كلَّما زاد معامل المرونة كلَّما قل الزحف حيث يظهر الركام  

 .خفيف الوزن زحًفا أعلى بكثير من الركام الطبيعي 

 :تأثير نسب المزيج  -2
خضع هيكل المعجون األفقر إلى زحف أعلى، لذلك  تعتبر كمية محتوى المعجون وجودته من أهم العوامل المؤثرة على التسلل، ي 

يمكن القول أن الزحف يزداد مع زيادة نسبة الماء إلى اإلسمنت وبعبارة أخرى، يمكن القول أيًضا أن الزحف يتناسب عكسيًا مع  
 .الزحف   قوة الخرسانة، بشكل عام جميع العوامل األخرى التي ُتؤث ر على نسبة الماء إلى اإلسمنت ُتؤث ر أيًضا على 
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 :تأثير العمر  -3
العمر الذي يتم فيه تحميل العضو الخرساني سيكون له تأثير سائد على حجم الزحف، يمكن فهم ذلك بسهولة من حقيقة أن جودة  
الجل تتحسن بمرور الوقت، مثل هذا الهالم يزحف بشكل أقل في حين أن الهالم الصغير تحت الحمل ليس أقوى من الزحف  

ليس بياًنا دقيًقا جًدا ألن حقيقة أن المحتوى الرطوبي للخرسانة مختلًفا في مختلف األعمار ُيؤث ر أيًضا على    أكثر، ما قيل أعاله 
 .حجم الزحف 

 :تأثير الزحف على الخرسانة العادية والمسلحة 
الخرسانة على  يتم تعريف زحف الخرسانة على النحو التالي، تشو ه الهيكل تحت الحمل المستمر، بشكل أساسي الضغط على  

المدى الطويل يمكن أن يجعلها تغير شكلها، يحدث هذا التشو ه عادة في اتجاه تطبيق القوة، مثل عمود خرساني يزداد ضغًطا أو  
انحناء أسياخ الحديد، الزحف ال يسبب بالضرورة فشل الخرسانة أو تفككها، وعندما يتم تطبيق الحمل على الخرسانة، فإن ه يواجه  

ر إلى ساللة زحف إذا استمر الحمل ساللة مرنة    .لحظية تتطو 

يتم أخذ الزحف في االعتبار عند تصميم الهياكل الخرسانية، في الحزم الخرسانية المسلحة يزيد الزحف من االنحراف مع الوقت  
لة بشكل غير مركزي، يزيد الزحف من االنحر  ا في األعمدة المحم  اف ويمكن أن يحمل  وقد يكون اعتباًرا حاسًما في التصميم، أم 

 .إلى التواء 

في حالة وجود هياكل غير محددة بشكل ثابت وزوايا تقاطع العمود والحزم قد يخفف تركيز اإلجهاد الناجم عن االنكماش أو تغير  
درجات الحرارة أو حركة الدعم، خاصية زحف الخرسانة ستكون مفيدة في جميع الهياكل الخرسانية للحد من الضغوط الداخلية  

 .بب الحمل غير المنتظم أو االنكماش بس 

في الهياكل الخرسانية الجماعية مثل السدود، بسبب ظروف درجة الحرارة التفاضلية في الداخل والسطح يكون الزحف ضاًرا وقد  
درجة    يكون في حد ذاته سبًبا للتشقق في السدود الداخلية، لذلك يجب اتخاذ جميع االحتياطات والخطوات لمعرفة أن الزيادة في 

 .الحرارة ال تحدث داخل الهيكل الخرساني الشامل 

 :فقدان الجهاد بسبب زحف الخرسانة 
ر جًدا، يمكن   بسبب تقنيات البناء السريعة سيواجه أعضاء الخرسانة أحمااًل يمكن أن تكون كبيرة مثل أحمال التصميم في سن ُمبك 

ف  منخفض  مرونة  ومعامل  ع  التصد  بسبب  انحرافات  هذا  يسبب  من  أن  كل  على  كبير  تأثير  له  الزحف  فإنَّ  لذا  ر،  ُمبك  سن  ي 
 .السالمة الهيكلية واألثر االقتصادي الذي سينتج إذا كان خطأ متوقًعا 

في حالة وجود هياكل غير محددة بشكل ثابت وزوايا تقاطع العمود والحزم قد يخفف تركيز اإلجهاد الناجم عن االنكماش أو تغير  
الدعم، خاصية زحف الخرسانة ستكون مفيدة في جميع الهياكل الخرسانية للحد من الضغوط الداخلية  درجات الحرارة أو حركة  

 .بسبب الحمل غير المنتظم أو االنكماش 
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في الهياكل الخرسانية الجماعية مثل السدود، بسبب ظروف درجة الحرارة التفاضلية في الداخل والسطح يكون الزحف ضاًرا وقد  
سبًبا للتشقق في السدود الداخلية، لذلك يجب اتخاذ جميع االحتياطات والخطوات لمعرفة أن الزيادة في درجة  يكون في حد ذاته  

 .الحرارة ال تحدث داخل الهيكل الخرساني الشامل 

 تأثيــــــر الزحـــــــــف : 

 :لظاهرة الزحف فى الخرسانة تأثيرات ضارة وتأثيرات أخرى نافعة نوجزها فيما يلى

 الضار:  التأثير

 .فى بعض الحاالت يزيد من قيمة الترخيم -1
  .يعمل على توسيع الشروخ التى تنشأ من عوامل أخرى  -2
  .زيادة اإلنفعاالت نتيجة الزحف قد يؤدى إلى تشريخ الخرسانة -3

 الحاالت.ولكن بصفة عامة فإنه ال توجد حاالت إنهيار نتيجة الزحف بمفرده ولكنه عامل مساعد على تصدع الخرسانة فى بعض 

 التأثير النافـــع: 

وبالتالى يتولد عندنا إجهاد شد صافى هو   يؤدى الزحف إلى تقليل اإلجهادات التى يسببها إنفعال شد ثابت مع الوقت )مثل اإلنكماش(
إذا زاد إجهاد الشد الفرق بين اإلجهاد األصلى وتأثير الزحف. وهذه الظاهرة تعرف باإلسترخاء ومما هو معروف أن الشروخ ال تتكون إال  

 الصافى عن مقاومة الخرسانة للشد.

 :المصادر والمراجع

والحارة   الجافة  المناطق  في  النخيل  ألياف  خرسانة  وتشوهات  خصائص  دراسة  في  المساهمة  الملك.  عبد   &  Doctoral)مرخوفي, 
dissertation, Université de Ouargla-Kasdi Merbah). 

(. تقويم مقرر تكنولوجيا الخرسانة في مدرسة الهندسة المدنية جامعة 2016بابكر, النورابي, & سعيد محمد أحمد. )أحمد, بشاير صالح  
 السودان للعلوم والتكنولوجيا و مدى تأهيله للطالب لتلبية إحتياجات سوق العمل.

( الحوامدة،  الكريم  عرب٢٠٢٠عبد  إي  موقع  على  منشورة  مقالة  الخرسانة،  في  الزحف  التالي:  (،  اإللكتروني  الرابط  على  متاحة  ي، 
https://e3arabi.com :مساءًا.  ٠٢:٠٠، الساعة:  ٢٠٢٢-١١-١٥، تمت الزيارة بتاريخ 

على اي عربي، متاحة على الرابط اإللكتروني التالي:  (، االنكماش الذاتي في الخرسانة، مقالة منشورة  ٢٠٢٠عبد الكريم الحوامدة، ) 
https://e3arabi.com :مساءًا.  ٠١:٠٤، الساعة:  ٢٠٢٢-١١-١٦، تمت الزيارة بتاريخ 

رة على موقع هندسة عالسريع، متاحة عبر الرابط اإللكتروني (، ما هو اإلنكماش في الخرسانة، مقالة منشو ٢٠٢١م. محمد السيد، ) 
 مساءًا. ١١:٠٠، الساعة: ٢٠٢٢-١١-١٨، تمت الزيارة بتاريخ: https://www.handsaxyz.comالتالي: 

http://www.ajsp.net/
https://e3arabi.com/
https://e3arabi.com/
https://www.handsaxyz.com/
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(، العوامل المؤثرة على انكماش الجفاف والبالستيكي في الخرسانة، مقالة منشورة على موقع اي عربي،  ٢٠٢٠عبد الكريم الحوامدة، )
 مساءًا.  ٠٦:٠٥، الساعة:  ٢٠٢٢-١١-٢٠رة بتاريخ: ، تمت الزياhttps://e3arabi.comمتاحة على الرابط اإللكتروني التالي: 

Alwash, J. J. H. Drying Shrinkage Cracking of Self Compacting Concrete. 

jawad Hassan, M. S. E. J. EFFECT of SBR AND LIMESTONE POWDER ON PROPERTIES OF CONCRETE. 

 

Abstract: 

Concrete is subjected to changes in volume either autogenous or induced. Volume change is one of the most detrimental 

properties of concrete, which affects the long-term strength and durability. To the practical engineer, the aspect of volume 

change in concrete is important from the point of view that it causes unsightly cracks in concrete and called concrete 

shrinkage. 
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