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 دورة آموزشي
هاي در حال ساخت  ها و اشكاالت اجرايي ساختمان ضعف  
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 ضعف ها و اشكاالت طراحي و اجراي ساختمانهاي بتني
 

مهدي قاليبافيان :نوشته   
 عضو هييئت علمي دانشكده فني دانشگاه تهران

 مدير فني شركت مهندسان مشاورسانو
 

 .يادي در حفظ و حراست ثروت ملي كشور ها داردصنعت ساختمان نقشي بن
البته منظورم از ساختمان عام است و تمام . بخشي عمده از ثروت ملي در خود ساختمانها متبلور و مجسم مي شود

 .فضاهائي را كه انسان براي زيست، كار ، توليد ، توزيع ، ارتباطات و ارائه خدمات مي سازد ، شامل مي شود
 .زار توليد و كارخانه ها در پناه ساختمانها نگهداري مي شوندتجهيزات ، اب

ساختمانها شرايط الزم براي زيست و كار انسانها را ، كه مولفه اصلي توليد مادي و معنوي اند و سرمايه اصلي هر 
ايـن  . اشـند اي مـي ب  كشوري را تشكيل مي دهند ، فراهم مي كنند و آئينه تمام نماي اقتصاد ، فرهنـگ و هنـر هرجامعـه                   

مسئله چه بصراحت و چه بطور تلويج ، از ديرباز مورد پذيرش بوده و هست و همه مي دانيم كه بخـش عمـده ميـراث                          
فرهنگي هر كشور، ساختمانهاي باقيمانده از گذشتگانند و با بررسي آنها ، دانشمندان سعي در شناخت جوامع انسـاني                   

مدني اند و لذا آسيب پذيري ساختمانها مترادف با آسيب پذيري زنـدگي             به عبارت ديگر ساختمانها كالبد زندگي       . دارند
 .مدني و سالمت آنها، همسنگ با حفظ ثروت ملي ، فرهنگ و مدنيت است

ــدازي ،      ــه ترتيــب مراحــل برنامــه ريــزي ، طراحــي، اجــرا ، راه ان  هــر ســاختمان ، از لحظــه تكــوين فكــر ايجــاد آن ب
 و بهره برداري تا وقتي ادامه مي يابد كه به هردليـل ، سـاختمان قابليـت بهـره                    بهره برداري و نگهداري را طي مي كند       

 .برداري خود را از دست بدهد و قادر به انجام وظائفش نباشد و در اين حالت، از چرخه بهره برداري خارج مي شود
يهي ، چگونگي طي مراحل     مدت زماني كه ساختمان قابل بهره برداري است ، عمر مفيد آن ناميده مي شود و به طور بد                  

هر ضعف و خطائي كه در يكي از اين مراحل وجود داشته باشد ، كم يـا                 . فوق ، در عمر مفيد ساختمان تأثير مي گذارد        
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بيش ، كوتاه شدن عمر مفيد ساختمان را در پي خواهد داشت و مستقيم يا غير مستقيم بر ثروت ملي و رفاه جامعه اثر                        
 .منفي خواهد گذاشت

حث ما در مورد ضعف ها ، اشكاالت و خطا هاي طراحي و اجراي ساختمانهاي بتني اسـت و مـن قبـل از                        امروز ب 
خطاهاي بزرگ نيستند كه بر عمر مفيد ساختمانها اثر منفي و كاهنده            " ورود به مطلب مي خواهم يادآوري كنم كه الزاما        

 .ن به بار مي آورندخطاهاي به ظاهر ناچيزاند كه لطماتي سنگي" مي گذارند، بلكه معموال
 :اين خطاها قطعه كوتاه و پرمعني و شعر گونة بنيامين فرانكلين را تداعي مي كنند، كه نقل به مفهوم آن چنين است 

 
 

 ميخي گم شد ،
 به خاطر اين ميخ ، نعل اسبي افتاد، 

 به خاطر اين نعل، اسبي راهوار از رفتن بازماند، 
 بجنگد، به خاطر اين اسب ، جنگجوئي نتوانست 

 به خاطر اين مرد جنگي ، جنگ مغلوبه شد
 .و به خاطر اين جنگ كشوري از دست رفت

 
 . همه اين ها به خاطر يك ميخ نعل اسب بود

 

بدون هزينه و يا با هزينه اي اندك مـي تـوان از خطاهـا    " تجربه نشان مي دهد كه در موقع طراحي و اجرا، معموال  
 توجهي شود، خطاها به مثابه كـانون هـاي ضـعف و نارسـائي در سـاختمان بـاقي                    احتراز كرد ولي اگر به اين مهم بي       

مانده وباعث كوتاه شدن عمر آنها مي شوند و اگر از مرحله طرح فراتر رويم و در مراحـل بعـدي بخـواهيم خطاهـا را                          
ده مـي شـوند و ايـن        جبران نمائيم ، هرچه از مرحله اجرا دورتر شده باشيم، هزينه هاي الزم براي جبران خطاها افزو                

اين مقوله ، در شكل زير به طور تقريبي نشان داده شده و معروف بـه  . است " ٥" با ضريب " افزايش تصاعدي و تقريبا   
 .است " ٥" قاعده 
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خطاهاي طراحي و اجرائي ساختمانهاي بتن آرمه هم از اين قاعده مستثني نيستند و بايد در تمام مراحـل مراقـب                     
 . علت عدم توجه هاي كوچك يا ساده انگاري هاي بي مورد، سالمت ساختمان را به خطر نيندازيمباشيم كه به

 صــرفنظر از خطاهــاي مربــوط بــه ســاختگاه و خــاك و پــي و كليــات طــرح ، بــه ويــژه اصــالت و انتظــام طــرح،  
 :رح زيراند به ش عمده ترين خطاهائي كه محتمل است در طراحي و اجراي ساختمانهاي بتن آرمه مرتكب شويم

 
 

 .  خطا هاي طراحي-الف
 . خطا در محاسبه-١-الف
 . ارزيابي نادرست اثر عوامل جوي-٢-الف
 . ارزيابي نادرست خورندگي محيط-٣-الف
 . عدم توجه به تغيير و تحول مشخصه هاي مصالح در طول زمان-٤-الف
 . خطا در تهيه نقشه ها و مدارك اجرائي-٥-الف
 .يات اجرائي عدم توجه به جزئ-٦-الف
 . عدم توجه به ضوابط ، مقررات و توصيه هاي آئين نامه اي در موقع تهيه نقشه هاي اجرائي-٧-الف

 
  خطاهاي اجرائي ٢-
 . خطا در قالب بندي-١-٢
 . خطا در آرماتوربندي-٢-٢
 . خطا در بتن ريزي-٣-٢
 . خطا در قالب برداري-٤-٢
 . عدم رعايت ضوابط اجرائي و اصول فني-٥-٢
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 . خطا در كنترل كيفيت-٦-٢
 
  خطاهاي طراحي -١

 :عمده ترين خطاهاي طراحي به شرح زيراند 
  خطا در محاسبه-١-١
  انتخاب مدل محاسباتي نامناسب براي سازه-١-١-١
 . خطا در ارزيابي عاملهاي موثر بر سازه ، تركيب هاي تعيين كننده آنها و تغيير شكل هاي تحميل شده برآن-٢-١-١
 .خطا در محاسبه اثر عاملها و ارزيابي تالشها و تغيير شكلها -٣-١-١
زيادتر گرفتن مقاومت هاي    (  اختيار كردن مفروضات ناصحيح در مورد مشخصات مكانيكي مصالح مصرفي            -٤-١-١

 )مصالح از حد قابل دسترسي
د قابـل تحمـل مصـالح فراتـر      خطا در تعيين ابعاد و مقاطع مناسب براي تحمل تالشها كه در نتيجه تنشها از ح     -٥-١-١

 .مي روند
 . عدم توجه به رانش قوسها ، قابها و ستونهاي غيرقائم-٦-١-١
 . عدم توجه به عواقب اثر توأم تالشهاي مختلف كه ممكن است اثر يكديگر را تشديد نمايند-٧-١-١

 : زياد كه ممكن است  خطا در ارزيابي اثر تغيير شكلها و تغيير  مكانها و يا پذيرش تغيير مكانهاي-٨-١-١
 .پايداري مجموعه ساختمان را تحت تأثير قرارداده و هندسة كلي ساختمان را برهم زند

 .به كمانش و ناپايداري برخي از اجزاء و قطعات نظير ستونها و صفحات باربر منجر شوند

 .امندجنبة موضعي داشته باشند و به تغيير شكلها و تركهاي بيش از حد مجاز قطعات بيانج

 عدم توجه و از نظر انداختن اثرات خاص عاملها مثل ضربه زدن ساختمانها در موقع زلزله به يكديگر ، پديـده                      -٩-١-١
 تشديد نوسانها ، اثر وانتـوري و اثـر ديناميـك عمـود بـر امتـداد وزش بـاد در سـاختمانهاي باريـك و بلنـد ناشـي از           

 .گردبادهاي موضعي
 . ساختمان در مقابل نيروهاي ديناميك ارزيابي نادرست واكنش-١٠-١-١
 "  اختياركردن مفروضات نامناسب و ناهماهنگ در محاسبه مثال-١١-١-١

  محاســبه دال يــا تيــر بــه صــورت آزاد و قــرار نــدادن حــداقل مقــدار آئــين نامــه اي آرمــاتور منفــي در تكيــه گــاه  
 )و پديد آمدن تركهاي عريض در روي تكيه گاه( 

 رت گيردار روي تير كنـاري و عـدم توجـه بـه پـيچش تيـر كنـاري در اثـر لنگـر منتقلـه از دال                  محاسبه دال به صو    
 )تركهاي عريض در روي تكيه گاه(

 . عدم تناسب نحوه آرماتوربندي قطعات بتني با نحوه كاركردن آنها
رفـه يـا دو طرفـه       خمش در صفحات عمود ، يكط     ( ارزيابي نادرست از نحوه كاركردن قطعات در مقابل بارها           -١٢-١-١

 .و در نتيجه آرماتورگذاري غلط آنها) بودن دالها ، قطعاتي كه يكپارچه اجرا مي شوند ولي مجزا محاسبه گرديده اند
شـامل مقـادير حـداقل و       " اي براي شـرايط خـاص كـه عمـدتا           عدم توجه به ضوابط و توصيه هاي آئين نامه         -١٣-١-١

 .حداكثر مجاز هستند
 

  اثر عوامل جوي ارزيابي نادرست-٢-١
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 . عدم توجه به توالي و تكرر دوره هاي يخبندان و باز شدن يخ-١-٢-١
 . عدم توجه به تر و خشك شدن هاي متوالي و مكرر-٢-٢-١
 عدم توجه به نوسانات دما و رطوبت و اثر آنها بر تغيير شكلهاي ايجاد شده در بتن موارد باال ممكن اسـت از      -٣-٢-١

 )در طول زمان به از هم پاشيدگي بتن منجر شوندابتدا به تخريب سطح و 

 
  ارزيابي نادرست خورندگي محيط-٣-١
 . عدم توجه به اثرات نامطلوب خاك ، آب و اتمسفر حامل امالح و گازهاي خورنده-١-٣-١
ق انتخاب نوع نامناسب سيمان يا مصرف ميلگردهاي مختلف در مناط         "  انتخاب و كاربرد مصالح نامناسب مثال      -٢-٣-١

 .گرم ، مرطوب و آلوده به امالح خورنده كه به تسهيل بروز اثر پيل و خوردگي ميلگردها منجر مي شود
 عدم پيش بيني ضخامت مناسب بتن روي ميلگردهاي آرماتور در محيط خورنده كه سبب تسهيل نفوذ عوامل                  -٣-٣-١

 . گرددخورنده به داخل بتن و تسريع در شروع خوردگي ميلگردها در داخل بتن مي
 
  عدم توجه به تغيير و تحول مشخصه هاي مصالح در طول زمان -٤-١
 ، وادادگـي  Creepوارفتگـي    ،Shirinkageجمع شـدگي يـا افـت    (  ارزيابي نادرست اثر تغيير شكلهاي تابع زمان-١-٤-١

Relaxation ( 
 (Durability) تقليل پايايي -٢-٤-١
 
   خطا در تهيه نقشه ها و مدارك اجرائي-٥-١
 . مشخص نكردن نوع مصالح مصرفي در نقشه ها و مدارك اجرائي و باز گذاشتن راههاي خطاهاي اجرايي-١-٥-١
 . بيش از حد ساده كردن نقشه ها با عالمات و حروف جهت سادگي ترسيم كه سبب اشتباه در اجرا مي شود-٢-٥-١
 .غاير با آنچه محاسبه شده است خطاي نقشه كشي در ترسيم نقشه ها و رسم نقشه هاي اجرايي م-٣-٥-١
 : عدم كفايت مدارك اجرايي از جمله -٤-٥-١

 .عدم تصريح شرايط و مقررات حاكم بر اجرا

 .عدم تصريح رواداري ها در مدارك اجرايي

 .نيدگيكردن ترتيب بتن ريزي قطعات يا ترتيب كشيدن كابلهاي پيشندي اجرا از جمله مشخصعدم ذكرمرحله

 نقشه هاي جزئيات نقاطي كه به داليل خاص نياز به تمهيدات ويژه دارندتهيه نكردن 

 .ناقص بودن نقشه ها از نظر مقاطع ، جزئيات و نماهاي الزم براي اجرا

 . عدم هماهنگي نقشه هاي اجرايي با يكديگر و تفاوت در مقاطع و جزئيات در نقشه هاي مختلف يك كار-٥-٥-١
 .دارك اجرايي قبل از اجرا و يا كنترل سطحي و غير دقيق آنها عدم كنترل نقشه ها و م-٦-٥-١
 
  عدم توجه به جزئيات اجرائي-٦-١
و تـأمين نكـردن     ) گـره هـاي تيـر و سـتون        (  مهار نكردن كامل ميلگردهاي اتصـال اجـزاء سـازه بـه يكـديگر                -١-٦-١

 .پيوستگي
 .ه ميلگردها پيش بيني نكردن آرماتور دوخت كافي و تنگ در محل قطع و وصل-٢-٦-١
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 .تنيدگيبيني نكردن آرماتور توزيع در محل اثر بارهاي متمركزو در مجاورت گيره هاي كابلهاي پيش پيش-٣-٦-١
 . پيش بيني نكردن آرماتور تعليق در محل اثر بارهاي آويخته-٤-٦-١
جلـوگيري از رانـش      پيش بيني نكردن تنگ در محل خميدگي ميلگردهاي كششي در گوشه هاي تورفته ، براي                 -٥-٦-١

 .به فضاي خالي
 . قطع و وصلة همه يا قسمت اعظم ميلگردهاي آرماتور اصلي در يك مقطع-٦-٦-١
 . كم اختيار كردن آرماتور تقسيم دالها-٧-٦-١
 رعايت نكردن شعاع خم ميلگردهاي قطور كه ممكن است به خود ميلگردها و مهاري آنها لطمه بزند و يا باعث                     -٨-٦-١

 . بتن گرددشكاف خوردن
 عدم دقت در آرماتوربندي دور بازشوها ي ديوارها و دالها و بيش بيني نكردن ميلگرد مورب در گوشه هـاي                     -٩-٦-١

 .بازشوها
ــه دارنــد و روي آنهــا ديــوار اســت    -١٠-٦-١   عــدم قــراردادن ميلگــرد در گوشــه هــاي دالهــايي كــه روي خــاك تكي
 ) ترك خوردگي آنها ( 
 .بتن مي شود د ميلگرد در پائين تير يا دال در محل برخورد تير به ستون كه مانع عبور تراكم بيش از ح-١١-٦-١
 . عدم وجود قالب براي بهم بستن دو شبكه آرماتور جدار سيلوها به هم-١٢-٦-١
 . ادامه ندادن و مهار نكردن ميلگردهاي طولي كالف هاي شالوده در زير ستونها-١٣-٦-١
 .ادي ميلگرد در مقاطع با عرض كم و بتن خور نبودن مقطع قرار دادن مقدار زي-١٤-٦-١
ــراي جلــوگيري از          -١٥-٦-١ ــاربر ب ــكلت ب ــاختمان بــه اس ــراف س ــاي اط ــد نــدادن ديواره ــردن و پيون ــار نك   مه

 .جدا شدگي و فرو افتادن آنها
 . نزديك بودن پيچ هاي مهاري كف ستون به لبة فونداسيون كه در موقع زلزله خطرناك است-١٦-٦-١
 قرار گرفتن ديوارها و تيغه ها تنها روي يك تيرچه سقف كه سـبب افـت تيرچـه و تـرك خـوردگي سـقف و                           -١٧-٦-١

 .ديوارها مي شود
 متصل نكردن تيرهاي اصلي زوج به يكديگر براي جلوگيري از تغيير شـكل متفـاوت آنهـا و تـأمين مقاومـت                       -١٨-٦-١

 .پيچشي مجموع
 .ي روي ديوارها تأمين نكردن پيوستگي كالف ها-١٩-٦-١
 
 . عدم توجه به ضوابط و مقررات و توصيه هاي آئين نامه اي در موقع تهيه نقشه هاي اجرايي-٧-١
 . قرار ندادن آرماتورگونه در تيرها-١-٧-١
 . عدم رعايت مقادير حداقل تنگ-٢-٧-١
 .گاه  ادامه نيافتن حداقل آرماتور الزم تا روي تكيه-٣-٧-١
 .هاي ستونها در محل برخورد با تيرها و ايجاد نقطه ضعف در هنگام زلزله ادامه ندادن تنگ-٤-٧-١
 . ادامه نيافتن حداقل آرماتور منفي الزم از تكيه گاهها به سمت وسط دهانه تير-٥-٧-١
 . قرار ندادن آرماتور فوقاني در دالهاي با ضخامت زياد-٦-٧-١
 .در مناطق زلزله خيز" ا مصالح بنايي خصوصا مشخص نكردن كالفهاي قائم و افقي در سازه هاي ب-٧-٧-١
 .و بسياري موارد ديگر...  استفاده از ميلگردهاي ساده و بدون آج براي آرماتور اصلي -٨-٧-١



 
٤٧ 

  خطاهاي اجرائي-٢
  خطا در قالب بندي-١-٢
 ، بـرون   خطا در هندسة كلي سازه و موقعيت اجزاء آن نظير عدم رعايت طـول دهانـه هـا و ابعـاد چشـمه هـا                     -١-١-٢

محوري ستونها، برون شاقولي اجزاي قائم ، عدم رعايت رقومها، مستقيم الخط نبودن فصل مشترك سـطوح مختلـف ،                    
 .برون شاقولي ديوارها ، برون محوري تير در محل برخورد به ستون

 . عدم رعايت ابعاد مقاطع و انحراف از آنچه در طرح پيش بيني شده است-٢-١-٢
 . قالب كه به خروج شيرة بتن و كيفيت نازل آن منجر مي شود آب بند نبودن-٣-١-٢
 . عدم پايداري شكل قالب به ويژه لغزان-٤-١-٢
 . عدم ايستائي داربست-٥-١-٢
 )فاقد كمربند هادي فوقاني و متغير شدن ضخامت پوشش بتن روي ميلگرد" مثال(  معيوب بودن قالب لغزان -٦-١-٢
 . مواد روغني براي سهولت جدايي قالب از بتن آغشته نكردن داخل قالب به-٧-١-٢

 
  خطا در آرماتوربندي-٢-٢
 . عدم رعايت نوع ، قطر، طول ، شكل و تعداد ميلگردهاي آرماتور-١-٢-٢
 . عدم رعايت جزئيات خمها و طولهاي مهاري-٢-٢-٢
 . عدم رعايت ترتيب قرار گرفتن ميلگردها در گره ها-٣-٢-٢
كه سبب زياد يا كم شدن پوشـش بـتن روي آرمـاتور مـي               ( لگردها از قالب و از يكديگر      عدم رعايت فاصله مي    -٤-٢-٢

 )شود 
 . تثبيت نكردن ميلگردها نسبت به هم و مجموعة آنها نسبت به قالب-٥-٢-٢
 . عدم رعايت جزئيات اجرائي در محلهاي وصله و گره ها-٦-٢-٢
 .ن در داخل حجم بتن عدم توجه به خم كردن انتهاي تنگها و مهار كردن آ-٧-٢-٢
 عدم رعايت موقعيت و طول ميلگردهاي انتظار و در صورت انحراف از موقعيت صحيح ، خـم كـردن آنهـا بـه           -٨-٢-٢

 . براي انتقال به محل پيش بيني شده در نقشه(S)شكل 
 . رعايت نكردن موقعيت دقيق كابلهاي پيش تنيدگي-٩-٢-٢
 .لگردها رعايت نكردن موقعيت و محل صحيح مي-١٠-٢-٢
 . خم كردن ميلگردهاي طولي ستونها در محل وصله پوششي كه حالت گمانه گردن به آنها مي دهد-١١-٢-٢
 
  خطا در بتن ريزي-٣-٢
سنگدانه هائي كه واكـنش نـامطلوب آنهـا بـا مـواد قليـائي سـيمان                 "  به كار بردن مصالح سنگي نامناسب، مثال       -١-٣-٢

 .ي كم و يا قابل تورم و يا تميز نبودن مصالح سنگيمحتمل است يا سنگدانه هاي با چسبندگ
مصرف همزمان چند نوع سيمان يا مصـرف سـيمان مانـده و             ( استفاده ازسيمان وآب نامناسب براي تهيه بتن       -٢-٣-٢

(... 
 . عدم رعايت نسبت هاي اختالط بهينه مواد متشكله بتن-٣-٣-٢



 
٤٨ 

 .وأم چند ماده بدون توجه به سازگاري آنها با هم مصرف مواد افزودني ناشناخته و به ويژه مصرف ت-٤-٣-٢
 . استفاده از تجهيزات و روش هاي نامناسب اختالط-٥-٣-٢
 . عدم توجه به حفظ يكنواختي بتن در موقع حمل و استفاده از روشهاي نامناسب حمل-٦-٣-٢
ه پرشدن گوشه ها و زواياي       استفاده از روشها و وسائل نامناسب براي ريختن و جا دادن بتن و عدم توجه ب                -٧-٣-٢

 .قالب و اطراف ميلگردها
 . عدم مراقبت يا مراقبت ناقص بتن با وسائل و روشهاي غير مؤثر-٨-٣-٢

 . عمل آوردن بتن با روشهاي نامناسب-٩-٣-٢
 تسطيح و پرداخت عجوالنة بتن قبل از اينكه بخش عمدة جمع شدگي اوليه و نشست بتن صورت گرفته باشد                  -١٠-٣-٢

مسئله به ويژه وقتي ضخامت قطعه زياد است به ايجاد فضاي خالي زير ميلگردهـاي افقـي فوقـاني و ايجـاد تـرك                        اين  
 .منجر مي شود

 ).خيلي گرم و يا خيلي سرد(  عدم توجه به ضوابط بتن ريزي در شرايط خاص آب و هوائي -١١-٣-٢
 .كنواختيمانند ضعف مقاومت يا عدم ي) به طور كلي (  كيفيت بد بتن -١٢-٣-٢
 
  خطا در قالب برداري-٤-٢
 . برداشتن قالب قبل از موعد و وقتي كه بتن هنوز به ميزان الزم خود را نگرفته و سخت نشده است-١-٤-٢
 قالب برداري با اعمال فشار و ضربه زدن به قطعات تازه بتن ريزي شده كه به ايجاد و تعميم ريز تركها منجر -٢-٤-٢

 .مي شود
 .ن كل قالب و نصب مجدد پاية اطمينان و ياعدم نصب پايه اطمينان در دهانه ها و چشمه هاي بزرگ برداشت-٣-٤-٢
 . برداشتن پيش از موعد پايه هاي اطمينان-٤-٤-٢
 . جا ماندن قطعات چوبي قالب در بتن مانند روية قالب-٥-٤-٢
 
   عدم رعايت ضوابط اجرائي و اصول فني-٥-٢
 .ريز در درزهاي ساختماني قبل از شروع مجدد بتن ريزي آماده نكردن سطوح وا-١-٥-٢
بـه   »رامكا بسـتن    «  سانتيمتر با بتن يا مالت يا به اصطالح          ١٠ ساختن قسمت پائين ستون و ديوار به ارتفاع حدود           -٢-٥-٢

اينكه بـه   منظور تكيه دادن و تنظيم قالب كه به ايجاد نقطه ضعف در محل تالشهاي ماكزيمم منجر مي شود و يا حداقل                      
 .جاي يك سطح واريز دو سطح واريز داريم

در هواي سرد و يخبندان يا هواي بسيار گرم و در معرض وزش (  انجام عمليات اجرايي در شرايط غير مجاز -٣-٥-٢
 ).باد يا بارندگي

 ترتيـب بـتن      عدم توجه به مرحله بندي اجرا و از جمله كشيدن بي موقع كابلهاي پيش تنيدگي يا رعايت نكردن                  -٤-٥-٢
 .ريزي كه در نقشه ها پيش بيني شده

 . تزريق ناقص كابلهاي پيش تنيدگي-٥-٥-٢
 . توجيه ، تفسير و تغيير احتمالي نقشه ها در كارگاه بدون نظر طراح-٦-٥-٢
 . عدم توجه به ايستايي قسمتهاي اجرا شده زير سربارهاي اجرائي و بارگذاري غيرمتعارف اين قسمتها-٧-٥-٢
 ...)ضد زنگ زدن و ( انجام ندادن امور بديهي در جلوگيري از اثر عوامل محيطي  -٨-٥-٢



 
٤٩ 

 تميز نكردن گل جوش قبل از سرنج زدن و جوشكاري بر روي قسمت هاي سرنج خورده يا آلوده و مرطـوب            -٩-٥-٢
 .و عدم زنگ زدگي قبل از سرنج زدن

 بلوكهاي سفالي و در نتيجه افزايش بار مرده در اثـر             عدم توجه به تراز بودن سطح بتن سقفها يا تراز بودن           -١٠-٥-٢
 .پوكه ريزي اضافي براي تراز نمودن سقف

 . عدم توجه به پيوستگي قسمتهايي كه جداگانه بتن ريزي شده اند-١١-٥-٢
 )شيبدار، درجاي نادرست و به شكل ناصحيح( ايجاد سطوح واريز معيوب -١٢-٥-٢
 .خصه هاي مختلف و تسريع در بروز اثر پيل استفاده از ميلگردهاي با مش-١٣-٥-٢
 . به كار بردن ميلگردهاي ساده كه در بازشدگي تركها موثر است-١٤-٥-٢
 . مهر نكردن باالي ديوارها به زير تير فوقاني-١٥-٥-٢
 . تميز نكردن داخل قالب ها قبل از بتن ريزي-١٦-٥-٢
 . پركردن بلوكهاي سيماني ديوارها با خرده بلوك-١٧-٥-٢
 . عدم زدودن زنگ ميلگردها و قطع ارتباط آنها با بتن آلوده پشتي در هنگام بهسازي-١٨-٥-٢
 . عايق بندي نامناسب قطعات مرتبط با خاك-١٩-٥-٢
  عــدم توجــه بــه يــخ زدن و آمــاده كــردن جــوش درزهــا كــه بــه تقليــل ظرفيــت اتصــاالت منجــر مــي شــود -٢٠-٥-٢
 ).چنانچه در نقشه ها نشان داده شده باشد(
  خطا در كنترل كيفيت-٦-٢
 . نبودن كنترل و يا ضعيف بودن آن روي كيفيت كار افرادي كه به كار گمارده شده اند-١-٦-٢
 عدم وجود نظارت موثر و مناسب به ويژه نظارت دروني از طرف خود سازنده نه نظـارت بيرونـي از طـرف                       -٢-٦-٢

 .كارفرما
ل كيفيت و در نتيجه به اشتباه افتادن ناظر در مورد كيفيت كـار اجـرا                 نامناسب و يا نادرست بودن روش كنتر       -٣-٦-٢

 .شده
 


