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درگذ شته ساختمان سازی به صورت سنتی و بدون توجیه اقت صادی در ا ستفاده از زمان و م صالح صورت میگرفت تا اینکه در ک شورهای
صنعتی ا ستفاده از قطعات پیش ساخته ساختمانی باعث گردید که ساختمان سازی به صورت صنعتی و پی شرفته صورت پذیرد .امروزه
سازههای بتنی پیش ساخته به خاطر سرعت باالی اجرا و کیفیت بسیار خوب بیشتر از سازههای درجاریز موردتوجه قرار گرفتهاند ،البته این
سازهها عالوه بر موارد ذکر شده دارای مزایای دیگری نیز ه ستند که ازجمله آنها میتوان به کنترل کیفی باال ،قیمت تمام شده منا سب،
سبک شدن نهایی سازه ،مقاومت لرزهای مناسب ،استفاده مجدد از قطعات پیشساخته پس از پایان کاربری سازه و ایجاد هماهنگی مناسب
بین طرح معماری و اجرای سازهای اشاره کرد که این موارد دال بر لزوم گسترش هرچه بیشتر این صنعت در کشور ما میباشد .روند اجرای
این سازهها به صورتی ا ست که بعد از ساخت قطعات پیش ساخته در کارگاه نوبت به مونتاژ آنها خواهد ر سید که البته ات صال بین اجزاء
پیش ساخته همیشه مشکلزا بوده و یکی از نقاط ضعف این سازهها به شمار میرود به صورتی که خرابی این سازهها در زلزلههای مختلف
نشان داده است که اتصاالت در این سازهها یکی از بحرانیترین نقاط بوده و نیازمند دقت در طراحی و اجراست؛ بنابراین بر اساس ضرورت
پیش آمده تالشهای ب سیار زیادی در جهت رفع این م شکل صورت گرفتها ست .با توجه به این که در آییننامه  ACIو آبا علیرغم بیان
نکات کلی در مورد این ات صاالت ،ا شارهای به نحوه ر سیدن به یک ات صال مقاوم خم شی جهت ا ستفاده در مناطق لرزهخیز ن شده ا ست لذا
اتصاالت رایجی که امروزه مورد استفاده قرار میگیرد اکثراً حاصل تحقیقات صورت گرفته توسط محققین مختلف میباشد ،بنابراین در این
مطالعه تعدادی از این ات صاالت در نرمافزار اجزاء محدود  ABAQUSشبیه سازی و تحلیل شده و به منظور ت شخیص ات صالی منا سب با
یکدیگر مقایسه شدهاند.

کلمات کلیدی :سازه صنعتی ،اتصال بتنی ،اتصال خمشی ،پیشساخته ،اتصال پیشساخته
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مقدمه
امروزه با پیشرفت علم و فنّاوری نیازها و خواستههای جدیدی درزمینهی مهندسی سازه رخ نموده است .عامل زمان در ساخت سازهها اهمیت
دوچندان یافته و این امر گرایش به سازههای پیش ساخته را افزایش داده ا ست همچنین با افزایش جمعیت ب شری عالقه به دا شتن ف ضاهای
بزرگ بدون ح ضور ستونهای میانی خواهان ب سیاری پیداکرده ا ست .سی ستم سازههای پیش ساخته را حدود  93سال پیش یک شخص
آمریکایی ابداع کرد .مرحلهی صنننعتی شنندن آن حدود  1تا  6سننال به طول انجامید .عمدهترین شننرکتهایی که در دنیا این فنّاوری را به کار
میگیرند شرکت  E.V.Gاتریش و  RAMآمریکا میباشند ].[5
توجه زیاد صنایع اروپایی به فناوری سازههای پیش ساخته به خاطر م شکالتی بود که در سایر روشهای ساختو ساز وجود دا شت .بهطور
مثال در سازههای بتنی ریخته شده در جا ،اصلیترین مشکل موجود کنترل کیفیت سازه در کارگاه بود .در کل میتوان گفت دلیل انتخاب روش
سازههای پیش ساخته از بین روشهای موجود امتیازات فراوانی میباشد که در تمام مراحل ا ستفاده از این روش وجود دارد .البته این روش نیز
دارای نواقص محدودی میبا شد ،اما با توجه به فعالیتهای صورت گرفته در سالهای اخیر امید ا ست که بتوان آنها را حل نمود .یک سازهی
بتنآرمهی پیش ساخته از مونتاژ قطعات پیش ساختهای که به صورت منا سب با یکدیگر ات صال یافتهاند ،ت شکیل می شود .بدین ترتیب قابهای
سننهبعدیای که ظرفیت تحمل بارهای گرانشننی و جانبی رادارند ،تشننکیل میشننوند ] .[7این قابها برای سننازههایی ازجمله :ادارات ،واحدهای
خردهپا ،پارکینگها ،مدارس و دیگر سازههایی که نیازمند حداقل محدودیتهای داخلی بوده و همچنین ف ضاهای چندمنظوره ،انتخاب ایده آلی
هستند.
طراحی و ساخت اتصاالت و مفاصل مهمترین مرحله در طراحی و اجرای سازههای بتنی پیش ساخته است .هدف اتصاالت انتقال نیرو بین اعضا
و همچنین حفظ پایداری و استقامت سازه است .راه های مختلف زیادی ازجمله :پیچی ،جوشی ،مرکب و ...برای ایجاد یک اتصال وجود دارد؛ اما
هرکدام از این روش ها در صورت اجرا باید ساده بوده و نکات طراحی بدون ابهام و دقیق با ا ستفاده از نق شههای مربوطه به محل اجرای ات صال
انتقال داده شننود ] . [9مفاصننل نباید فقط و فقط برای مقابله با بار سننرویس و بار نهایی طراحی شننوند ،باید رابطهای درسننت برای پیشبینی و
محا سبهی ا ستحکام آن وجود دا شته با شد که بر ا ساس آن ات صال در مقابل عوامل غیرعادی مانند :آتش ،ضربه ،انفجار ،فرون ش ست و  ...نیز
مقاومت داشته باشد .نکته مهم دیگر این که شکست مفاصل نباید تحت هیچ شرایطی به فروریزش سازه منجر شود.
جهت بحث پیرامون ات صاالت پیش ساخته بتنی و پارامترهای مؤثر در طراحی آنها ابتدا باید با انواع ات صاالت و محل تقریبی قرارگیری آنها در
سازه آشنا شد لذا بر همین اساس در شکل  5چند نمونه از اتصاالت پیشساخته و محل آنها در سازه نشان داده شده است.
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بررسی اجمالی چند پژوهش صورت گرفته
بتن پیشسنناخته ،عناصننر سننازهای باکیفیت باال و همچنین سنناختوسنناز مؤثر را فراهم میکند و باعث صننرفهجویی در زمان و هزینههای کل
سننرمایهگذاری میشننود .بهمنظور تأیید این منافع و گسننترش سننازههای بتنی پیشسنناخته در مناطق لرزهای ،عملکرد و ظرفیت اتصنناالت
طراحیشننده مورد بررسننی قرار گرفت .بسننیاری از سننازههای بتنی پیشسنناخته توسننط زمینلرزههای اخیر (آ دانا جیهان در سننال  5332و
 Koaceliو  Duzceدر سال  )5333به شدت آ سیب دیدند .این م سئله ضربهای به مراکز صنعتی ک شوری مانند ترکیه وارد آورد که البته
عملکرد ضعیف اتصاالت آنها ممکن است دلیل اصلی این آسیب گسترده بوده باشد ].[3
درنتیجه ،برنامه تحقیقاتی دومرحلهای مبنی بر ضعف ات صاالت تیر به ستون پیش ساخته در دان شگاههای  Bogaziciو  Kocaeliبعد از
زلزله  5333توسعه یافت .این برنامه توسط شورای تحقیقات علمی و فنی ترکیه و انجمن بتن پیش ساخته ترکیه سازماندهی شده بود ] .[3در
مرحله اول از این طرح تحقیقاتی ،ات صاالت پی شنهادی مختلفی با ات صاالت یکپارچه همتای خود مقای سه شدند .در فاز اول؛ انواع ات صاالتی که با
توجه به شیوه ساختشان در آمریکای شمالی ،اروپا و ژاپن بهصورت گسترده کاربرد دارند ،انتخاب شد و در فاز دوم اتصاالت هیبریدی پس تنیده
با نسننبت آرماتورهای مختلف موردبررس نی قرار گرفتند .جزییات و موقعیت اتصنناالت اعضنناء بتنی پیشسنناخته موضننوع تعدادی از آزمایشها،
تحلیلها و بررسیها بود ].[3
در مطالعه  Restrepoو همکاران ] ، [1شش نوع مختلف از ات صاالت ریخته شده درجا با جزئیات مختلف آرماتورگذاری و مکان ات صاالت
متفاوت موردمطالعه قرارگرفته اسننت .نمونه  1در پژوهش  Restrepoشننامل تیرهای پیشسنناخته بتنی قرارگرفته بین دو سننتون با هسننته
م شترک بتنی ریخته شده درجا ا ست که بین دو سر تیر و ستون ریخته می شود .تیرها به فا صله  96میلیمتر یا  5.7اینچ از بر ستون قرار
میگیرند و برای اجرای آنها به هیچ جزییات خاصی ،ازجمله کلیدهایی که برای برش تعبیه میشود نیازی نیست ].[3
 Alcocerو همکاران ،رودریگز و  Blandonنیز در مورد عملکرد اتصاالتی گزارش کردهاند که مفصل پالستیک از سطح ستون گسترش
مییابد ] .[3اگرچه این نوع از اتصننال شننبیهسننازیشننده جهت انجام آزمون ،بهصننورت کامالً یکپارچه نیسننت اما میتوان این نوع اتصننال را در
قابهای پیش ساخته بتنی و یا در بناهای ترکیبی استفاده کرد؛ به شرطی که مقاومت و سختی اتصال به صورت دقیق در نظر گرفته شده باشد.
اسنتفاده از بتن مسنلح شنده با آرماتورهای فوالدی در اتصناالت ریخته شنده درجا برای بهبود شنکلپذیری و اسنتهالک انرژی در نمونه و افت
آهستهتر سختی ،بسیار مؤثر گزارش شده است .اضافه شدن رشته های فوالدی در ناحیه اتصال باعث بهتر شدن استحکام اتصال در محل وجود
میلگردهاست ].[3
 Bhattو  Seckinو همکاران شان ات صاالت جوش داده شده را در سازههای بتنی پیش ساخته گ سترش دادند .اگرچه رفتار این ات صاالت
رضنننایتبخش بوده اما نیاز به جوشکاری زیادی در میلگردهای تیر و سنننتون دارد .هزینه و معضنننالت مربوط به کنترل کیفیت جوشنننکاری
بیشازحد ،بدون شک بع ضی از مزایای ذاتی بتن پیش ساخته را از بین میبرد .عالوه بر این؛ حرارت تولید شده از جو شکاری بیشازحد ممکن
اسننت باعث آسننیب به قید میلگردهای فوالدی و همچنین ترکخوردگی بتن اطراف آنها شننود که ازاینجهت باید جوشننکاری را در سننازههای
بتنآرمه پیش ساخته به حداقل رساند ] .[3اتصاالت پیچ شده با رابط انعطافپذیری که بهو سیله آن تیرهای پیش ساخته به سطح ستون وصل
میشوند؛ شاید مقرون بهصرفهترین حالت ساختوساز سازههای پیشساخته باشد .در این نوع اتصاالت نیروی اصطکاک براثر لنگر مقاوم در برابر
نیروی برش عمودی در اتصال بین تیر و ستون به وجود میآید.
 Franchو همکاران نیز پاسخ انواع مختلفی از اتصاالت را ارائه کردند .در برخی از اتصاالت مفصل پالستیک از نقطه اتصال به سمت داخل
اتصال انتقال مییابد .تحقیقات  franchنشان میدهد که اتصاالت مسلح شده با میلگرد کشیده شده و رزوه شده به قسمتهای ثابت؛ بهترین و
مطلوبترین حالت ازنظر عملکرد ،ساخت و بحث م سائل اقت صادی را دارا ست .در برنامه  presssات صاالت با جزییات ات صال م شابه این حالت با
در صد فوالد کمتر مورد آزمایش قرار گرفتند و عملکرد این ات صاالت را شبیه ات صاالت یکپارچه گزارش کردند .ا شکال این ات صاالت را جابجایی
باقیمانده بسننیار زیاد و همچنین سننختی باقیمانده کم پس از پاسننخ لرزهای غیر ارتجاعی بیان کردند Ghosh .و همکارانش یک مقاله در مورد
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مفهوم ات صال قوی ارائه کردند که با اجالس بینالمللی ( )5332برای سازههای تابع آییننامه ر سمی ( سازههای هم شکل) گ سترش یافت و به
تدوین مقررات طراحی مهندسی سازه برای سازههای پیشساخته منجر شد ].[3

چند نمونه رایج از اتصاالت تیر-ستون
اتصال ارائهشده توسط  Restrepoو همکاران ]،[5
همانطور که در شکل  7م شخص ا ست ،مقطع پایینی تیر به صورت پیش ساخته بوده و مقطع باالیی به همراه چ شمه ات صال به صورت درجا
بتنریزی میشننود .تیر پیشسنناخته بر روی  96میلیمتر پوشننش بتنی سننتون تحتانی قرار میگیرد .میلگردهای پایینی تیر در داخل هسننتهی
اتصال تیر به ستون با خم  36درجه محکم می شوند .اتصال ستون فوقانی را میتوان به صورت بتنریزی درجا و از طریق همپوشانی آرماتورهای
طولی ستون و یا از طریق اتصاالت مکانیکی قرارگرفته در پایین ستون فوقانی برقرار کرد ].[1

شکل  :2اتصال ارائه شده توسط  Restrepoو همکاران ].[9

اتصال پیشساخته ارائهشده توسط  Khalooو پرستش ]،[7] ،[6
جزییات این نوع اتصننال در شننکل  9آمده اسننت .در این اتصننال از جوش و بسننتهای مکانیکی اسننتفادهنشننده و اتصننال از طریق
همپو شانی میلگردهای طولی تیر با میلگردهای خارج شده از ستون صورت گرفته ا ست .انتقال نیروی بر شی از طریق ن شیمنگاه
تعبیه شده در ستون انجام میگیرد .تیرهای پیش ساخته در دو انتها به صورت  Uشکل و در وسط با مقطع کامل ساخته شدهاند که
باعث شننده بتنریزی درجا کاهش یابد و در هنگام اجرا نیازی به قالببندی نباشنند که این نکته به باال بردن سننرعت اجرای اتصننال
کمک میکند .از طرفی به دلیل اینکه چ شمهی ات صال به همراه ستون به صورت یکپارچه بتنریزی شده ا ست ،این ناحیه دارای
مقاومت و عملکرد بهتری نسبت به نمونههای مشابه اجراشده بهصورت بتنریزی درجا در سازههای بتنی پیشساخته است.
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شکل  :3اتصال ارائه شده توسط  Khalooو پرستش ].[3

سیستم تیر بتنی پیشساختهی عبوری از میان ستونها ].[3
در این نوع اتصال ،تیر پیش ساخته به صورت سرتاسری از ناحیهی اتصال عبور کرده و اتصال تیر به تیر در ناحیهی میانی دهانه انجام میپذیرد.
درنتیجه به دلیل ساخت صنعتی ،ناحیه اتصال تیر به ستون دارای مقاومت و عملکرد بهتری نسبت به چشمهی اتصال مشابه اجراشده بهصورت
بتنریزی درجا در سازههای پیش ساخته میبا شد .ات صال تیرها ب سته به شرایط ممکن ا ست در و سط دهانه یا در نقطهی عطف تیر از طریق
همپوشانی میلگردهای طولی یا روشهای دیگر صورت گیرد .برای اتصال دادن قطعات پیش ساخته ،در چشمهی اتصال سوراخهای قائمی جهت
عبور میلگردهای ا صلی ستون تحتانی تعبیه شده ا ست .این میلگردها پس از عبور از تیر در نوعی ب ست مکانیکی تعبیه شده در پایین ستون
فوقانی قرارگرفته تا از ایجاد اتصنالی مناسنب پس از تزریق گروت با مقاومت باال در فضنای خالی باقیمانده بین میلگرد و این بسنتها اطمینان
حاصل شود (شکل .[9] )3

شکل  :4تیر پیشساخته عبوری از میان ستون ].[3
در این قسمت که مربوط به بررسی مطالعات پیشین در مورد اتصاالت پیش ساخته بود ،در ابتدا تعدادی از تحقیقات صورت گرفته در مورد
این ات صاالت و همچنین تاریخچه انجام آنها ذکر شده و در ادامه نیز به معرفی انواعی از ات صاالت پیش ساخته رایج پرداخته شده ا ست .بعد از
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مطالعه این موارد و جهت بررسننی هرچه بیشننتر اتصنناالت مذکور ،تعدادی از اتصنناالت پیشنننهاد شننده توسننط پژوهشننگران دیگر در نرمافزار
اجزاءمحدود  ABAQUSشبیهسازی شده و بعد از انجام تحلیل نرمافزاری به تشریح نتایج حاصله پرداخته شده است.
مدلسازی در نرمافزار ABAQUS
در میان روشهای متداول و موجود در تحلیل سننازهها روش اجزا محدود بهعنوان یکی از کاملترین و قدرتمندترین ابزارها برای تحلیل سننازه
شناختهشده است .پیشرفتهای سالهای اخیر در کاربرد روش اجزا محدود باعث شده که مدلسازی و تحلیل هر سازه یا جزئی از آن مانند یک
اتصال با شبیهسازی دقیق و نزدیک به واقعیت ممکن گردد.
وجود پارامترهای متعدد و تأثیرگذار در سننازههای بتنی موجب میشننود تا پیشبینی کامل رفتار سننازه بدون انجام آزمایش یا تحلیلهای
دقیق ممکن نبوده یا بسیار دشوار شود .از سویی ،امکان انجام آزمایش و بررسی تغییرات هر پارامتر ،عملی است که مستلزم صرف زمان و هزینه
زیادی ا ست .در حال حا ضر با توجه به وجود روشهای تحلیل اجزا محدود امکان تحلیل غیرخطی سازهها با دقت قابلقبول و سرعت بی شتر
امکانپذیر بوده و بهاینترتیب میتوان مقادیر تنش و تغییر شکل را در بخشهای مختلف سازه محا سبه کرد .با توجه به مزایای مطرح شده در
ا ستفاده از روش اجزاء محدود در این مطالعه به جهت برر سی هرچه بی شتر عملکرد ات صاالت بتنی ،سه نوع ات صال بتنی پیش ساخته و یکپارچه
که در واقع گونههای ا صلی و مطرح برای اجرای این نوع ات صاالت ا ست در نرمافزار  ABAQUSشبیه سازی و تحلیل شده و نتایج حا صله با
یکدیگر مقایسه شده ا ست .این اتصاالت عبارتاند از انواع یکپارچه ( ،)aپیش ساخته (بتنریزی در محل ستون  )bو پیش ساخته (بتنریزی در
محل تیر ( .)cشکل )1

شکل  :5اتصاالت یکپارچه و پیشساخته بتنی

اتصال درجاریز (یکپارچه)
در این پژوهش به جهت مقای سه عملکرد انواع مختلف ات صاالت پیش ساخته ،نتایج مطالعه  Ertasو همکاران ] [3مورد ا ستفاده قرار گرفت .این
مطالعه برای برر سی و مقای سه چندین نوع ات صال پیش ساخته مختلف با نمونه درجاریز صورت گرفته ا ست .بارگذاری اعمال شده بر روی این
نمونهها بهصورت شکل  6میباشد که دقیقاً همین شرایط بارگذاری بر نمونه شبیهسازیشده نیز اعمالشده است.
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شکل  :6نمودار بارگذاری چرخهای اعمال شده بر نمونه درجاریز ].[4
جزییات آرماتور گذاری و مشخصات مصالح نمونه درجاریزی که در این قسمت شبیه سازی شده دقیقاً مشابه موارد استفاده شده در نمونه
واقعی میباشد ،به صورتی که آرماتورهای طولی استفاده شده دارای قطر  76میلیمتر و تنش تسلیم  327مگا پاسکال و بتن مورد استفاده نیز
دارای مقاومت ف شاری  16مگا پا سکال میبا شد .نمای مش بندی شده و همچنین جزییات جک بارگذاری بر روی این نمونه در شکل  2ن شان
دادهشده است.

شکل  :7جزییات جک بارگذاری و شکل مش بندی شده اتصال درجاریز.
در شبیه سازی ات صال درجاریز ] [3برای اعمال بهتر شرایط تکیه گاهی صفحات صلبی به انتهای تیر و ستون چ سبانده شده ا ست و با
اختصاص نقطه مرجع به این صفحات صلب ،بارگذاری و شرایط مرزی دقیقاً مثل شرایط اعمال شده در آزمایشگاه به این نقاط مرجع نیز اعمال
شده است .در شکل  8نتایج آزمایشگاهی و تحلیل نرمافزاری به صورت نمودار پوش استخراج شده و جهت مقایسه هرچه بهتر ،در یک دستگاه
مختصات رسم شدهاند.
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شکل  :8مقایسه نمودار بار – تغییر مکان حاصل از آزمایش و شبیهسازی برای نمونه درجاریز.

اتصال پیشساخته (بتنریزی در محل گپ ایجاد شده در ارتفاع ستون)
نمونه دیگری که نتایج نرمافزاری آن مورد بررسی قرار گرفته ،یک اتصال پیشساخته ] [3است که بتنریزی محل اتصال ،بین گپ ایجادشده در
ارتفاع ستون و انتهای تیر صورت میگیرد .شکل  3نمای مش بندی شده این اتصال را در نرمافزار  ABAQUSنشان میدهد.

شکل  :9شکل مش بندی شده اتصال پیشساخته در نرمافزار .ABAQUS
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آرماتورهای طولی ا ستفاده شده در این نمونه دارای قطر  76میلیمتر و تنش ت سلیم  327مگا پا سکال ا ست .بتن مورد ا ستفاده نیز دارای
مقاومت فشنناری  16مگا پاسننکال میباشنند .تنها اختالف این نمونه نسننبت به نمونه درجاریز عالوه بر پیشسنناختگی ،تفاوت در تعداد و محل
آرماتورهای طولی است .در شکل  56نتایج آزمایشگاهی و تحلیل نرمافزاری بهصورت نمودار پوش برای نمونه پیشساخته استخراج شده و جهت
مقایسه هرچه بهتر ،در یک دستگاه مختصات رسم شدهاند.

شکل  :11مقایسه نمودار بار – تغییر مکان حاصل از آزمایش و شبیهسازی برای نمونه پیشساخته.

اتصال پیشساخته (بتنریزی در محل گپ ایجاد شده در انتهای تیر)
نمونه سومی که نتایج نرمافزاری آن آورده شده است ،یک اتصال پیشساخته ] [3است که بتنریزی محل اتصال ،بین گپ ایجادشده در انتهای
تیر صورت میگیرد .شکل  55نمای مش بندی شده این اتصال را در نرمافزار  ABAQUSنشان میدهد .ضمناً تمامی مشخصات اتصال ازجمله
جزئیات آرماتور گذاری مانند نمونه قبلی میباشد با این تفاوت که میلگردهای  Uشکل در انتهای تیر (محل بتنریزی) از قبل تعبیه شده است.

شکل  :11شکل مش بندی شده اتصال پیشساخته در نرمافزار .ABAQUS
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در شکل  57نتایج آزمای شگاهی و تحلیل نرمافزاری برای نمونه پیش ساخته ( )CIPCبه صورت نمودار پوش ا ستخراج شده و جهت مقای سه
هرچه بهتر ،در یک دستگاه مختصات رسم شدهاند.

شکل  :12مقایسه نمودار بار – تغییر مکان حاصل از آزمایش و شبیهسازی برای نمونه پیشساخته.

نتیجهگیری

-

یکی از عوامل مهم در بررسی اتصاالت کارایی آنها است .کارایی اتصال ( )Zعبارت است از نسبت لنگر مقاوم نهایی اتصال ( )Muبه
لنگر پالسننتیک ( .)Mpاین مقدار برای نمونه یکپارچه بهعنوان ضننعیفترین نمونه از این نظر ،محاسننبه شننده و مقدار آن برابر 5.67
است لذا این اتصاالت ازنظر کارایی مورد تائید میباشند.

-

آییننامه  ACIدر صورتی کارایی اتصال در برابر بار لرزهای را مطلوب فرض میکند که شکست در تغییر مکان نسبی بیشتر از %9.1
اتفاق افتاده باشنند .بر این اسنناس هر دو نمونه اتصننال پیشسنناخته و یکپارچه موردبررسننی در این مطالعه ازنظر کارایی مورد تائید
آییننامه مذکور هستند.

-

مساحت سطح زیر نمودار بار – تغییرمکان برای نمونه پیش ساخته  56درصد بیشتر از نمونه یکپارچه ا ست بنابراین به نظر میرسد
اتصال پیشساخته عملکرد بهتری در رابطه با جذب انرژی داشته باشد.

-

با توجه به نتایج حاصننل از تحلیل نرمافزاری و مقایسننه شننیب نمودارهای نیرو -تغییرمکان برای نمونههای مختلف میتوان نتیجه
گرفت که نمونه ( )CIPBازنظر کاهش سننختی بهترین عملکرد را دارد و نمونههای ( )CIPCو یکپارچه از این نظر در جایگاههای
بعدی قرار دارند.

-

ازنظر ن سبت میرایی ات صال که پارامتر مهمی برای تو صیف رفتار لرزهای ات صال میبا شد ،نمونه ( )CIPCبهترین عملکرد را دا شته و
نمونههای یکپارچه و ( )CIPBبه ترتیب در جایگاههای بعدی قرار میگیرند.

-

با ا ستناد به نتایج حا صل شده از این مطالعه میتوان فهمید که هر سه نوع ات صال مطرح شده ازلحاظ پارامترهای مختلف مورد تائید
آییننامه  ACIمیباشند و تنها فاکتور زمان اجرا است که باعث برتری نمونه پیشساخته نسبت به انواع دیگر میشود.
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