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چکیده
مقاومسازی سازههای موجود یکی از مسائل مهم در حوزه مهندسی عمران به شمار میآید .در بیشتر موارد مقاومسازی زمانی صورت میگیرد
که سازه در حال بهرهبرداری بوده و عضو تحت بارهای سرویس قرار دارد؛ بنابراین یکی از نکات مهم در بحث مقاومساازی کاه بیشاتر از آن
چشمپوشی میشود ،نیروی محوری قابلتوجه موجود در ستون ،قبل از مقاومسازی آن است .در این مقاله با در نظر گرفتن نیروی محاوری در
ستون با مقطع مربعی و مقاومسازی آن با ورقهای تقویتی فوالدی ،میزان تأثیر پارامترهایی مانند انحنای ساتون در زماان مقااومساازی ،مقادار
پیشبار ،نسبت الغری و نسبت سطح مقطع ورقهای تقویتی به ستون پایه بر بیشینه ظرفیت باربری این نوع ساتونهاا بررسای شاده اسات .از
آنچا که هدف اصلی در این پژوهش تعیین میزان تغییرات ظرفیت باربری نسبت به مقادیر آییننامه است ،بیشینه ظرفیت باربری مدلهای بادون
پیشبار منطبق بر نتایج حاصل از آییننامه در نظر گرفته شده و انحنای اولیه مناسب برای هر نمونه محاسبه شده است .بر اساس نتاایج بدسات
آمده اعمال پیشبار به ستون تقویتنشده سبب افزایش انحنای موجود و به تبع آن کاهش بیشینه ظرفیت ستون تقویتشده مایشاود .همچناین
در یک پیشبار ثابت بیشینه میزان کاهش در ظرفیت باربری نمونهها در الغریهای میانه اتفاق افتاده و با افزایش مقدار پایشباار ،تاأثیر میازان
تغییرات در نسبت الغری بر کاهش ظرفیت باربری نمونهها افزایش مییابد .در انتها نیز یک رابطه کااربردی بارای محاسابه میازان کااهش در
ظرفیت باربری این نوع ستون بیشینهها بر اساس نسبت الغری و میزان پیشبار ،پیشنهاد شده است .استفاده از این رابطه میتواند سبب افازایش
دقت در فرایند باز طراحی ستونهای فوالدی با مقطع جعبهای مقاومسازی شده تحت بار شود.
واژگان کلیدی :مقاومسازی ،بار کمانشی ،پیشبار ،ستون فوالدی جعبهای ،آباکوس.

آن با بتن انجام شده است که در این میان اساتفاده از ورقهاای

 -1مقدمه
مقاومسازی سازههای موجود یکی از مسائل مهم در حاوزه

تقویتی فوالدی به دلیل ساهولت در اجارا و مساائل اقتصاادی،

مهندسی عمران به شمار میآید .عواملی چون عمر زیااد ساازه،

یکی از روشهای معمول برای مقاومسازی به شمار میآید [.]2

طراحی و اجرای نامناسب ،اصالح روابط آیاینناماه و یاا عادم

در بیشتر موارد مقاومسازی زماانی صاورت مایگیارد کاه

تأمین نیازهای بهرهبرداری باعاث اجارای فرایناد مقااومساازی

عضو تحت بارهاای سارویس قارار داشاته و باه دلیال مساائل

مایشااود [ .]1در سااالهااای اخیار مطالعااات زیاادی در زمینااه

اقتصادی نمیتوان در بهرهبرداری کل سازه اختالل ایجااد کارد.

مقاومسازی ستونهای فوالدی با روشهاای گونااگون ازجملاه

از طرفی در ستونهای تحات باار ،امکاان بااربرداری ساتون و

استفاده از ورقهای تقاویتی فاوالدی ،اساتفاده از پوشاشهاای

اجرای مقاومسازی در حالتی که باری به ستون وارد نمایشاود

کامپوزیتی ،محصور کردن پروفیل فوالدی در بتن و یا پر کاردن

نیز وجود نادارد []4؛ بناابراین یکای از نکاات مهام در بحاث
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مقاومسازی که بیشتر از آن چشمپوشی میشود ،نیروی محوری

مربوط به ستونهای با مقطع  Hشکل بوده و نمیتوان در ساایر

قابلتوجه موجود در ستون ،ناشی از بارهاای سارویس ،قبال از

موارد از آنها استفاده کرد.

مقاومسازی آنها است .ایان در حاالی اسات کاه در ورقهاای

ویو و گراندین نیز در یک مطالعه پاارامتری باا اساتفاده از

تقویتی افزودهشده ،هیچگونه نیروی اضاافی غیار از تانشهاای

روش اجزای محدود روی  ۲13نموناه ساتون تقویاتشاده باا

پسماند ناشی از جوشکاری وجاود نادارد؛ بناابراین نمایتاوان

مقطع  Hشکل ،اثر پارامترهای مختلف مانناد چگاونگی توزیاع

ستونهای مقاومسازی شده را با یک ستون با سطح مقطع برابار

تنشهای پسماند ،ناراستی اولیه ،بزرگای پایشباار ،ناوع فاوالد

بااا مجمااوع سااطوح مقاااطع ورقهااای تقااویتی و سااتون پای اه

مقطع اصلی و ورق تقویتی ،برای قرارگیری ورقهای تقویتی و

جایگزین کرد.

جهت کمانش ستون تقویت شده را بررسی کرده و نشان دادناد

در زمینه مقاومسازی ساتونهاای فاوالدی و تاأثیر فرایناد

که مقدار انحنای اولیه و موقعیت قرارگیری ورق های تقویتی از

جوشکاری بر چگونگی توزیع تنشهای پسماند در این مقااطع

عوامل اصلی در تعیین ظرفیت باربری نهایی در این نوع ساتون

H

به شمار میآیند [ .]8الزم به گفتن است که در ایان مرجاع اثار

شکل کوتاه که به وسیله ورقهای فوالدی جوش شده تحت بار

پارامترهای مختلف به صورت مستقل ارزیاابی شاده و از تااثیر

مقاومسازی شدهاند ،اشاره کرد .این پژوهشها نشان میدهد که

احتمالی این پارامترها بر یکدیگر چشم پوشی شده است.

فرایند جوشکاری تأثیر زیادی بر میزان طول و چگونگی توزیاع

نکته دیگر قابل توجاه در ایان مطالعاات ،انتخاا

میتوان به مطالعات راآو و تال بر رفتار ساتونهاای فاوالدی

مقطاع

تنشهای پسماند داشته ،اما مقاومت نهایی این نوع ساتونهاا را

بررسی شده به صورت مقااطع  Hشاکل اسات .ایان در حاالی

کاهش نمیدهد [ .]4تال در ادامه این پژوهش ها بیان میکند که

است که مقطع جعبهای باه عناوان یکای از مقااطع معماول در

جوش ورق های تقویتی به لبه بال ستونهاای  Hشاکل کوتااه،

ساخت ستونهای فوالدی مورد استفاده قرار میگیرد.

منجر به ایجاد یک توزیع تانش پساماند مناساب مایشاود باه

ایاان مقالااه در ارتباااط بااا مطالعااات انجااامشااده در زمینااه

طوری که ممکن است در برخی موارد مقاومت نهایی این ناوع

مقاومسازی ستونهای فاوالدی تحات باار ،باا در نظار گارفتن

ستونها را افزایش دهد [.]5

نیروی محوری در ستون با مقطع مربعای و مقااومساازی آن باا

پژوهشهای دیگر در راستای تعیین بیشینه ظرفیت بااربری

ورق های تقویتی فاوالدی سراساری ،تاأثیر پارامترهاایی مانناد

ستونهای تقویتشده تحت بار با استفاده از روشهاای عاددی

انحنای ستون در زمان مقااوم ساازی ،مقادار پایشباار ،نسابت

و تحلیلی انجام شده است .در این میان برون با استفاده از یاک

الغری و نسبت سطح مقطع ورقهای تقویتی به ستون پایاه بار

مدل تحلیلی نشان داد که هر دو عامل بار اولیه و چگونگی قرار

بیشینه ظرفیت باربری این نوع ستونهاا را باا اساتفاده از روش

گاارفتن ورقهااای تقااویتی ،باار مقاوماات نهااایی سااتونهااای

اجزای محدود بررسی میکند .الزم به گفتن اسات کاه در ایان

تقویتشده تحت بار تأثیر میگذارد [ .]6الزم به گفتن است که

بررسی تاثیر همزماان پارامترهاای ماذکور بار بیشاینه ظرفیات

در این روش تنها اثر انحنای اولیه در نظار گرفتاهشاده و تاأثیر

باربری نمونهها ارزیاابی شاده اسات .بیشاینه ظرفیات بااربری

تنشهای پسماند در آن دیده نمیشود .ماارزو و موهاان نیاز

نمونههای بدون پیشبار منطبق بار نتاایج حاصال از آیاینناماه

روابط تئوری با حل بسته برای پیشبینی بار بحرانی ستونهاای

 ANSI/AISC 360-10در نظار گرفتاه شاده اسات .در نهایات

Hشکل تحت بار ارائه دادهاند .در این روش با استفاده از اصال

نتایج حاصل از این بررسی با حالتی که ایان ورقهاا از ابتادای

برهم نهای ،اثار تانش هاای پساماند موجاود در مقطاع اصالی،

بارگذاری روی ستون قرار دارند مقایسه میشود .مواردی چاون

جوشااکاری ثانویااه و تاانشهااای ناشاای از وجااود بااار قباال از

بعد مقطع ،ضخامت مقطع ستون و ورق تقویتی ،ارتفاع ستون و

مقاومسازی در نظر گرفته شده است [ .]7الزم به گفتن است که

مقدار بار اولیه به عنوان متغیرهای استفاده شده است.

مدل برون و روابط ارائه شده به وسیله مارزو و موهاان تنهاا
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ستون به دلیل اعمال بار و حرکت در راستای محاور طاولی در

 -2مدلسازی کامپیوتری
1

در این مقاله از نرم افزار اجزای محدود آبااکوس بارای

برابر تغییر مکان در راستای محور  zمقید نشده است .مشابه این

مدل سازی و تحلیل نمونه ها استفاده شده است .در مجماوع

روش به وسیله پااتون و ساینو و پااولویچ و همکااران بارای

 1۹۹مدل با بعد مقطع ،ضخامت مقطع ستون و ورق تقویتی،

اعمال بارگذاری و شرایط تکیاهگااهی در مادلساازی عاددی

ارتفاع ستون و مقدار بارگذاری اولیه متفاوت بارای مطالعاه

استفاده شده است [ .]10-9بارگذاری نیز باه صاورت یاک باار

در نظر گرفته شده است .نمونه های استفاده شده دارای مقطع

متمرکز فشاری در باالی ستون به نقطه مرجع  2اعمال میشاود.

مربع ساخته شده 2است که به وسیله ورق های تقویتی فوالدی

با توجه به ناوع تحلیال اساتفاده شاده ،بارگاذاری باه صاورت

سراسری در هر چهار طرف مقطع مقاوم ساازی شاده اسات.

گامبهگام به ستون اعمال میشود .همچنین برای افازایش دقات

شکل ( )1یک نمونه ساتون باه هماراه ورق هاای تقاویتی و

تحلیل ،هر یک از این گامها به تعدادی زیار گاام تقسایمبنادی

چگونگی قرارگیری آن ها را نشاان مای دهاد .در اداماه ایان

میشود که کمینه اندازه آن ها برابار  1/1۹۹۹۹۹باار اعماالی در

بخش اطالعات کلای و پایش فار

نظر گرفته شده است.

هاای اساتفاده شاده در

مدل سازی نظیر بارگذاری و شرایط تکیه گاهی ،نوع مصالح و
 -2-2مدل رفتاری مصالح

مدل رفتاری آن ،نوع المان و اندازه مش ،تنش های پساماند،

نوع فوالد استفاده شده برای مدلسازی ستون و ورق هاای

ناراستی اولیه و در نهایت روند مدل سازی و تحلیل نمونه ها

تقویتی  ASTM A36است .رفتار در نظر گرفته شده برای ایان

ارائه می شود.

فوالد به صورت االستوپالستیک با رفتار سختشوندگی دوبااره
شکل  .1ستون تقویتشده به همراه شرایط تکیهگاهی

است که به صورت یک نمودار چهار خطی مشابه پژوهشهاای
بن و همکاران و شی و همکاران در نظر گرفته شده است [-11
 .]12این نمودار به صورت شاماتیک در شاکل ( )2نشاان داده
شده است.
در نرمافزار آباکوس قسمت االستیک نمودار باا اساتفاده از
مدول االستیسیته و نسبت پواسون و قسمت پالستیک به وسایله
تنش واقعی و کرنش پالستیک لگااریتمی بیاان مایشاود [.]13
تنش واقعی و کرنش پالستیک لگاریتمی با استفاده از رابطه ()1
قابل محاسبه است:

Fig. 1. Reinforced column and boundary condition

()1

 -1-2بارگذاری و شرایط تکیهگاهی
برای تعریف شرایط تکیهگاهی مطاابق شاکل ( )1از نقااط
مرجع ( RP-1و  )RP-2که به لبههای انتهایی ستون بسته شاده-

  T ru e  (1   n o m )  n o m

 pl
 T ru e
  ln  ln (1   n o m ) 
E


در این رابطه   T ru e ،  lnp l ،  n o m ،  n o mو

اند ،استفاده شده اسات .نقطاه واقاع در پاایین ساتون در برابار

E

باه ترتیاب

کرنش اسمی ،تنش اسمی ،کارنش پالساتیک لگااریتمی ،تانش

تمامی درجات آزادی تغییر مکانی و دوران حول محاور طاولی

واقعی و مدول االستسیته است [ .]13جدول ( )1مقادیر تانش و

مقید شده است .این در حالی اسات کاه نقطاه واقاع در بااالی

کرنش اسمی و واقعی را برای فوالد استفاده شده نشان

1 ABAQUS/6.13.4
2 Build up box
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جدول ( )1مشخصات فوالد استفاده شده []1۹
Nominal

True
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تقویت نشده است .ابعاد و مشخصات این نمونهها و ابعاد ماش

Stress-strain type

بررسی شده برای هر نمونه ،در جادول ( )2ارائاه شاده اسات.

250

250.3

)(MPa

شکل ( )۲نیز چگونگی مشبندی و بعد مش استفاده شده برای

400

415.3

)(MPa

1.25e-3

1.25e-3

Yield strain

هر نمونه را نشان میدهد.

1.4e-2

1.39e-2

Hardening strain

3.82e-2

3.75e-2

Ultimate strain

2e5

2e5

6.2e3

6.2e3

0.26

0.26

Selected mesh
dimension
)(mm

Mesh
dimensions
)(mm

Section
thickness
)(mm

Hardening modulus

Column
)length (m

)(MPa

Elastic modulus

Column
)width (mm

)(MPa

جدول  .2ابعاد نمونهها در آنالیز حساسیتسنجی

20

15,20,25,30,40

8

4,6,8,10

200

20

15,20,25,30,40

10

4,6,8

300

25

15,20,25,30,40

15

4,6,8

400

Poisson’s ratio

]Table. 1. Material properties [14

شکل  .2نمودار تنش-کرنش مصالح

Table 2. Specimens dimension in mesh sensitivity analysis

شکل  .3مقادیر مختلف بعد مش در آنالیز حساسیتسنجی

Fig. 2. Stress-strain curve

 -3-2نوع المان
در این مطالعه نیاز به یک المان تنش-تغییر مکان پوستهای
مناسب برای در نظر گرفتن رفتار غیرخطی مصالح و غیرخطای
هندسی و همچنین اعمال تنشهای پساماند اسات؛ بناابراین از
میان المانهای موجود در نرمافزار آباکوس ،المان  S4Rکه یاک
المان پوستهای چهاروجهی با چهار گره و شش درجه آزادی در
هر گره باا انتگارالگیاری کااهشیافتاه ،انتخاا

شاده اسات.

Fig 3. Different mesh sizes in mesh sensitivity analysis

انتگرالگیری کاهشیافتاه عاالوه بار ارائاه نتاایج دقیاق ،زماان
محاسبات را باهطاور قابال مالحظاهای کااهش مایدهاد [.]15

شکل ( )۹به عنوان نمونه ،نمودار تغییرات بیشاینه ظرفیات

مطالعات موردی نشان میدهد که این المان بهطور موفقیتآمیاز

باربری نمونههای باا بعاد مقطاع  2۹۹میلایمتار بارای مقاادیر

در مدلسازی مقااطع جاوش شاده و تحلیال کماانش اعضاای

مختلف بعد المان را نشان مایدهاد .هماانگوناه کاه مشااهده

سازههای فوالدی استفاده شده قرار گرفته است [.]18-15

میشود مقدار اخاتالف موجاود در مقاومات نهاایی نموناههاا،

برای تعیین اندازه المان از آنالیز حساسیت سنجی نسبت به

حاصل از تغییر اندازه مش از  2۹به  1۹میلیمتر ،کمتار از ۹/۹۹

بعد ماش اساتفاده مایشاود .در ایان مقالاه تعاداد  1۹عادد از

درصد است؛ بنابراین برای نمونههای با بعد مقطاع  2۹۹میلای-

شده است.

متر ،از بعد مش  2۹میلیمتر استفاده شده اسات .باا اداماه ایان

پارامتر هدف بررسی شده ،مقادار مقاومات نهاایی نموناههاای

روند برای سایر ابعاد مقاطع ،بعاد ماش مناساب بارای تحلیال

نمونههای بررسی شده ،برای تعیین بعد مش انتخا
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نمونهها طبق جدول ( )2به دست میآید.

()2

 r ,t

2a  b
h  2a  b 

 r ,c 

پارامترهای استفاده شده در این روابط در شکل ( )۹نشاان

شکل  .4تغییرات بیشینه ظرفیت باربری در مقادیر مختلف بعد مش برای

داده شده است .همچنین مقادار ایان پارامترهاا نیاز بار اسااس

بعد مقطع  2۹۹میلیمتر

به ضخامت اعضا (  ) h tدر جدول ( )۲ارائه شده

نسبت عر
است.

شکل  .5الگوی تنش پسماند ناشی از جوشکاری

Fig. 4. Variation of ultimate bearing capacity for different
mesh sizes in 200 mm column dimension

 -4-2تنش پسماند
مقاطع جعبهای از جوشکاری ورقهای فوالدی ناورد گارم
ساخته میشوند .تنش های پسماند اولیاه ایجااد شاده ناشای از

Fig. 5. Residual stress distribution from welding process

فرایند نورد گرم و یاا فرایناد برشاکاری در ورقهاای ساازنده

جدول  .3پارامترهای استفاده شده برای تعیین چگونگی توزیع تنشهای

مقطع به دلیل ایجاد حرارت ناشی از فرایناد جوشاکاری خن ای

پسماند در مقاطع جعبهای []21

شده و در مقایسه با تنشهای پسماند ایجاد شده در اثار فرایناد



 r ,c

Wide to thickness
ratio

جوشکاری تأثیر ناچیزی بر بیشاینه ظرفیات بااربری ایانگوناه

b

a

r ,t

اعضا دارد [ .]19به همین دلیل در این مطالعه تنها اثر تنشهاای

From eq.2

0

y



پسماند ناشی از فرایناد جوشاکاری در زماان سااخت و زماان

1 .5 t

1 .5 t

y



مقاومسازی در مدلسازی نمونهها در نظر گرفته شده است .این

Table 3. Parameters used to determine residual stress
]distribution pattern [21

y

0 .6 

From eq.2

h t  20
h t  20

تنش های پسماند در مدل اجزای محدود به صورت تانشهاای
طولی با مقدار متوسط برای هر المان در نظار گرفتاه مایشاود

 -5-2ناراستی هندسی
ناراستیهای هندسی موجود در عضو قبل از فرایند مقاوم-

[.]20
برای تعیین مقدار و چگونگی توزیع تنشهاای پساماند در

سازی به دالیل مختلفی از جمله فراینادهای سااخت ،حمال و

مقاطع جوش شده از جنس فوالد نرمه ،مدلهایی باا اساتفاده از

نصب در محل ،اعمال پیشباار و فرایناد جوشاکاری در زماان

این مطلب که تنش های پسماند موجود در مقطع خود متعاادل

1

مقاومسازی در اعضا ایجاد میشوند [ .]2بارای در نظار گارفتن

ارائه شده است [ .]21در این مدلها بیشینه تنش پسماند کششی

اثر این ناراستیهاا ،مایتاوان بیشاینه مقادار ناراساتی اولیاه را

(  )  r , tبرابر تانش تسالیم و تانش پساماند فشااری (  )  r , cاز

بهصورت یک مقدار ثابت در تحلیل تماامی نموناههاا در نظار

رابطه ( )2محاسبه میشود:

گرفت (به عنوان نمونه  1/1۹۹۹طول دهانه)؛ اما از آنجاایی کاه
هدف اصلی در این پژوهش تعیاین میازان تغییارات در بیشاینه

1 Self-equilibrium
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ظرفیت باربری ستونهای دارای پایشباار در مقایساه باا نتاایج

محسن ناصری سعید عرفانی

بدست میآید.

تئوری حاصل از آییننامه است ،یک مطالعه اولیاه بارای تعیاین
ناراستی هندسی اولیه مناسب برای هر نمونه انجاام و نتاایج آن

Imperf
ection

0.954

0.982

0.993

1

1/950

150×8

0.960

0.981

0.994

1

1/1050

150×10

برای تحلیل هر نمونه در نرمافزار آباکوس سه مادل مجازا

0.966

0.98

0.991

1

1/650

250×8

ساخته میشود .به این ترتیاب کاه نتاایج تحلیال مادل اول باه

0.977

0.985

0.993

1

1/700

250×10

های مدل دوم و نتایج حاصل از تحلیال مادل

0.978

0.987

0.993

1

1/700

250×12

0.982

0.99

0.996

1

1/525

300×10

دوم به صورت شرایط اولیه باه مادل نهاایی اعماال مایشاود.

0.984

0.99

0.995

1

1/525

300×12

فرضیات بهکاررفته و نوع تحلیل استفاده شده بارای هار نموناه

0.988

0.992

0.996

1

1/550

300×15

عبارت است از:

0.917

0.965

0.994

1

1/900

150×8

 )1مدل خطی کمانش مقدار ویژه بارای اعماال ناراساتیهاای

0.921

0.968

0.992

1

1/925

150×10

×6000
200×8

0.952

0.975

0.992

1

1/725

250×8

0.957

0.977

0.994

1

1/750

250×10

 )2مدل ستون تقویت نشده برای اعمال باار اولیاه باا در نظار

0.959

0.981

0.993

1

1/750

250×12

گرفتن آثار تنش پسماند ،ناراستی اولیه ،غیرخطای هندسای

0.952

0.976

0.992

1

1/700

300×10

0.955

0.975

0.99

1

1/700

300×12

0.964

0.979

0.992

1

1/750

300×15

×6000×400
15

0.914

0.959

0.989

1

1/1175

150×8

0.912

0.96

0.991

1

1/1175

150×10

×8000
200×8

0.915

0.962

0.99

1

1/775

250×8

0.916

0.96

0.988

1

1/775

250×10

مقاادار ناراسااتی ،بااار موجااود در سااتون قباال از اضااافه شاادن

0.917

0.959

0.986

1

1/775

250×12

0.937

0.971

0.992

1

1/775

300×10

ورق های تقویتی ،نسبت الغری نمونهها و نسبت ساطح مقطاع

0.935

0.969

0.99

1

1/775

300×12

ورق های تقویتی به سطح مقطع ساتون پایاه در حالات وجاود

0.937

0.97

0.99

1

1/800

300×15

×8000×400
15

پیشبار است .برای ارزیابی میزان تأثیر این پارامترها ،بارای هار

0.956

0.987

0.997

1

1/1750

150×8

یک از نمونههای ارائه شده در جدول ( )۹چهار مدل مجازا کاه

0.953

0.986

0.997

1

1/1750

150×10

10000
×200
×8

اولیه با استفاده از آنالیز کمانش

1

مصالح با استفاده از آنالیز استاتیکی عمومی
 )۲مدل نهایی تقویتشده با استفاده از آنالیز

2

RIKS

 -3مطالعه پارامتری
متغیرهای استفاده شده در ایان مطالعاه شاامل پارامترهاای

×8000×300
10

عنوان پیشفر

×6000×300
10

 -6-2مدلسازی و تحلیل نمونهها

×4000×300
10

در بخش  1-۲ارائه شده است.

0.6

0.4

0.2

×4000
200×8

0

×4000×400
15

Relative bearing capacity in
various preload level

Reinfo
rcing
plate
dimens
ion
Speci
)(mm
men
dimens
ion
)(mm

جدول  .4ظرفیت باربری نسبی نمونهها در مقادیر پیشبار مختلف

Table 4. Relative bearing capacity in various preload levels.

هاار کاادام دارای سااطوح بارگااذاری اولیااه  ۹/۹ ،۹/2 ،۹و ۹/1
ظرفیت باربری ستون تقویت نشده است ،ساخته میشود .سپس

 -1-3تأثیر انحنای موجود در زمان مقاومسازی

هر یک از این مدلها با استفاده از روش ارائه شده در قسامت

همانگونه که در بخش  ۹-2بیان شاد فرایناد جوشاکاری

 2-1تحلیل شده تا بیشینه ظرفیت باربری آنهاا بدسات آیاد .از

یکی از عوامل مؤثر بر ایجاد ناراستی در ستونهای مقاومساازی

تقسیم مقدار بدست آمده برای هار نموناه بار بیشاینه ظرفیات

تحت بار است .از طرفی مطالعاات آزمایشاگاهی محادودی در

باربری تئوری آن ،ظرفیات بااربری نسابی مطاابق جادول ()۹

زمینه تعیین میزان انحنای ناشای از فرایناد جوشاکاری در ایان
اعضا انجام گرفته است [ .]2همچناین مراجاع مختلاف مقاادیر

1 Linear perturbation, Buckle
2 Static general

متفاوتی را برای ناراستی هندسی در این اعضا ارائه کردهاند .باه
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تغییر مکان ستون برای مقدار انحنای اولیه مشخ ،است.

عنوان نمونه آییننامههای آمریکا ،اروپا ،کانادا و اساترالیا ،بارای
در نظر گرفتن انحنای اولیه ،انحاراف وساط ساتون از راساتای

همانگونه که مشاهده میشود با افزایش مقدار انحنای

قائم را برابر  1/1۹۹۹طول ساتون در نظار مایگیرناد .در ایان

اولیه ،بیشینه ظرفیت باربری نمونه کاهش مییابد .همچنین با

آییننامهها غیرمستقیم بودن عضو به صورت یک تابع سهمی باا

افزایش میزان انحنای اولیه ،مقدار تغییر مکان جانبی وسط دهانه

بیشینه تغییر مکان درون صفحه در وسط دهانه ،به ستون اعماال

متناظر با بیشینه ظرفیت باربری نیز افزایش مییابد .مقدار

ماایشااود [ .]13وانااو و همکاااران نیااز در بررس ای عااددی و

ناراستی مناسب برای این نمونه برابر 1/۰۹۹طول ستون به

آزمایشگاهی رفتار ستونهای  Hشکل ساختهشاده از فاوالد پار

دست آمده است .مقادیر ناراستی محاسبه شده برای سایر

مقاومت تحت بار محوری ،مقدار انحراف اولیه ساتون را برابار

نمونهها در جدول ( )۹ارائه شده است .بر اساس این جدول

 1/1۹۹۹طول ستون در نظر گرفته اند [ .]22این در حالی اسات

مقادیر ناراستی به دست آمده برای نمونهها در محدوده 1/۹۹۹

که پاتون و سینو در مطالعه عددی کمانش ساتونهاای جادار

تا  1/13۹۹برابر طول ستون قرار دارد .این مقادیر در محدوده

تحت فشار محوری خاال ،،یاک مقادار مناساب بارای

مقادیر پیشنهاد شده به وسیله مراجع فوق قرار داشته و بدین

ناراستیهاای هندسای اولیاه بار اسااس کارهاای آزمایشاگاهی

ترتیب میتوان درستی مدلسازی و فرضیات استفاده شده در

موجود در نظر میگیرد [ .]9همچناین یاان و همکااران مقاادیر

تحلیل را تایید کرد.

ناز

ناراستی اولیه  1/1۹۹۹ ،1/۹۹۹و 1/2۹۹۹طول ساتون را درنظار
گرفته و بیاان کارده اناد کاه مقاادیر ناراساتی ناشای از فرایناد

شکل  .1نمودارهای بار تغییر مکان نمونه  1۹۹۹×2۹۹×8به همراه ورقهای

جوشکاری در این اعضا ممکن است در بعضی ماوارد بایش از

تقویتی  1۹۹×8میلیمتری

مقادیر فر

شده باشد []18؛ بنابراین نمیتوان بهطاور مساتقیم

مقدار ناراستی ناشی از انحنای موجود در ستون تقویت نشده را
برای استفاده در مدلسازی تعیین کرد.
با توجه به اینکه که هادف اصالی در ایان مطالعاه تعیاین
میزان تغییارات در بیشاینه ظرفیات بااربری ساتون هاای دارای
پیش بار در مقایسه با نتایج تئوری حاصال از آیاین ناماه اسات،
بیشینه ظرفیت بااربری نموناههاای مرجاع (نموناههاای بادون
پیشبار) منطبق بر نتایج حاصل از آییننامه در نظر گرفتاه شاده

Fig. 6. Load vs. deflection for 6000×200×8 mm box column
with 150×8 mm reinforcing plate

و مقدار ناراستی مناسب برای هر نمونه به دسات آماده اسات.
بدین منظور بیشینه ظرفیت باربری نمونه هاا بار اسااس رواباط

در صورتی که مقادیر ناراستی ارائه شده در برابر نسبت

آییننامه محاسبه شده و با نتاایج باه دسات آماده از نارمافازار

الغری نمونهها رسم شود ،شکل ( )3حاصل میشود .همانگونه

مقایسه میشود .در صورت عدم هماهنگی نتایج ،مقدار ناراستی

که مشاهده میشود با افزایش نسبت الغری ،مقدار ناراستی

هندسی طوری تغییر داده میشود که میزان اختالف باین نتاایج

مناسب برای هماهنگی نتایج حاصل از روش عددی بر مقادیر

تئوری و نتایج حاصل از نرمافزار به کمتر از  ۹/1درصد برساد.

آییننامهای ،کاهش مییابد.

شکل ( )1نمونهای از این فرایند را بارای ساتون 1۹۹۹×2۹۹×8

با برازش یک منحنی بر این نقاط معادله  ۲برای تعیین

میلیمتر با ورق تقویتی  1۹۹×8میلیمتری نشاان مایدهاد .هار

مقدار ناراستی مناسب با استفاده از نسبت الغری نمونهها به

یک از منحنیهای موجود در این شکل نشان دهنده نمودار باار

دست میآید:
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l

()۲

0 .6 3
r

که در آن

l/r

65  l / r 

محدوده کاهش بیشینه ظرفیت باربری را برای ساطوح مختلاف

 

پیش بار نشان میدهد .همانگونه که مشاهده میشاود محادوده

نسبت الغری نمونههای تقویتشده

تغییرات بیشینه ظرفیت باربری با افزایش سطح پیشبار افازایش

میباشد .در صورتی که مقادیر ناراستی استفاده شده در نرمافزار

می یابد .طبق بررسیهای انجام شده ،یکی از عوامل تأثیرگذار بر

با استفاده از رابطه فوق محاسبه شود ،بیشینه ظرفیت باربری

این رفتار ،مقدار نسبت الغری نمونهها است کاه در اداماه بیاان

نمونههای بدون پیشبار برابر مقادیر محاسبه شده از روابط

میشود.

آییننامه به دست میآید.

شکل  .8محدوده کاهش ظرفیت باربری در سطوح مختلف پیشبار

شکل  .7منحنی مقدار ناراستی اولیه در برابر نسبت الغری نمونهها

Fig. 8. Range of ultimate bearing capacity reduction in various
preload levels

Fig. 7. Imperfection vs. slenderness ratio curve

 -2-3تأثیر مقدار پیشبار

 -3-3تأثیر نسبت الغری

بر اساس نتایج به دست آمده ،با افزایش مقدار بار موجاود

همانگونه که اشااره شاد نسابت الغاری یکای از عوامال

در ستون قبل از فرایناد مقااومساازی ،بیشاینه ظرفیات بااربری

تأثیرگذار بر بیشینه ظرفیت باربری نموناههاا در یاک پایشباار

ستون تقویتشده در مقایسه با مقادیر آییننامه کاهش ماییاباد.

مشخ ،است .محدوده نسبت الغری در نظار گرفتاه شاده در

دلیل این کاهش را میتوان به این صورت بیان کارد کاه اعماال

این مطالعه از الغری  2۹تا  1۲۹است .شکل ( )۰درصد کاهش

پیشبار به ستون تقویت نشده باعث افازایش ناراساتی هندسای

ظرفیت باربری نمونههای تقویتشده را در برابر نسبت الغاری

اولیه موجود و به تبع آن کاهش ظرفیات بااربری نهاایی ساتون

آنها نشان میدهد.

تقویت شده میشود .بیشینه مقدار این کاهش برای نسابت هاای

همانگونه که در شکل مشاهده میشود باا افازایش ساطح

پیشبار  ۹/۹ ،۹/2و  ۹/1به ترتیب برابر  %۹ ،%2و  %۰/۹بیشاینه

پیشبار ،تأثیر نسبت الغری بر کاهش ظرفیات بااربری افازایش

ظرفیت باربری ستون تقویتشده است .مقدار کاهش بر اسااس

مییابد .همچنین مشاهده میشاود کاه در ساتونهاای کوتااه (

مقادیر مختلف پیشباار را مایتاوان باا اساتفاده از رابطاه زیار

 50

محاسبه کرد:
()۹

محسن ناصری سعید عرفانی

 ) l / rبا افزایش نسبت الغری ،میازان تفااوت در بیشاینه

ظرفیت بااربری تئاوری و نتاایج حاصال از نارمافازار افازایش

R P  0 .1 9 4   0 .0 4 2 
2

مییابد .این در حالی است که در ستونهای الغر ( ) l / r  1 2 0

که در آن  نسبت مقدار پیشبار به بیشینه ظرفیت باربری

با افزایش نسابت الغاری ،میازان ایان اخاتالف باهطاور قابال

ستون تقویت نشده است .در اداماه از مقادار محاسابه شاده از

مالحظهای کاهش مییاباد .باه بیاان دیگار ،بیشاینه کااهش در

رابطه فوق برای بررسی تأثیر همزمان سطح پیشبار و الغری بر

ظرفیت باربری در نمونههای با الغاری میاناه اتفااق مایافتاد (

بیشینه ظرفیت باربری نموناههاا اساتفاده مایشاود .شاکل ()8
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.) 5 0  l / r

در ظرفیت باربری در این الغری اتفاق میافتد.

شکل  .3کاهش ظرفیت باربری در برابر نسبت الغری نمونهها برای مقادیر

 -4-3تأثیر نسبت سطح مقطع

مختلف پیشبار

یکی دیگر از پارامترهاای بررسای شاده در ایان پاژوهش
نسبت سطح مقطع ورق هاای تقاویتی باه ساطح مقطاع ساتون
تقویت نشاده اسات (
حدی

Ar Ac  

و

Ac

r

 .) Aاز نظار تئاوری در دو حالات

Ac  0

r

 ، Aتفاوت بین نتایج تئوری و

نتایج حاصل از نرمافزار به سمت صفر میل میکند؛ باه عباارت
دیگر بیشینه ظرفیت محاسبه شده از روابط آیاین ناماه برابار باا
نتایج حاصل از روش عددی با در نظر گرفتن اثر پیشبار اسات
( Pth e o r e tic a l  1

Fig. 9. Ultimate bearing capacity reduction vs. slenderness
ratio of specimens in various preload levels

 .) Pنتایج حاصل از این بررسی نشان میدهاد

که با وجود تغییر در نسابت ساطح مقطاع از حادود  ۹/۹تاا ،1
میزان تغییرات در بیشینه ظرفیت باربری نموناههاا کمتار از %1

دلیل این رفتار را میتوان به این صورت بیاان کارد کاه در

است.

ستونهای با الغری کم ،بیشینه ظرفیت باربری با تسلیم مصاالح
اتفاق میافتد؛ بنابراین مقدار ناراستی ناشای از اعماال پایشباار

شکل  .11کاهش ظرفیت باربری در برابر نسبت سطح مقطع برای نمونه

تأثیر قابل توجهی بر بیشینه ظرفیت باربری ستون تقویات شاده

 8۹۹۹×2۹۹×8با ورق تقویتی  1۹۹×1۹میلیمتری

ندارد .در ستونهای با الغری زیاد نیز ،قبال از تسالیم مصاالح،
عضو کمانش کرده و از بین میرود .از طرفی بار اسااس مباانی
تئوری پایداری در حالت کمانش االستیک ،وجود انحنای اولیاه
باعث ایجاد تغییر شکل قابل توجه در عضو قبل از کمانش شده
اما بر بیشینه ظرفیت باربری آن تأثیر قابل تاوجهی نادارد [.]23
بنابراین در این نوع ستونها با افزایش نسبت الغری تأثیر پایش
بار بر بیشاینه ظرفیات بااربری عضاو کااهش ماییاباد .اماا در

Fig 10. Ultimate bearing capacity reduction vs. cross sectional
area ratio for 8000×200×8 mm specimen with 150×10 mm
plates.

ستونهای با الغری میانه که نسبت الغری ناه در حاد کماانش
االستیک و نه در محدودهای است که شکست ستون باا تسالیم
مصالح اتفاق افتد ،تأثیر پیشبار و به تباع آن انحناای اولیاه بار

به عنوان نمونه در شکل ( )1۹نماودار ظرفیات بااربری

بیشینه ظرفیت باربری نمونهها ،قابلتوجه است .با بارازش یاک

نسبی در برابر نسبت سطوح مقاطع بارای نموناه 8۹۹۹×2۹۹×8

به همراه ورق تقویتی  1۹۹×1۹میلیمتری در سه سطح پیشباار

منحنی بر نقاط مربوط به هار ساطح پایشباار ،رابطاهای بارای

نشان داده شده است.

پیشبینی میزان تأثیر این پارامتر بر کااهش ظرفیات بااربری باه
صورت زیر ارائه میشود:
2

()۹


 (l / r ) r  
 1  1  
 

 9 5  


 -4جمعبندی

2

R n ,S

نتایج حاصل از این بررسی نشان میدهد که در ستونهاای

مقدار این رابطه برای یک نمونه ساتون باا الغاری  ۰۹باه

کوتاه و ستونهای با الغری زیاد ،تأثیر مقااومساازی در حالات

بیشینه مقدار خود میرسد؛ به عبارت دیگر بیشینه مقدار کاهش

وجود پیشبار و حالت عدم وجود آن بر بیشینه ظرفیت بااربری
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ارزیابی پارامترهای مؤثر بر ظرفیت باربری ستونهای فوالدی جعبهای ...
نمونه تقویتشده تفاوت چندانی ندارد؛ بنابراین مقاومت نهاایی

بر اساس نتایج به دست آمده ،اعماال پایشباار باه ساتون

ستون هایی که در این محدوده قرار میگیرند با چشامپوشای از

تقویت نشده باعاث افازایش انحناای اولیاه و کااهش ظرفیات

مقدار پیشبار موجود در آنها مشابه حالت عدم وجود پیشباار

باربری نهایی ستون تقویتشاده مایشاود .بیشاینه مقادار ایان

محاسبه میشود .همچنین در مواردی که میازان باار موجاود در

کاهش برای سطوح پیشبار  ۹/۹ ،۹/2و  ۹/1به ترتیب برابر ،%2

ستون تقویات نشاده کمتار از  %۹۹ظرفیات بااربری آن باشاد،

 %۹و  %۰/۹است .همچنین مشاهده شد که در ستونهای کوتااه
 50

میتوان با قبول بیشینه خطاایی باه میازان  ،%۹از اثار پایشباار

(

چشم پوشی کرد .در حالت کلای بارای تعیاین بیشاینه ظرفیات

ظرفیت بااربری تئاوری و نتاایج حاصال از نارمافازار افازایش

باربری ستونهای جعبهای مقاومسازی شده تحت بار مایتاوان

مییابد .این در حالی است که در ستونهای الغر ( ) l / r  1 2 0

بیشااینه ظرفیاات باااربری تئااوری محاساابه شااده را در ضااریب

با افزایش نسابت الغاری ،میازان ایان اخاتالف باهطاور قابال

کاهشی به دست آمده از رابطه زیر ضر
()1

کرد.

 ) l / rبا افزایش نسبت الغری ،میزان تفااوت در بیشاینه

مالحظهای کاهش مییابد .به بیان دیگر در یک سطح پایشباار
ثابت ،بیشینه کاهش در ظرفیت باربری در نمونههای باا الغاری

R  1  R p  R n ,S

و  ، R n , Sبه ترتیب ضرایب کاهشای مرباوط

میانه اتفاق میافتد (  .) 5 0  l / r  1 2 0الزم به گفتن اسات باه

سطح پیشبار و نسبت الغری نمونه است و مقدار آن با استفاده

دلیل اینکه نتایج حاصل از این بررسی بر اساس نسابت الغاری

از روابط ( ۹و  )۹قابل محاسبه است .برای ارزیابی میزان دقات

اعضا بیان شده است ،میتوان آن را برای ساایر شارایط تکیاه-

)P

گاهی دیگر نیاز بساط داد .همچناین نتاایج حاصال از بررسای

تمامی نمونهها با استفاده از این رابطه محاسابه و باا مقاادیر باه

نسبت سطوح مقاطع نشان میدهد که این پارامتر در نسبتهای

دست آمده از روش عددی مقایسه میشود .نتایج حاصل نشاان

متعارف ( ۹/۹تا  ،)1تأثیر قابال مالحظاهای بار بیشاینه ظرفیات

میدهد که مقادیر باه دسات آماده همااهنگی خاوبی باا نتاایج

باربری نمونهها در مقایسه با مقادیر تئوری نمیگذارد و میتوان

حاصل از روش عددی دارد به طوری که بیشینه خطای موجاود

از اثر آن چشمپوشی کرد .در انتها نیز یک رابطه کاربردی بارای

برابر  %2/۹است.

محاسبه میزان کاهش در ظرفیت باربری نهایی این نوع ستونهاا

که در آن

Rp

رابطاه پیشاانهاد شاده ،ظرفیاات بااربری نساابی (

Pth e o r e tic a l

بر اساس سطح پیشبار و نسابت الغاری آنهاا پیشانهاد شاده

 -5نتیجهگیری

است .استفاده از این رابطه مایتواناد سابب افازایش دقات در

در این مطالعه اثر پارامترهای مختلاف بار بیشاینه ظرفیات

فراینااد باااز طراحاای سااتونهااای فااوالدی بااا مقطااع جعبااهای

باربری ستونهای مقاومسازی شاده تحات باار ،باا اساتفاده از

مقاومسازی شده تحت بار شود.

روش اجزای محدود بررسی شده اسات .در ایان راساتا تعاداد
 1۹۹نمونه ستون با مقطع مربعی با ورقهای تقویتی فاوالدی از
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Abstract:
Strengthening existing structures is one of the most important issues in the field of structural engineering.
For the purpose of avoiding any interruption in serviceability of a structure and economic issues,
strengthening process is usually performed when a member is under service loads. On the other hand, it is
very difficult to weld plates after unloading a loaded steel column. Therefore one of the important issues in
strengthening steel column is the presence of significant axial load caused by service loads. This is usually
neglected in the redesign process of retrofitted columns.
This paper aims at numerical investigation of the behavior and ultimate load bearing capacity of in-service
strengthened steel box columns with continuous welded plates. Effects of different parameters on the
capacity of preloaded strengthened columns are presented and discussed. Results are discussed by the effects
of initial imperfection; magnitude of preload before strengthening; slenderness ratio of the strengthened
column and ratio between cross sectional area of reinforcing plate and un-strengthened column. To
investigate the effect of these parameters, each un-retrofitted specimen is exposed to the preloading levels of
0.0, 0.2, 0.4 and 0.6 of the load carrying capacity of un-strengthened column. Then results of this preliminary
analysis are defined as a predefined field for the column of the same retrofitted model. Ultimate bearing
capacity of the strengthened model is calculated using a modified Risk analysis method. The critical load
carrying capacity of models without pre-existing axial load was set to the theoretical value presented in
ANSI/AISC 360-10 and suitable imperfection for each model was calculated. This is because the main objective
of this study is the variation of results with respect to the existing design curves. Based on the results of
numerical analysis, application of preload to unstrengthened column magnifies the initial geometric
imperfection of the column and consequently decreases the ultimate bearing capacity of strengthened
column. Also as the magnitude of axial load existing prior to addition of reinforcing plates increases, the
ultimate bearing capacity of the strengthened column decreases with respect to the calculated theoretical
value. The maximum amount of this reduction for the preload ratios of 0.2, 0.4 and 0.6, is respectively up to
2%, 5% and 9.5% of the load-bearing capacity of strengthened column. As another result, slenderness ratio is
one of the main parameters that affect the bearing capacity of specimens with a specified preload level. This
means that at a constant preload level the maximum reduction in bearing capacity occurs for models with
median slenderness ratio. Also models with cross sectional ratio of reinforcing plates ranging from 0.4 to 1.0
were studied and it was shown that inside this range, the cross sectional ratio of reinforcing plates parameter
does not have remarkable effect on the ultimate bearing capacity of column. At the end, an empirical relation
is proposed to calculate the reduction of ultimate bearing capacity for columns with different slenderness
ratios and preload levels. Results of this study may be utilized to increase the accuracy of redesigning
process during in-service strengthening of steel box columns.
Keywords: Strengthening, Load Carrying Capacity, Preload, Steel Box Column
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