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 خالصه
به  سال های اخير شمع های مارپيچ به جهت داشتن ویژگي های منحصر بفرد در سراسر دنيا مورد استفاده زیادی قرار گرفته اند، اما این شمع ها در

جرای آنها و ضوابط طراحي دليل ناشناخته بودن هنوز در كشور ایران كاربرد چنداني نداشته اند. در این مقاله به معرفي شمع های مارپيچ، نحوه ی ا

 این نوع از شمع هاپرداخته شده است. این شمع ها با اعمال یک لنگر پيچشي به انتهای آنها در زمين نصب مي شوند. روش های طراحي شمع های

( و Cylindrical Shear(، روش برش استوانه ای)Individual Bearing Platesمارپيچ بطوركلي شامل سه روش، صفحات باربری مجزا)

در  روش آناليز حدی مي باشد. این شمع ها عالوه بر نيروهای فشاری وكششي توانایي تحمل بارهای جانبي را به شکل قابل توجهي دارا مي باشند.

های  این مقاله هر سه روش فوق شرح داده شده و با استفاده از نتایج آزمایشات بارگذاری شمع در محل، صحت سنجي شده است. عالوه بر روش

ت تئوری از لنگر پيچشي نهایي نصب شمع و رابطه آن با ظرفيت باربری نيز مي توان برای تخمين ظرفيت باربری شمع های مارپيچ یا كنترل كيفي

 آنها استفاده كرد. ضوابط آیين نامه های موجود نيز مورد بررسي قرار گرفته است.

 

 
 زا، روش برش استوانه ای، روش آنالیز حالت حدیصفحات باربری مجهای کلیدی: شمع مارپیچ، روش  واژه

 
 

 .  مقدمه 1
 

ک زیر پي امروزه پي های عميق بطور گسترده ای در صنعت ساختمان مورد استفاده قرار مي گيرند. معموال این پي ها زماني بکار گرفته مي شوند كه خا

. شمع های چوبي و فلزی، شمع های بتن ه های پایين تر تشکيل شده باشدبصورت الیه هایي از خاک ضعيف در باال و خاک با مقاومت بيشتر در الی

مارپيچبه  مسلح درجا ریز و كوبشي از انواع رایج پي های عميق مي باشند. در سال های اخير استفاده از نوع دیگری از شمع های عميق به نام شمع های

صفحات فلزی مارپيچي شکل به دور یک ميله فلزی توخالي، در فواصل مشخص  دليل ویژگي های منحصر بفردش رو به افزایش است. این پي ها از

مشاهده مي شود، اجزای اصلي یک شمع مارپيچ  1[.همانطور كه در شکل 1تشکيل شده است. این صفحات بوسيله جوش به ميله فلزی متصل مي گردند]

. ميله پيشرونده، اولين قسمتي از شمع است كه وارد خاک مي 4و سرشمع 3رپيچ، صفحات باربر ما2، ميله افزایش طول شمع 1عبارتند از ميله پيشرونده

مورد نظر شود و معموال از یک نوک تيز و یک یا چند صفحه فلزی باربر تشکيل شده است. ميله افزایش طول شمع، برای فرستادن ميله پيشرونده به عمق 

نيز از یک ميله  5اما عموما فقط از ميله مركزی و ابزار اتصال تشکيل شده است. ميله مركزیاستفاده مي شود كه مي تواند شامل صفحات باربر نيز باشد 

 فلزی توپر یا توخالي ساخته مي شود. 

شمممع هممای مممارپيچ در پممروژه هممای مختلممف در سراسممر دنيمما مممورد اسممتفاده قممرار گرفتممه انممد. ایممن شمممع همما بممه منظممور شممالوده خانممه همما،     

راغ بمرق، پمل همای عمابر پيماده اسمتفاده شمده اسمت. ایمن شممع هما همچنمين بمه عنموان الممان پمي بنمدی بمرای پمي همای                     ساختمان های تجاری، تيمر چم  
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شممع همای مممارپيچ را ممي تموان بصمورت افقممي و یما همر زاویمه دلخممواهي           [.۱افممزایش بمار سماختمان بکمار مممي رونمد]     معيمو  و بهسمازی پمي جهمت    

دارای مقاوممت كششمي نسمبتا قابمل تموجهي ممي باشمند كمه ایمن امکمان را فمراهه ممي سمازد كمه                نصب كرد. این شمع هما عمالوه بمر مقاوممت فشماری     

 از آنها به عنوان اعضای كششي در دیوارهای حائل، سيسته های غشایي سقف، دكل های انتقال و سازه های دیگر استفاده نمود.

 
 یچمختلف شمع مارپ یاجزا -1شکل

 

دیگر پي ها دارای مزایای منحصر بفردی مي باشند. نصب این شمع ها در خاک های فروریزشي و زیر سطح آ  به شمع های مارپيچ در مقایسه با انواع 

له راحتي قابل اجرا مي باشد. تجهيزات نصب این شمع ها دارای قابليت مانور بيشتری نسبت به دیگر شمع ها هستند. عمليات نصب مي تواند بوسي

تي در محيط های كار محدود همچون حاشيه خيابان ها، زیرزمين ها، زیر پل ها و دیگر فضاها انجام گيرد. نصب تجهيزات قابل حمل و یا تجهزات دس

 این شمع ها هيچ ضایعات حفاری، ارتعاش و صدای اضافي توليد نمي كند كه این ویژگي ها در محيط های شهری بسيار حائز اهميت مي باشد. نصب

شمع مارپيچ در كمتر از چند ساعت ساخته مي شود. بارگذاری این شمع  ۱3است بطوریکه یک سيسته پي جدید با  شمع های مارپيچ بسرعت قابل انجام

ره مورد استفاده ها بالفاصله پس از نصب مي تواند انجام گيرد. از این شمع ها مي توان در پروژه های موقت نظير نيلينگ استفاده و پس از پایان كار دوبا

ها را مي توان در هر زاویه دلخواهي نصب و بدین بوسيله مي توانند بارهای جانبي قابل توجهي را تحمل كنند. این شمع ها با حذف  قرار داد. این شمع

ر دودیتي از نظبتن از پي های عميق رایج از نظر اقتصادی، زیست محيطي و از نظر زمان اجرا و بهره برداری بسيار مفيد مي باشند. این سيسته هيچگونه مح

تن ریزی زمان اجرا ندارد و در تمام ایام سال، بدون توجه به شرایط جوی كه بعضا بعلت سرما و بارندگي و یا گرمای شدید تابستان اجرای عمليات ب

دارای امکان پذیر نيست،قابل اجرا بوده و این ویژگي در پروژه هایي كه دارای محدودیت زماني هستند بسيار مفيد مي باشد. شمع های مارپيچ 

ی محدودیت هایي نيز هستند. این شمع ها در خاک های نامناسب دارای خطر خورگي مي باشند كه البته این مشکل در صورت استفاده از مصالح فلز

 [.0و۱]گالوانيزه مرتفع مي گردد
 

 

 ظرفیت باربری شمع های مارپیچ . 2
 

ئه شده است. اساس بيشتر روش های موجود نظير روش صفحات مجزا و روش برش برای محاسبه ظرفيت باربری شمع های مارپيچ روش های مختلفي ارا

ها كه توسط استوانه ای، آناليز حالت حدی مي باشد. برخي روش ها نيز بر پایه نتایج آزمایشگاهي با مقياس كوچک یا ابعاد واقعي استوارند. این روش 

ل شده برای نصب شمع و ظرفيت باربری شمع های مارپيچ را بطور تجربي تخمين مي زند. این محققين مختلفي نيز ارائه گردیده، رابطه لنگر پيچشي اعما

بری شمع مطالعات همچنان در حال انجام بوده و هر روزه روابط واقعي تری برای تخمين ظرفيت باربری این شمع ها ارائه مي گردد. معموال ظرفيت بار

 باشد. ر منطقي ترین روش طراحي موجود ميوابط تجربي كنترل شده كه در حال حاضهای مارپيچ از روابط تئوریک محاسبه و توسط ر
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 فاصله بین صفحات مارپیچ . 2-1

 

. 2و روش برش استوانه ای 1برای محاسبه ظرفيت باربری شمع های مارپيچ به روش تئوریک دو روش كلي وجود دارد. روش باربری مجزای صفحات

هر صفحه مارپيچ مي تواند بصورت مستقل عمل كند. در این حالت ظرفيت  ۱ه اندازه كافي زیاد باشد مطابق شکل اگر فاصله بين صفحات مارپيچ ب

 باربری شمع از مجموع ظرفيت های باربری هر یک از صفحات بدست مي آید. این روش محاسبه را روش باربری مجزای صفحات گویند. 

، شمع مارپيچ مانند یک گروه عمل مي كند. در این حالت ظرفيت باربری از مقاومت صفحه 0 اگر فاصله بين صفحات فلزی كه باشد، مطابق شکل

لفظ نسبي پایيني شمع و مقاومت جدار در طول استوانه قابل محاسبه خواهد بود. این روش به نام برش استوانه موسوم است. تراكه شمع های مارپيچ یک 

خاک اطراف وابسته است. این مسئله كه صفحات به اندازه كافي از هه فاصله دارند یا اینکه نزدیک  است كه به ابعاد هندسي صفحه مارپيچ و وضعيت

ده به شمار هستند، همچنان ناشناخته است. ظرفيت باربری را بایستي به هر دوروش محاسبه كرده و كمترین مقدار را به عنوان حالت مطمئن یا محدود كنن

 ای تمام حاالت شکست ممکن انجام شده و كمترین مقدار در نظر گرفته را آناليز حالت حدی گویند.آورد. روشي كه در آن محاسبات بر

 

 فاصله بین صفحات فلزی مارپیچ -2شکل 

ی مطالعات زیادی توسط محققين برای تعيين فاصله ای كه حالت مستقل صفحات به گروه تبدیل مي شود انجام شده است. در این مطالعات نمونه ها

 گوني در مقياس آزمایشگاهي و در خاک های مختلف آزمایش شده است. نتایج حاصله وابسته به قطر صفحات، اعداد متفاوتي را ارائه كرده اند.گونا

 برابر قطر صفحه پایين تر در نظر گرفت.  0فاصله بهينه بين صفحات را به اندازه  ۱مي توان مطابق شکل

 

 3ش صفحات مجزا ظرفیت باربری شمع مارپیچ به رو . 2-2
الف در نظر گرفته مي شود. در این تصویر -0برای محاسبه ظرفيت باربری شمع مارپيچ به روش صفحات مجزا نمودار دیاگرام آزاد آن را مطابق شکل 

نش چسبندگي در آل شده بصورت گسترده نشان داده شده است. فشار در زیر هر صفحه فلزی بصورت یک توزیع یکنواخت و همچنين ت -نيروهای ایده

باربری طول ميله شمع در نظر گرفته شده است. یک نيروی محوری نيز به انتها وارد شده است. ظرفيت باربری نهایي شمع عبارت است از مجموع ظرفيت 

 هر یک از صفحات باربر و چسبندگي در طول ميله، كه بصورت زیر نوشته مي شود:

Pu =∑qultAn + αH(πd)                                                                                                                                                                          (1)  

                                                
1
 Individual Bearing 

2
 Cylindrical Shear 

3
 Individual Bearing 
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qult تنش باربری نهایي خاک در عمق مورد نظر = ،An  سطح مقطع صفحه یباربر =nام ،αی باربر = چسبندگي بين خاک و صفحه ،H طول شمع =

 هستند.   =قطر دایره اطراف ميله شمعdو مارپيچ تا باالی صفحه ی مارپيچ 

 
 ب(    الف(

 دیاگرام آزاد شمع مارپیچ، الف( حالت صفحات مجزا، ب( برش استوانه ای -3شکل 

 بنده بصورت زیر ساده شده محاسبه مي گردد.  تنش باربری نهایي خاک در حالت كلي از رابطه مشهور ترزاقي كه برای خاكهای دانه ای و چس

qult = 1.3cNc + qNq + 0.3γBNγ                                                                                                                                                                           (2)              

 برای خاكهای چسبنده داریه:

qult =9.CU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (0) 

(4                                                                                                                            )                                             qult =11.λSPT.N70                                                                         

مي توان ظرفيت باربری شمع های مارپيچ را در خاكهای چسبنده محاسبه نمود. در جهت اطمينان مي توان از  1در رابطه  4یا  0با قرار دادن رابطه 

صحت سنجي روابط فوق، آزمایشاتي با مقياس واقعي در خاكهای رسي و دانه ای انجام شده است.  چسبندگي در امتداد ميله شمع صرفنظر كرد.برای

مورد شمع با مقياس واقعي در ابعاد مختلف، قطر ميله، قطر صفحات باربر و تعداد صفحات باربر تحت آزمایش بيرون كشيدگي قرار  44بدین منظور 

ده به بار پيش بيني و برای خاكهای چسبنده ترسيه شده است. نتایج حاصل دارای ميانگين نسبت بار گرفته و نتایج بصورت نسبت بار اندازه گيری ش

 ۱مي باشد. نتایج حاصله منطقي مي باشد و با در نظر گرفتن ضریب اطمينان برابر با  44/3و انحراف معيار  30/1اندازه گيری شده به بار پيش بيني شده ی 

 گيری شده باالتر از نتایج پيش بيني شده بوده است.  درصد نتایج اندازه ۳9تقریبا 

 در خاک های ماسه ای نيز مي توان از رابطه زیر استفاده كرد. qultبرای محاسبه 

qult = q (Nq-1) (5)                                                                                                                                                          

به عنوان عمق در رابطه فوق بایستي مالحظات عمق بحراني را در نظر داشت. بر اساس آزمایشات انجام شده، استفاده از دو برابر قطر معادل صفحات باربر 

 را مي توان به صورت زیر بازنویسي كرد. 5طه بحراني در شمع های مارپيچ، جوا  های قابل قبولي را ارائه مي كند. بر این اساس راب

qult = 2 Davg γ (Nq-1)                                                                                                                                            (6)     

باربری شمع های مارپيچ را در خاكهای چسبنده محاسبه كرد. در جهت اطمينان مي توان از چسبندگي  مي توان ظرفيت 1در رابطه  6با قرار دادن رابطه 

آزمایشاتي را با مقياس واقعي در خاكهای رسي و دانه ای انجام شده است. بدین  6و  1در امتداد ميله شمع صرفنظر نمود. برای صحت سنجي روابط 

بعاد مختلف قطر ميله، قطر صفحات باربر و تعداد صفحات باربر تحت آزمایش بيرون كشيدگي قرار گرفت و مورد شمع با مقياس واقعي در ا 54منظور 
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به بار پيش نتایج بصورت نسبت بار اندازه گيری شده به بار پيش بيني شده ترسيه گردیده است. نتایج حاصل دارای ميانگين نسبت بار اندازه گيری شده 

درصد نتایج اندازه گيری شده  90تقریبا  ۱مي باشد. نتایج حاصله منطقي بوده و با در نظر گرفتن ضریب اطمينان  94/3يار و انحراف مع 16/1بيني شده ی 

 از نتایج پيش بيني شده مي باشد. باالتر

 

  1ظرفیت باربری به روش برش استوانه ای . 2-3
 

شکل  1۳95در سال  Mooney et alيچ نيست به همين جهت .روش باربری صفحات مجزا هميشه حالت حدی ظرفيت باربری شمع های مارپ

گسيختگي را به صورت استوانه برشي ارائه دادند. در روش برش استوانه ای فرض مي شود كه تمام حجه خاک بين صفحات مارپيچ فعال مي شود. 

  نشان داده شده است. بر اساس شکل مشاهده مي شود كه تنش در زیر هر صفحه مارپيچ بصورت -0دیاگرام آزاد نيروهای وارد به این مدل در شکل 

مع گسترده و تنش برشي در فاصله بين صفحات باربر و تنش چسبندگي در طول ميله شمع در نظر گرفته شده است. یک نيروی محوری نيز به انتهای ش

ه روش برش استوانه ای از مجموع تنش برشي در طول استوانه، تنش چسبندگي در امتداد ميله و اعمال شده است. ظرفيت باربری نهایي شمع مارپيچ ب

 ظرفيت باربری پایين ترین صفحه مارپيچ بدست مي آید. حاصل این عبارات بصورت زیر خواهد بود:

Pu = qult.A1 + T.(n − 1)S.π.Dave + α.H.(πd)                                                                                                                               (4)  

qultتنش نهایي خاک در عمق مورد نظر = ،A1 سطح مقطع آخرین صفحه = ،T معموال برابر(مقاومت برشي خاک =Su )است ،(n − 1)s  طول =

= طول شمع مارپيچ تا باالی H، = چسبندگي بين خاک و صفحه ی باربرα، نظر گرفته شدهقطر متوسط استوانه در =  Dave، خاک بين صفحات باربر

 هستند. قطر دایره اطراف ميله شمع d =و صفحه ی مارپيچ 

، آزمایشاتي با مقياس واقعي در خاكهای رسي و دانه ای انجام شده است. در جهت اطمينان مي توان از چسبندگي 4برای صحت سنجي رابطه 

مورد شمع با مقياس واقعي در ابعاد مختلف قطر ميله، قطر صفحات باربر و تعداد صفحات باربر تحت  0۱داد ميله شمع صرف نظر كرد. بدین منظور در امت

انگين ميآزمایش بيرون كشيدگي قرار گرفته و نتایج بصورت نسبت بار اندازه گيری شده به بار پيش بيني شده ترسيه گردیده است. نتایج حاصل دارای 

مي باشد. مشاهده مي شود كه نتایج حاصله كمي غير محافظه كارانه مي ۱6/3و انحراف معيار  9۱/3نسبت بار اندازه گيری شده به بار پيش بيني شده ی 

باالتر از نتایج پيش  درصد نتایج اندازه گيری شده ۳4تقریبا  ۱باشد ولي پراكندگي كمتری نسبت به سایر نتایج دارد. با در نظر گرفتن ضریب اطمينان 

آزمایش در خاک های ماسه ای به روش برش استوانه ای، نتایج حاصل دارای ميانگين نسبت بار اندازه گيری شده  4۱بيني شده مي باشد. بر اساس نتایج 

تقریبا  ۱در نظر گرفتن ضریب اطمينان مي باشد. مشاهده مي شود كه نتایج حاصله منطقي هستند. با  59/3و انحراف معيار  34/1به بار پيش بيني شده ی 

 درصد نتایج اندازه گيری شده باالتر از نتایج پيش بيني شده مي باشد. ۳0
 

 

 روش آنالیز حدی . 2-4
 

ر مقدادر روش آناليز حدی، ظرفيت باربری شمع مارپيچ را به دو روش ظرفيت باربری صفحات مجزا و برش استوانه ای محاسبه كرده و كمترین این دو 

ارپيچ با را به عنوان ظرفيت باربری شمع مارپيچ در نظر گرفته مي شود. برای آگاهي از كارایي روش آناليز حدی در محاسبه ظرفيت باربری شمع های م

رسي و ماسه  انتخا  كمترین مقدار باربری از آزمایشات ذكر شده در قبل، نمودارهای نسبت باربری به بار پيش بيني شده این شمع ها را درخاک های

 ۱اطمينان ای ترسيه شده است. این داده ها از ارتباطي منطقي برخوردارند و دارای پراكندگي قابل قبولي هستند. در این روش با در نظر گرفتن ضریب 

خاک های رسي و ماسه ای با مي توان با اطمينان بيشتری ظرفيت باربری شمع های مارپيچ را محاسبه كرد. با ترسيه تمام داده های آزمایشات قبلي در 

بدست مي آید كه نشان از توزیع مناسب داده ها و  51/3و انحراف معيار  ۳4/3توزیع نرمال در كنار هه، مشاهده مي شود كه ميانه این داده ها برابر 

 است. 1به  1ارتباطي تقریبا 

 

 

 

                                                
1 Cylindrical Shear 
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 ارتباط بین لنگر نهایی نفوذ شمع و ظرفیت باربری شمع مارپیچ  . 3
ت باربری شمع های مارپيچ را مي توان بر اساس مقاومت پيچشي شمع مارپيچ در حين نصب شمع كنترل كرد. این كار بوسيله یک روش تجربي و ظرفي

انجام مي شود. این ضریب تبدیل، لنگر نهایي اعمالي به شمع جهت نصب را به حداكثر نيروی محوری قابل تحمل توسط  Ktبه كمک ضریب تبدیل 

 [.5بصورت زیر ارائه شد] 1۳9۳در سال  Hoyt and Clemenceچ، تبدیل مي كند. این ضریب اولين بار توسط شمع مارپي

(8)  Pu = Kt T 

ضریب تبدیل فقط وابسته به  Hoyt and Clemence مي باشد. بر اساس نظر m-1ظرفيت باربری مشهور است و دارای واحد  -به نسبت لنگر Ktضریب 

بوده و مستقل از قطر و تعداد صفحات باربر مارپيچ مي باشد. رابطه بين ظرفيت باربری و لنگر نهایي بر اساس داده ها و ( Shaftقطر ميله شمع )

 .بر اساس قطر شفت بصورت زیر مي باشد Ktآزمایشات تجربي استوار است. براساس آزمایشات انجام شده مقدار 

 ظرفیت -مقادیر نسبت لنگر -1جدول 

Kt D 

33 D<89 

23 89 

10 D>203 

آزمایش بيرون كشيدگي بصورت كشش در خاک های مختلف و با قطرهای  ۳1تعداد  Hoyt and Clemenceبه منظور صحت سنجي این روش،

ر مقدامتفاوت شفت و صفحات باربر بر روی شمع های مارپيچ و مهارهای كششي انجام دادند. نتایج این آزمایشات بصورت مقایسه بين مقدار واقعي و 

درصد، ظرفيت باربری اندازه گيری شده از ظرفيت باربری  ۳۳به احتمال  ۱پيش بيني شده حاكي از آن است كه در صورت استفاده از ضریب اطمينان 

بصورت كششي  Hoyt and Clemenceپيش بيني شده به روش ضریب لنگر نهایي بيشتر یا مساوی خواهد بود.  این نکته قابل ذكر است كه تست های 

درصد بيشتر از حالت كششي مي باشد. در جهت اطمينان  16-00انجام شده است و بر اساس تحقيقات سایر محققين نتایج آزمایش بارگذاری در فشار 

كرد.  ادهمي توان از این اختالف چشه پوشي كرد یا اینکه از نتایج استخراج شده توسط سایر محققين كه حاالت فشار و كشش جداگانه انجام شده، استف

دارد. ضریب نسبت ظرفيت باربری به لنگر نهایي  Hoyt and Clemenceاین آزمایشات توسط دیگر محققين تکميل شده و همه نشان از صحت نتایج 

ده ارائه شده است. روابط بدست آمده توسط این محققين نيز تایيد كنن ۱313سال در Tsuha and Aokiبصورت تئوریک نيز قابل تفسير است و توسط 

نتایج آزمایش بارگذاری به شدت تابع مقياس نمونه  ۱311بر اساس تحقيقات همين دو نفر در سال  [. 11و6]نتایج تجربي بدست آمده مي باشد

 آزمایشگاهي است و نتایج بدست آمده از نمونه های آزمایشگاهي، نمونه های واقعي و تست سانتریفيوژ در بازه های متفاوتي قرار دارند.
 

 

 ررسی آیین نامه های موجودب. 4
ده اند. با توجه به مرسوم شدن شمع های مارپيچ در سال های اخير تاكنون تعداد معدودی از آیين نامه ها ضوابط این شمع ها را مورد پوشش قرار دا

موده اند كه مشهورترین این شركت ها، شركت های توليد كننده این شمع ها نيز ضوابطي برای محاسبه ظرفيت باربری و اجرای شمع های مارپيچ ارائه ن

مي باشد. ضوابط ارائه شده در این آیين نامه ها همه دارای پایه های تئوری مشابه با روش ارائه داده شده در قسمت های قبل  A. B. CHANCEشركت 

نامه های اروپایي برای محاسبه ظرفيت باربری یکي از آیين  LBN-214 (Latvian Building Code). آیين نامه [9]با اندكي تغييرات جزئي مي باشند

براساس روش باربری مجزای صفحات با اندكي ضرایب اصالحي مي باشد. این رابطه فقط برای شمع  LBNشمع های مارپيچ مي باشد. رابطه ارائه شده 

اده قرار مي گيرد، زیرا كه بيشتر شمع هایي كه طراحي و هایي با یک صفحه باربر ارائه و كاليبره شده است و لذا بدليل همين محدودیت، كمتر مورد استف

نيز یکي از معيارهای موجود مي باشد. این آیين نامه كانادایي، ظرفيت باربری  CFEMروش   [.۳دارای چندین صفحه باربر مي باشند]اجرا مي شوند 

دارای ضوابط مشابهي برای  A.B.CHANCEو شركت  IBCههای آیين نام[.  13وش برش استوانه ای محاسبه مي كند]شمع های مارپيچ را بر اساس ر

ند. در محاسبه ظرفيت باربری شمع های مارپيچ مي باشند. این دو آیين نامه از روش صفحات باربری مجزا برای محاسبه ظرفيت باربری استفاده مي كن

ه شده است. قابل ذكر است در هيچکدام از آیين نامه ها اشاره نيز مجاز دانست Ktعالوه بر روش صفحات باربری مجزا، روش تجربي  IBCآیين نامه 

مشابه سایر شمع ها در نظر گرفته  Perkoخاصي به عمق بحراني شمع مارپيچ نشده است و به نظر مي رسد عمق بحراني شمع های مارپيچ بر خالف نظر 

 شده است.
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 نشست شمع های مارپیچ . 5
 

يچ رابطه خاصي در ادبيات فني موضوع ذكر نگردیده و فقط در بعضي از مراجع استفاده از نرم افزارهای اجزای برای محاسبه نشست شمع های مارپيچ ه

 [.1۱و  0]محدود پيشنهاد شدهاست. صحت سنجي نتایج نشست های حاصل از روش اجزای محدود نيازمند مطالعات بيشتری در آینده است 
 

 

 نتیجه گیری   . 6
 

تن ویژگي های منحصر بفردی همچون سهولت اجرا و قابليت اجرا در شرایط محدود و شرایط سخت ژئوتکنيکي در چند سال شمع های مارپيچ با داش

اكنون قابل kN 1933و كششي تا kN 0333اخير مورد استفاده زیادی در سراسر جهان قرار گرفته اند. شمع های مارپيچ با ظرفيت باربری فشاری تا 

افزایش یابد، به همين جهت شناخت دقيق تر رفتار این شمع ها  kN 5333در آینده نزدیک ظرفيت باربری این شمع ها تا  دسترسي اند و در نظر است

 ضروری مي باشد. روش های محاسبه ظرفيت باربری شمع های مارپيچ دارای سه روش، ظرفيت باربری صفحات مجزا، برش استوانه ای و آناليز حالت

ت حدی در واقع در نظر گرفتن كمترین مقدار حاصله از دو روش صفحات مجزا و برش استوانه ای به عنوان ظرفيت باربری حدی مي باشد. آناليز حال

دارای جوا  های بسيار خوبي بوده و  ۱مي باشد. بر اساس نتایج صحت سنجي استفاده از روش آناليز حالت حدی با در نظرگرفتن ضریب اطمينان 

مي شود. روابط موجود نشان مي دهد كه ظرفيت باربری شمع های مارپيچ با افزایش قطر صفحه باربر، قطر شفت و عمق شمع  استفاده از این روش توصيه

بر در عمق و افزایش مي یابد. البته بایستي عمق بحراني شمع مارپيچ به نحو مناسبي در نظر گرفته شود تا از افزایش بدون مرز ظرفيت باربری صفحه بار

ز اندازه ظرفيت باربری شمع های مارپيچ جلوگيری شود. از لنگر نهایي نصب شمع نيز مي توان برای كنترل كيفيت شمع یا تخمين ظرفيت تخمين بيش ا

وجود باربری شمع استفاده نمود. استفاده همزمان از روابط تئوریک و تجربي مطمئن ترین روش محاسبه ظرفيت باربری مي باشد. بر اساس مطالعات م

در كشش استفاده كرد  Ktدرصد ظرفيت باربری در فشار مي باشد. به همين جهت مي توان در جهت اطمينان از نتایج  43تا  63باربری در كشش ظرفيت 

، با افزایش زاویه اصطکاک داخلي Kt یا اینکه از جداولي كه بطور جداگانه برای فشار و كشش ارائه شده اند، استفاده نمود. بر اساس نتایج، مقدار

العات كاهش مي یابد.نشست شمع های مارپيچ نيز از موضوعاتي است كه در ادبيات فني اشاره ای به آن نشده است و مي تواند موضوعي مناسب برای مط

 آتي باشد.تاثير پالستيسيته بر ظرفيت باربری شمع های مارپيچ نيز مي تواند مورد توجه قرار گيرد. 
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