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به منظور توسعه صنعت برق به ويژه در بخش انتقال و  —چكيده 

توزيع نيرو، به  كارگيري و استفاده از تكنولوژي هاي پيشرفته و جديد 

اهميت بسياري دارد.  در مطالعه حاضر، استفاده از شمع هاي مارپيچ در 

فونداسيون هاي برج هاي خطوط انتقال نيرو مورد يررسي قرار گرفته 

است.  استفاده از اين نوع فونداسيون ها به دليل زمان اندك مورد نياز 

براي نصب در زمين و قابليت بارگذاري بالفاصله بعد از نصب، سرعت 

احداث فونداسيون و نصب و برپايي برج هاي خطوط انتقال نيرو را بسيار 

ي خاك ضعيف و سست  هاباال مي برد. همچنين، در زمين هايي كه اليه

مي باشند و حجم بتن ريزي و هزينه ي احداث فونداسيون به روش 

معمولي باال است، استفاده از شمع هاي مارپيچ مناسب مي باشند.  در اين 

 معايب و نحوه ي اجراي شمع هاي مارپيچ ارائه ،مقاله، مشخصات، مزايا

شده  است.  همچنين به بررسي ضوابط طراحي، مالحظات ساخت و 

نصب و روش هاي مختلف محاسبه ظرفيت باربري اين نوع شمع پرداخته 

شده  است.  همچنين براي يك نوع برج انتقال نيرو، برآورد هزينه اي براي 

اجراي فونداسيون با شمع مارپيچ انجام شده است و با هزينه اجراي 

 فونداسيون به روش معمول مقايسه شده است.

 ؛شمع مارپيچ؛ فونداسيون؛  انتقال نيرو خطوط—ه هاي كليدي واژ

 مقدمه  .1

با توجه به افزايش روزافزون نياز كشور به برق و در نتيجه نياز به توسعه 
صنعت برق در كشور،  استفاده از تكنولوژي هاي پيشرفته و به روز در اين 

صنعت اهميت بسياري دارد.  از آنجا كه توسعه خطوط انتقال و توزيع نيرو 
از ضروريات توسعه اين صنعت مي باشد، استفاده از تكنولوژي هاي جديد در 

اين بخش حائز اهميت است.  فونداسيون برج  هاي خطوط انتقال نيرو به 
روش هاي مختلفي اجرا مي شوند. الزم به ذكر است كه طبق مطالعات انجام 
شده، در زمين هايي كه خاك ضعيف و سست دارند درصد بااليي از هزينه 

احداث خط صرف احداث فونداسيون مي شود، بنابر اين استفاده از 
فونداسيون هايي كه با سرعت بيشتري احداث شوند و همچنين براي استفاده 

در خاك هاي ضعيف نيز مناسب باشند اهميت ويژه اي دارد.     

در مواردي كه سازه بر روي خاك با اليه هاي ضعيف بنا مي شود، 
استفاده از فونداسيون هاي شمعي بسيار كاربرد دارند.  انواع مختلفي از 

فونداسيون هاي شمعي وجود دارند كه شمع هاي مارپيچ به دليل مزايا و 
كاربردهاي بسياري كه دارند به تازگي در همه ي انواع سازه ها بخصوص 

  ].1سازه هاي صنعت برق در دنيا مورد استفاده قرار مي گيرند، [

 به فونداسيون سازه فانوس 1833اولين كاربرد شمع مارپيچ در سال 
، در صنعت برق از اين نوع 1920دريايي در انگلستان برمي گردد.  در سال 

، 1950شمع براي مهار پايه هاي برق استفاده شده است.  در سال 
 A.B.CHANCEفونداسيون هايي با به كار گيري شمع مارپيچ توسط شركت 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 امكان سنجي استفاده از شمع هاي مارپيچ در فونداسيون هاي برج هاي انتقال نيرو
  تهران، ايران1393 –بيست و نهمين  كنفرانس بين المللي برق 

 2  
 

].  اين شمع ها از يك يا چند صفحه مارپيچ تشكيل شده 2معرفي شدند، [
بودند كه به محور مركزي شمع متصل مي شدند و عالوه بر تحمل نيروي 

كششي به دليل نوع هندسه ي صفحه ها، نصب و كارگذاري در زمين به 
ند.  با پيشرفت تكنولوژي يدوسيله ي اعمال نيروي پيچشي را تسهيل مي بخش

شمع هايي وارد بازار شدند كه توان باربري نيروي كششي و فشاري را 
داشتند و به اين ترتيب استفاده از اين نوع شمع ها در فونداسيون انواع 

 سال 40].  در طي 2سازه ها خصوصا برج هاي انتقال نيرو گسترش يافت، [
گذشته از اين نوع شمع در فونداسيون ساختمان هاي مسكوني و صنعتي، 

پل هاي عابر پياده، اسكله ها، مخازن و تكيه گاه لوله هاي نفت و گاز استفاده 
زيادي شده است.  همچنين در صنعت برق، براي فونداسيون توربين هاي 

بادي در خشكي و در دريا  از شمع مارپيچ زياد استفاده شده است. يكي از 
 مي باشد كه براي ABC Anchorsشركت هاي فعال در اين زمينه شركت 

 و محوري KN5توربين بادي شمع  هايي با ظرفيت تحمل بار جانبي
KN120] ،همچنين اين نوع شمع به عنوان 3 به كار برده است  .[

فونداسيون پنل هاي خورشيدي براي تحمل نيروهاي فشاري و كششي 
استفاده مي شود.  در كشورهاي پيشرفته در موارد بسياري به عنوان 

فونداسيون سازه هاي انتقال نيرو و همچنين برج هاي مخابراتي از شمع 
]،  به عنوان مثال مي توان به خط انتقال نيرو 4-2مارپيچ استفاده شده است، [

در شرق آلبرتا اشاره كرد كه در آن براي فونداسيون برج هاي مماسي و 
 درجه از شمع هاي مارپيچ با عمق 15برج هاي زاويه با زاويه انحراف كمتر از 

 ].   6و5 متر استفاده شده است، [15 تا 9

  مشخصات شمع مارپيچ .2

نيروي سازه از طريق عملكرد شمع مارپيچ به اين صورت است كه، 
صفحاتي به شمع منتقل مي شود.  نيروي منتقل شد به شمع از طريق محور 

 مركزي به صفحات باربر انتقال يافته و در خاك زير صفحات توزيع مي شود.

 اجزاي شمع مارپيچ .2.1

 مارپيچاز دو ميله به اسم پيشرو و افزايشي و صفحات باربر مارپيچ شمع 
تشكيل شده است.  در طول ميله پيشرو كه معموال نوك تيزي دارد، يك تا 

چهار صفحه ي باربر به آن جوش مي شود و اولين قسمتي است كه وارد 
 سانتيمتر و طول آن بين 40 تا 15زمين مي شود.  قطر ميله پيشرو معموال بين 

 متر متغير است.  ميله افزايشي به دليل افزايش طول و زياد كردن 3 تا 5/1
عمق نفوذ شمع به كار مي رود و ممكن است صفحات مارپيچ به آن نيز 

متصل باشد با در نظر داشتن اين مطلب كه در طول يك شمع ماكزيمم 
هشت صفحه مارپيچ مي تواند نصب  شود.  ابعاد محور ميله افزايشي از 

 سانتي متر و طول آن 25 سانتي متر تا لوله اي به قطر 4ميله اي مربعي به ضلع 
د.  در حالت كلي ابعاد ميله ها و طول آنها و ن متر مي تواند متغير باش3 تا 1 از

همچنين ابعاد و تعداد صفحه هاي مارپيچ بر اساس مقدار نيروي وارده از 
 ].      2سازه و همچنين مشخصات مكانيكي خاك انتخاب مي شود، [

 

 انواع شمع مارپيچ .2.2

0Fشمع با محور مربعيانواع شمع هاي مارپيچ عبارتند از 

�SS محور تو ،
1F خالي

�HS  2و تركيب محور مربعي و تو خاليF

�SS&HS و همچنين در 
شرايطي كه خاك سطحي خيلي ضعيف باشد اطراف قسمت بااليي  محور 

  در .]7[شمع را مالت مي ريزند كه به آن شمع مارپيچ ميكروپايل مي گويند، 
» انواع شمع ها نشان داده شده اند. 1«شكل 

 
، (ج) شمع HS، (ب) شمع SS: انواع شمع مارپيچ (الف) شمع 1شكل 

SS&HSو (د) شمع مارپيچ ميكروپايل ، 

 

                                                           
1 Square Shaft Piers and Anchors 
2 Hollow Shaft Piers and Anchors 
3 SS & HS Combo Piers and Anchors 

 (د) (ج) (ب) (الف)
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 مزايا و معايب .2.3
از مزاياي شمع هاي مارپيچ اين است كه نسبت به ساير شمع ها براي 

نصب به تجهيزات، هزينه حمل و نيروي كار كمتري نياز دارند، و بر خالف 
ديگر انواع فونداسيون ها، شمع هاي مارپيچ در همه فصل ها و در هر شرايط 

  از آنجا كه براي اين نوع شمع نيازي به .آب و هوايي قابل نصب مي باشند
براي بتن ريزي و عمل آوري بتن نيست، سرعت نصب به مراتب باال مي رود 

 و   دقيقه مي باشد10 متري كمتر از 6مثال زمان الزم براي نصب يك شمع 
همچنين بالفاصله بعد از نصب شمع مي توان سازه را نصب كرد و بارگذاري 

.  همچنين براي نصب شمع مارپيچ نيازي به ويبره كردن نيست ]3[نمود، 
بنابر اين عمليات نصب بدون ايجاد سروصدا انجام مي گيرد.  از ديگر فوايد 

دم نياز به حفاري و بردن خاك از محل، كاهش اين نوع شمع مي توان به ع
نصب   دستخوردگي خاك هنگام نصب و سازگاري با طبيعت اشاره كرد.

فونداسيون شمع هاي مارپيچ در دامنه ي وسيعي از انواع خاك اعم از 
زمين هاي شني، سيالبي، باتالقي، جلگه اي و مناطق داراي يخبندان قابل اجرا 

مي باشد. در مناطقي كه به راحتي قابل دسترسي نيستند مانند كوهستانها، 
اگر در سازه هاي موقت استفاده شده  استفاده از اين نوع شمع توصيه مي شود.

باشند مي توانند از خاك بيرون آورده شوند و مجدداً در جاي ديگر استفاده 
شوند. با طراحي مناسب صفحه مارپيچ، اين شمع در مقايسه با شمع بتني با 

 ظرفيت مشابه، طول كمتري دارد.

از معايب شمع مارپيچ اين است كه به  كار بردن اين نوع شمع در 
خاك هاي بسيار سفت و سخت دشوار است.  در مرحله طراحي بهتر است 
كه با توجه به خصوصيات خاك و نوع شمع، لنگر پيچشي مورد نياز براي 
نصب شمع محاسبه شود.  اگر اين لنگر تنش زياد و تغيير شكل در شمع 

ايجاد كند، استفاده از اين نوع شمع مجاز نمي باشد.  يكي از مالحظاتي كه 
در به كارگيري فونداسيون شمع مارپيچ بايد در نظر گرفته شود، بررسي 

 و مقدار كلرايد و سولفات و  PHخوردگي در اين شمع ها مي باشد.  عدد 
 AASHTOديگر مواد شيميايي درون خاك از طريق روش هاي تست 

مي توانند تعيين شوند.  براي جلوگيري از خوردگي مي توان شمع را با توجه 
 گالوانيزه كرد. روش ديگر جلوگيري از  ASTM A153به استاندارد

خوردگي شمع، حفاظت كاتدي و يا استفاده از پوشش هاي پليمري مي باشد. 
 درصد به عمر شمع مي افزايد. با 20 تا 5همچنين استفاده از پوشش روي، 

توجه به شرايط محيطي خاك و آب و هوا مي توان سرعت خوردگي را 
تعيين نمود براي مثال در شرايط خاصي خوردگي روي در دو سال اول 

yearmµ15 و بعد از آن yearmµ4 است.  با محاسبه مقدار 

خوردگي در عمر مورد انتظار براي بهره برداري از شمع، مي توان اين مقدار 
 ].  2را در طراحي اوليه احتساب نمود، [

نصب شمع مارپيچ  .2.4
برخالف ديگر شمع ها، اين نوع شمع نيازي به سوراخ كردن زمين 

ندارند و به داخل زمين پيچ مي شوند و به اين ترتيب كمترين آسيب را به 
زمين مي زنند. براي نصب فقط نياز به ماشين هايي با موتور پيچشي است.  

فرايند جايگذاري شمع مارپيچ به گونه اي است كه نوك تيز محور پيشرو به 
كمك موتور پيچشي وارد خاك مي شود و با جابجايي خاك توسط صفحات 

مارپيچ در عمق آن پيش مي رود و با حركت و پيچش صفحات خاك ها 
جابجا شده و جاهاي خالي را پر مي كنند.  ظرفيت قابل دسترس موتورهاي 

KNپيچشي براي نصب شمع هاي مارپيچ در گذشته بين  m−4 تا 
KN m−7 بوده  است كه در سال هاي اخير اين ظرفيت تا حدود 
KN m−20 افزايش يافته است.  هرچند كه ماشين هاي مكانيكي حفار 

KNقابليت اعمال نيروي پيچشي حدود  m−70 را نيز دارند.  در 
صورتيكه خاك سطحي خيلي ضعيف باشد به منظور افزايش ظرفيت باربري 
خاك از شمع مارپيچ ميكروپايل استفاده مي شود كه اطراف محور افزايشي در 
حد فاصل سطح زمين تا باالترين صفحه ي باربر مالت سيمان مي ريزند.  در 
اين نوع شمع، مالت همزمان با نصب شمع و فرو رفتن آن در اطراف محور 
ريخته مي شود و در نتيجه از نوع شمع هاي بتن درجا مي باشد.  نقش اين بتن 
عالوه بر افزايش ظرفيت باربري محور شمع، افزايش ظرفيت باربري به علت 

 ].  8ايجاد نيروي اصطكاكي با خاك اطراف نيز مي باشد، [

 شمع مارپيچ در سازه هاي صنعت برق .3

با استفاده از شمع مارپيچ به جاي فونداسيون هاي بتني براي سازه هاي 
انتقال نيرو در نيروي كار، مواد، تجهيزات و زمان مورد نياز صرفه جويي 
مي شود. استفاده از اين نوع شمع در كشورهاي پيشرفته براي فونداسيون 
برج هاي مخابراتي، برج هاي انتقال نيرو خود ايستا و مهاري و همچنين 

فونداسيون سازه هاي نگهدارنده تجهيزات برق مرسوم مي باشد.  عالوه بر 
مزاياي استفاده از اين نوع فونداسيون كه در قبل اشاره شد، با توجه به 

ضرورت سرعت بخشيدن به برپايي برج هاي آسيب ديده و ساخت سريع 
خط هاي جديد انتقال نيرو، استفاده از اين نوع شمع با توجه به سرعت باالي 
نصب و امكان بارگذاري و بهروري بالفاصله بعد از نصب مورد توجه قرار 
گرفته است. سرعت نصب اين شمع ها بسيار باال مي باشد و به دليل قابليت 
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بارگذاري بالفاصله بعد از نصب، سرعت نصب برج هاي انتقال نيرو نيز 
 عدد 30 تا 25]، نرخ نصب شمع مارپيچ 1افزايش مي يابد به طوري كه بنابر   [

  عدد به ازاي هر نفر-روز مي باشد.  1و برپايي برج 

استفاده از اين نوع شمع براي هر نوع سازه ي انتقال نيرو امكان پذير 
است و مي توان سازه را روي اين نوع فونداسيون متصل كرد.  براي برج هاي 
خود ايستاي مشبك سه روش اتصال وجود دارد. اولين روش اتصال مستقيم 

است كه هر پايه برج مستقيماً به يك شمع اتصال مي يابد.  دومين روش 
استفاده از شبكه هاي فلزي پيش ساخته يا ساخت آن در محل براي اتصال 
يك پايه به چند شمع مارپيچ است. سومين روش نيز كه براي اتصال يك 
پايه برج به چند شمع به كار مي رود، ساخت كالهك بتني مي باشد.  براي 

اتصال پايه هاي انتقال برق به اين نوع فونداسيون نيز دو روش وجود دارد.  
اولين روش ساخت كالهك بتني و دومين روش ساخت شبكه فلزي است و 

با اين روش ها مي توان پايه را به چند شمع مارپيچ متصل كرد.  همچنين 
مي توان يك شمع مارپيچ را مستقيماً به پايه متصل كرد تا نيروهاي سازه به 
اليه هاي زيرين خاك كه مقاومت بيشتر است منتقل شود.  در مواردي كه 

سازه ي انتقال نيرو مهاري باشد، مهارها را مستقيماً به يك شمع متصل 
مي كنند و يا در مواردي كه براي هر كابل مهاري بيشتر از يك شمع استفاده 

 شود از شبكه هاي فلزي استفاده مي شود.

 طراحي شمع هاي مارپيچ .4

 مالحظات طراحي .4.1

براي طراحي شمع مارپيچ بايد در نظر داشت كه فاصله ي باالترين 
 برابر قطر صفحه 5 متر يا 5/1صفحه مارپيچ از سطح خاك نبايد كمتر از 

 برابر قطر 3فاصله بين محور مركزي شمع هاي مجاور نبايد از   باشد.
 برابر قطر صفحه ي 5 سانتي متر كمتر باشد و بهترين فاصله 90صفحه ها و يا 

 بزرگتر مي باشد.  

 IBCالزامات طراحي و استفاده از شمع مارپيچ در آيين نامه

(International Building Code) ،2009 آورده شده است. در ،2012 و 
 نيز LBN و همچنين CFEMديگر آيين نامه ها از جمله آييين نامه كانادايي 

شمع مارپيچ آورده شده است.  از ديگر مراجعي كه به طور استفاده از الزامات 
مفصل در ارتباط با به كارگيري شمع مارپيچ ضوابط را مشخص كرده است 

 اشاره كرد.  A.B.CHANCEمي توان به دستورعمل شركت آمريكايي 

نرم افزاري اختصاصي براي طراحي شمع مارپيچ توسط شركت 
CHANCE به نام HeliCAP طراحي شده است.  در اين نرم افزار با وارد 

كردن نوع خاك، پارامترهاي مقاومتي و عمق اليه هاي خاك، طول شمع و 
مشخصات هندسي صفحات مارپيچ، زاويه نصب شمع و مقدار و جهت بار 

وارد شده مي توان ظرفيت تحمل بار كششي و فشاري شمع در خاك داده 
 ].1شده را حساب كرد،     [

 محاسبه ظرفيت باربري .4.2

براي محاسبه ظرفيت باربري شمع هاي پيچشي روش هاي متفاوتي ارائه 
 LBNشده است. از ميان آنها مي توان به روش هاي ارائه شده در استانداردهاي

].  در ادامه 10و9 و نظام مهندسي كشور كانادا اشاره كرد، [214-03
 پيشنهاد شده است A.B.CHANCEروش هايي كه توسط شركت آمريكايي 

 ].2به طور خالصه ارائه مي شود، [

استفاده از اين روش در صورتي مجاز مي باشد كه فاصله ي صفحات 
باربر به اندازه اي از هم زياد باشد كه در توزيع تنش يكديگر اثري نداشته 

 ارائه شده است، CHANCEباشند.  در دستورعملي كه توسط شركت 
كمترين فاصله بين صفحات مارپيچ، سه برابر قطر صفحات در نظر گرفته 

شده است.  در اين حالت ظرفيت باربري شمع معادل با مجموع توان باربري 
صفحات مارپيچ در نظر گرفته مي شود.  ظرفيت باربري هر صفحه از 

حاصلضرب توانايي باربري واحد خاك در مساحت صفحه باربر به دست 
مي آيد. در حالت كلي از اصطكاك و چسبندگي اطراف محور مركزي در 
جهت اطمينان صرفه  نظر مي شود.  در صورتيكه محور در قسمت افزايشي 

 سانتيمتر باشد، مي توان اصطكاك و 9دايروي باشد و داراي حداقل قطر 
چسبندگي اطراف محور افزايشي را نيز در ظرفيت باربري شمع پيچشي 

لحاظ كرد.  

در صورتيكه از نيروي اصطكاكي بين شمع و خاك صرفه نظر شود، 
، از طريق رابطه ي tQ(الف)»، ظرفيت باربري نهايي شمع مارپيچ، 2«شكل 

زير به دست مي آيد: 

 t hQ Q= ∑  )1(  

 معادل با ظرفيت باربري هريك از صفحات مارپيچ به hQدر اين رابطه، 
طور جداگانه مي باشد و از طريق رابطه ي زير با توجه به ظرفيت خاك محل 

قرارگيري شمع محاسبه مي شود:  
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 ( )9h h q sQ A C qN Q= + ≤  )2(  

 q چسبندگي خاك، C مساحت تصوير صفحه، hAدر اين رابطه، 
 فاكتور ظرفيت تحمل بار مي باشد كه براي خاك ها غير qNفشار مؤثر و 

، به دست φ» بر اساس زاويه اصطكاك داخلي خاك،3چسبنده از «شكل 
 از حاصلضرب وزن مخصوص خاك در ارتفاع خاك از qمي آيد. پارامتر 

qسطح زمين تا صفحه مارپيچ به دست مي آيد، ( dγ= همانطور كه از .(
) مشخص است، ماكزيمم مقدار ظرفيت جداگانه باربري براي هر صفحه 2(

، مي باشد. sQمارپيچ معادل با ظرفيت باربري خود صفحه، 

 و زاويه Cمقدار مقاومت برشي خاك تابعي از ضريب چسبندگي 
.  به خاك هاي ريز دانه مثل رس و الي كه ]9[ مي باشد، φاصطكاك داخلي 

مقاومت برشي آنها از چسبندگي منتج مي شود خاك هاي چسبنده و به 
خاك هاي دانه اي شن و ماسه كه مقاومت برشي از اصطكاك حاصل مي شود 

) ترم اول داخل پرانتز مقاومت 2خاك هاي غير چسبنده مي گويند. در رابطه (
مربوط به چسبندگي خاك و ترم دوم مقاومت مربوط به اصطكاك خاك 

مي باشد كه با توجه به نوع خاك يكي از اين دو ترم غالب مي شود. 

P P

Q
h1

Q
h2

Q
h3

Q
f

Q
h1

Q
h2

Q
h3

 
: نمودار نيرو براي محاسبه ظرفيت باربري شمع (الف) بدون در نظر 2شكل    

 گرفتن نيروي اصطكاك (ب) با در نظر گرفتن ظرفيت اصطكاكي
 

 
 

 ]2 با توجه به زاويه اصطكاك داخلي خاك غير چسبنده، [qN: تعيين 3شكل 
 

در صورتيكه از نيروي اصطكاك بين محور شمع و خاك صرفه نظر 
tنشود، ظرفيت شمع افزايش پيدا مي كند، ( h fQ Q Q= ).  ظرفيت ∑+

، بسته به نوع خاك متفاوت است و اگر شمع در خاك fQاصطكاكي شمع، 
چسبنده قرار گرفته باشد اين افزايش ظرفيت از حاصلضرب چسبندگي 

، در سطح محصور شده به صورت زير دست مي آيد: aCسطحي واحد، 

 ∆f a fQ DC Lπ =  ∑  )3(  

∆ قطر ستون شمع و Dپارامتر  fL طول قسمتي از شمع است كه 
چسبندگي براي آن در نظر گرفته مي شود.  همچنين، ضريب چسبندگي 

، تابعي از جنس شمع و نوع خاك رس مي باشد كه براي انواع aCسطحي، 
» نشان داده شده است. 1مختلف خاك رس در «جدول 

 : ضريب چسبندگي سطحي1جدول 
استحكام 

خاك 

 چسبنده

 خيلي سفت سخت معمولي نرم خيلي نرم

چسبندگي 

)خاك  C ) 
250-0 500-250 1000-500 2000-1000 4000-2000 

ضريب 

چسبندگي 

سطحي 

( aC ) 

250-0 480-250 750-480 950-750 1300-950 

 φزاويه اصطكاك داخلي خاك، 

فاكتور 
ظرفيت  
تحمل بار، 

qN 

 (ب) (الف)
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، fQدر خاك غير چسبنده مثل شن و ماسه، ظرفيت اصطكاكي شمع، 
تابعي از فشار جانبي مؤثر در طول شمع و زاويه اصطكاك مؤثر بين خاك و 

شمع است. زاويه اصطكاكي تابعي از چگالي خاك و جنس ماده شمع است.  
دست مي آيد:  به زير  از رابطه fQدر اين حالت 

 ∆f fQ DS Lπ =  ∑  )4(  

 ميانگين مقاومت اصطكاكي سطح شمع است كه با توجه به Sپارامتر 
» 2مقدار زاويه اصطكاك داخلي خاك دانه اي و مقدار فشار مؤثر از «جدول 

 به دست مي آيد.

عالوه بر روش هاي گفته شده، يك رابطه تجربي نيز براي تعيين ظرفيت 
باربري شمع به كار مي رود.  در اين روش تجربي مقدار مقاومت فشاري و 

، ضريبي از مقدار نيروي پيچشي الزم براي نصب شمع uQكششي شمع، 
)T(] ،به طوريكه: 12و11 در نظر گرفته مي شود ،[

 u tQ K T= ×  )5(  

 −1m بر حسب tK و KN بر حسب T و uQدر اين روابط 
 با توجه به طول و نوع شمع مارپيچ و نوع tKمي باشد.  مقدار ضريب 

 مي باشد، 1m−66 تا 1m−10خاك  متفاوت است ولي معموال عددي بين 
]2.[ 

] 2: ميانگين مقاومت اصطكاكي سطح شمع، [2جدول 
 ضريب اصطكاك داخلي خاك غير چسبنده

 20 25 30 35 40 فشار موثر خاك

S 

420 350 289 233 182 500 

839 700 577 466 364 1000 

1259 1050 866 699 546 1500 

1678 1400 1155 933 728 2000 

2088 1751 1443 1166 910 2500 

2517 2100 1732 1399 1092 3000 

2937 2451 2021 1632 1274 3500 

3356 2801 2309 1865 1456 4000 

 بررسي اقتصادي  .5

از آنجا كه حجم و وزن مصالح مصرفي در فونداسيون مارپيچ كمتر از 
روش هاي مشابه است، هزينه حمل مصالح در اين نوع شمع كاهش مي يابد.  

همچنين تجهيزات و ماشين آالت سبكتري در نصب اين نوع فونداسيون به 
كار مي رود و هزينه  نصب كاهش مي يابد.  از طرف ديگر سرعت باالي 

نصب اين نوع فونداسيون و امكان بارگذاري بالفاصله بعد از نصب، زمان 
اجراي پروژه را به مراتب كاهش مي دهد كه اين مطلب نقش زيادي در 

هزينه هاي اقتصادي انجام پروژه دارد. كاهش 

در اين تحقيق براي نمونه، استفاده از فونداسيون شمع مارپيچ در يك 
 كيلوولت مورد بررسي قرار گرفته است.  مشخصات خاكي كه 230نوع دكل 

» ارائه شده است.  همچنين، دكل 3دكل در آن قرار گرفته است در «جدول 
از نوع زاويه مي باشد و نيروهاي در نظر گرفته شده در پايه هاي آن براي 

» نشان داده شده اند. 4فونداسيون هاي فشاري و كششي در «جدول 

بر اساس بررسي هاي انجام شده در خصوص قيمت تجهيزات و 
هزينه هاي اجرايي و استعالم از شركت فعال در زمينه اجراي شمع مارپيچ در 
ايران، هزينه  اجراي فونداسيون اين نمونه دكل با مشخصات ارائه شده، شامل 

 متر به اضافه چهار عدد سر شمع بتني، 10 عدد شمع مارپيچ با طول 12
 ميليون تومان برآورد شده است. 89معادل 

 با توجه به مزاياي استفاده از اين نوع شمع و سرعت بخشيدن به انجام 
پروژه و همچنين در مقايسه با برآورد هزينه اي كه براي احداث فونداسيون 

] انجام گرفته است با لحاظ 13معمولي اين نوع دكل با شرايط يكسان در [
 تاكنون، به نظر مي رسد كه 90نمودن افزايش قيمت مصالح و اجرا از سال 

استفاده از شمع مارپيچ در فونداسيون اين نوع دكل از نظر اقتصادي قابل 
توجيه باشد.    

 : مشخصات خاك محل برپايي برج3جدول 

نوع خاك 

وزن 
مخصوص 

خاك 
)3T m (

تنش فشار 
مجاز 

)2Kg cm (

زاويه 
گسيختگي 

خاك 

Poor soil 
Submerged 0.5 4/0 5/0 5/7 
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  بر حسب تنKV 230: نيروهاي پاي دكل 4جدول 

نوع 
فونداسيون 

ماكزيمم 
فشار 

ماكزيمم 
كشش 

برش در 
ماكزيمم فشار 

برش در 
ماكزيمم 
كشش 

 5/4 5 124 230فشاري 

 5/4 8/4 206 150كششي 

 

  نتيجه گيري .6

استفاده از شمع هاي مارپيچ در فونداسيون هاي دكل هاي انتقال نيرو 
عالوه بر اينكه امكان اجراي فونداسيون در هر شرايط آب و هوايي و در هر 

فصل سال را فراهم مي كنند، نياز به ماشين آالت سنگين و خاك برداري و 
حمل خاك نيز ندارند و در مناطقي كه دسترسي آسان ندارند قابل اجرا 

مي باشند.  همچنين به دليل عدم نياز به بتن ريزي و عمل آوري بتن، شمع هاي 
مارپيچ سرعت نصب بسيار بااليي داشته و به علت قابليت بارگذاري 

بالفاصله پس از نصب، برپايي دكل و اجراي پروژه احداث خط انتقال نيرو 
را تسريع مي كنند.  با توجه به بررسي هاي انجام شده و برآورد قيمت، هزينه 
اجراي فونداسيون دكل فشار قوي انتقال نيرو با استفاده از شمع هاي مارپيچ 

در مقايسه با انواع معمول فونداسيون كه در ايران اجرا مي شوند، از نظر 
اقتصادي قابل قبول مي باشد. 
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