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 چکیده:
ای ههای خاک با ظرفیت باربری کم و یا نشست زیاد  به خاکهای سازه از میان الیهها اعضای نسبتا بلندی هستند که برای انتقال بارشمع

ه بهترین یابی بتوجه به استفاده روزافزون از شمع، دستگیرد. با سخت و محکم با ظرفیت باربری زیاد  و یا روی بستر سنگی، مورد استفاده قرار می
ای باشد و همچنین از لحاظ اقتصادی دارای بیشترین کاربرد مواد و مصالح های سازهنوع شمع از لحاظ هندسی که دارای عملکرد مناسب در برابر بار

اگون های گونهای بزرگ مقیاس در شکلسبب اجرای شمع، شمع ها های اخیر در زمینه تکنولوژی و تجهیزاتپیشرفتباشد، بسیار حائز اهمیت است. 
 یلبه دل ها و، ولی بدلیل ثابت بودن مقطع این شمعبا به یک امر عادی تبدیل شده استهای استوانه ای تقریشده است. در این میان اجرای شمع

یر هایی با مقطع متغشمع تحقیقات بیشتری در زمینه  ن داشت تا، محققین را بر ایاست ها مشکل بودههای بزرگتر اجرای این شمعراینکه در قط
توان همزمان از مزایای هر دو است. که می دست آمدهشونده و مارپیچی بههای مارپیچی باریک شونده از تلفیق دو شمع باریکشمع . داشته باشند

ی محوری است که مقطع آن از سطح به طرف شونده متشکل از یک میلهشمع استفاده نمود و عملکرد مناسبی خواهد داشت. شمع مارپیچی باریک
با توجه به مخروطی بودن میله مرکزی شمع مارپیچی، سبب  .ی پیچی به آن متصل شده استیابد و یک یا بیش از یک پرهعمق به تدریج کاهش می

 ،دباشرت اعمال نیروی فشاری و گشتاور همزمان با هم میشود. روش نصب این شمع که به صوافزایش ظرفیت باربری و همچنین سختی شمع می
به  ،ای در این پژوهشهای استوانهبا توجه به تاثیر پالگینگ برروی ظرفیت باربری شمع شود.های مقاومتی خاک اطراف شمع میباعث کاهش پارامتر

یابی به این ستاست. برای دبار استاتیکی مورد بررسی قرارگرفتهشونده تحت های مارپیچی باریکبررسی تاثیر پالگینگ بر روی ظرفیت باربری شمع
گرفت. پارامترهای مورد مخروطی مورد استفاده قرار جانبهاست. برای این منظور دستگاه فشار همهسازی فیزیکی استفاده شدههدف از مفاهیم مدل
ی جداره و همچنین نوک شمع را با استفاده زاویه ،له اولین پره تا انتهای شمعفاص ،هاشونده شامل قطر پرههای مارپیچی باریکمطالعه در رفتار شمع

های نتایج نشان دادند که پالگینگ باعث افزایش ظرفیت باربری شمع .گرفتندتحلیل قرار بررسی و های تاگوچی، مورداز مفاهیم روش طرح آزمایش
 یابد.افزایش می ،ها مقدار خاکی که داخل شمع رفته استشود. همچنین با کاهش قطر پرهشونده میمارپیچی باریک
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