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             AABBSSTTRRAACCTT  

                     
Machine foundations are unique, because they may be 

subjected to significant dynamic loads during operation in 

addition to normal design loads of gravity, wind, and 

earthquake. The magnitude and characteristics of the 

operating loads depend on the type, size, speed, and layout of 

the machine. The foundation has to guarantee smooth running 

during normal operation, and foundation integrity for possible 

accidental loading situations. Dynamic effects of the machines 

play a major role on sizing of the foundation where conditions, 

like resonance is avoided by varying the stiffness and the mass 

of the structure which leads to modifications in foundation 

sizes. For carrying out these studies, a detailed 3D finite 

element analysis approach is considered. 

 Herein, a finite element software (ANSYS.11) is adopted 

which provides an efficient tool for dynamic analysis and 

structural design of machine foundations. First, the analysis is 

carried out on previously solved problem to verify the 

capabilities of the program in simulating the machine 

foundation problem. 
As a case study, piled machine foundation in sandy soil is analyzed. 

Machine foundations resting on end bearing and floating piles are introduced. 

Harmonic dynamic load is chosen. A parametric study is carried out to 
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investigate the effect of several parameters including: geometry of the piled 

machine foundation, the amplitude of the dynamic load, frequency of the 

dynamic load and damping ratio. Linear elastic model is adopted for modeling 

the piles and their cap for machine foundation using eight node isoparametric 

(solid 65) element, while elastic model is adopted to model the soil behavior and 

eight node isoparametric elements are used to model the soil through (solid 45) 

element.  

It is concluded that as the pile cap thickness increases, the oscillation of 

displacement decreases due to material damping inherent in the concrete of the 

cap. There is a limit of pile cap size at which its stiffness governs its dynamic 

response, above this size, the weight of the cap overrides its stiffness effect, and 

the additional weight by cap leads to increase the pile foundation displacement. 

When the pile diameter of the group increases, the frequency, at which the 

maximum displacement occurs increases hence the system becomes more stable 

against resonance condition. In the case of changing spacing between piles, the 

maximum moment factor (IM) is always at the pile cap center where the load is 

applied. This factor increases when the pile spacing increases. The dimensionless 

displacement factor (IZ) decreases markedly as the pile cap length increases, 

reflecting the increase in displacement with pile cap length. The increase of the 

normalized moment (IM) with pile cap length can be attributed to the increase of 

the unsupported length within the cap which leads to increase in the moment. 

The increase in size of pile cap for machine foundation increases the geometrical 

damping of the structure, and the increase in spacing between piles causes an 

increase in geometrical damping.  
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ة ــالصالــخـ
 

ألسس المكائن صفات متفردة ألنھا تخضع ألحمال دینامیكیة محددة خالل التشغیل باألضافة الى 

األحمال الناتجة عن وزن األسس و الریاح والزالزل ویعتمد مقدار وصفات االحمال الدینامیكیة على نوع 

وحجم وسرعة وصفات الماكنة. أن االساس البد أن یؤمن تشغیالً ھادئاً في األحوال األعتیادیة واماناً ضد 

األحوال الطارئة. أن المؤثرات الدینامیكیة للماكنة تلعب دوراً اساسیاً في تحدید حجم األساس، ویتطلب 

االمر احیاناً تفادي بعض الحاالت كالرنین وذلك بتغییر صالدة وكتلة األساس وذلك یؤدي الى تعدیل في 

حجم األساس وألجل القیام بھذه الدراسات فان  تحلیالً ثالثي األبعاد مفصالً قد تم القیام بھ ضمن ھذه 

 الدراسة.

 الخاص بتحلیل العناصر المحددة ألجل تأمین وسیلة كافیة ألجل ANSYS.11تم استخدام برنامج 

 تخمینلغرض التحقق من امكانیات البرنامج في التحلیل الدینامیكي وألجل تصمیم أسس المكائن و 

فقد اعتمدت دراسات سابقة ذات نتائج واضحة وقورنت مع النتائج المستخلصة من برنامج االزاحات 

 التحلیل.

في ھذه الدراسة فأن أسس المكائن المستندة على الركائز ضمن التربة الرملیة قد تم دراستھا 

بنوعیھا الركائز المستندة على طبقة قویة وركائز األحتكاك. أن دراسة للمتغیرات قد تم القیام بھا 

ألستكشاف تأثیر ھذه العوامل أو المتغیرات وھي: أبعاد المنشأ ومقدار الحمل الدینامیكي و التردد لألحمال 

الدینامیكیة ونسبة األخماد. تم أعتماد نموذج خطي مرن لتمثیل أسس المكائن المستندة على الركائز وتم 

 مرن. نموذج خطي بأستخدام عنصرثماني العقد لتمثیل التربة اعتماد

 أشارت النتائج الى أنھ كلما زاد سمك قبعة الركائز فأن تذبذب األزاحة یقل نتیجة لعامل األخماد 

المتولد في خرسانة قبعة الركائز. وتوجد ھناك حدود لحجم قبعة الركائز الذي عنده  تحدد الصالدة للمنشأ 

أستجابتھ الدینامیكیة وعند تجاوز ھذه الحدود فأن وزن قبعة األساس یؤدي الى زیادة األزاحة في األساس 

المستند على الركائز. وكذلك ان زیادة قطر الركائز یؤدي الى زیادة التردد الذي یحصل عنده اقصى ازاحة 

وبذلك فأن المنظومة تصبح أكثر استقراراً وبعیدة عن حالة الرنین. في حالة تغییر المسافة بین الركائز فان 

معامل العزوم األقصى یقع دائماُ في منتصف قبعة الركائز ویزداد ھذا المعامل بزیادة المسافة بین الركائز. 

ان معامل األزاحة یقل بصورة كبیرة كلما زاد طول قبعة الركائز مما یعكس زیادة األزاحة مع زیادة قبعة 

الركائز. أن زیادة معامل العزوم مع زیادة طول األساس یعزى الى زیادة الجزء الغیرمستند. أن زیادة حجم 

أساس الماكنة المستند على الركائز یزید من عامل األخماد الناتج عن تركیب المنشأ الجدید، وان زیادة 

 المسافة بیین الركائز یؤدي الى زیادة ھذا العامل أیضاُ . 
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