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Abstract  
      The paper describes the results of theoretical study of the tilting pad bearing 
consist of five pads each pad can be titling 0.2o about   a cylindrical pivot at high 
speed of rotating journal. The total oil film thickness includes elastic deformation 
with thermal effect had been estimated. By using finite element method to solve the 
Reynolds equation for dynamic load, from this solution generated pressure, 
components of oil film forces and moments are expressed as functions of journal   co-
ordinates, dynamic coefficients (stiffness and damping coefficients) these coefficients 
of oil film can be determined by differentiation of the oil film force finally elastic 
deformation of pad surface was obtained. This paper also includes the study of many 
parameters such as pivot offset, preload factor, direction of load (load on pad and 
load between load) and dynamic coefficients were presented as functions of 
Sommerfeld number.  
Results show that good bearing performance when the pad preload factor is increase 
and pivot offset decreases. 
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 ذو خمسه وسائد  لمسند بالتاثير الحراريالمعامالت الديناميكية و التشوه المرن
سطوانِيحول مرتكز ا قابلة لإلمالَة  

لخالصةا  
، كُـّل  وسائد من خمس مكون لإلمالة ذو وسائد قابلة لمسند نَتاِئج الدراسِة النظريِة البحثِصفُ  ي    َ 

 إن .للمحـورِ  عاليـة دورانية  سرعِة عند أسطواني مرتكز  حول  0.2o تميل بمقدار  إنوسادة يمِكنُها   
 باستخدام طريقـه  . الحراري قد تم حسابه   التأثيرسمك طبقة التزييت الكلية تتضمن التشوه المرن مع         

 ،وجد الـضغط المتولـد   ِي، ِمن هذا الحلِّ كللحمِل الدينام Reynolds ِ العناصر المحددة لحل معادلة
ي طبقه الزيت وكذلك مركبات العزوم وتكون قيمهم كدالة إلحداثيات وضـع            مركبات القوة ألناشئه ف   

 معامالت طبقة الزيت تم احتـسابها       هذه) معامالت المرونة و التخميد    (الديناميكيةمعامالت  , المحور
 .هم التشوه المرن لسطح الوسادة تم الحـصول علـي      أخيرا و   الطبقة هذه في   ألناشئهمن تفاضل القوة    

 الوسـادة  سـطح      ةبنسب منها موضع المرتكز     المتغيرات دراسة العديد من      كذلك حثتضمن هذا الب  
الحمل على سطح الوسادة و الحمـل        (  الوسادةمل التحميل اتجاه تحميل الحمل على       ا مع ,الخارجي  

ان نَتـاِئج   ال تظهر Sommerfeld.كدالة لتغيير عدد          الديناميكية  معامالت    وكذلك )مابين وسادتين 
  pivot offset. يزداد وكذلك عند نقصان preload factorالمسند يكون جيد عندما  أداِء 
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