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Abstract 
   The aim of this research is to study the property of thermal conductivity for epoxy 

and some of its composites at room temperature, and various temperatures for various 
period of immersion using water bath technique. Three samples are prepared by hand 
lay-up method. The first sample is epoxy resin, the second sample is epoxy resin 
reinforced with Aluminum powder, and the third sample is epoxy resin reinforced 
with Al fibers. The volume fraction is 15%. Thermal conductivity is measured for 
three samples at room temperature (30 ºC) using Lee’s disc device. Thermal 
conductivity is measured for samples after immersion in water bath for (30, 60) 
minutes at (40, 50) ºC. Activation energy is measured for samples. Results show 
generally that reinforcing with Al powder and fibers increases thermal conductivity. 
Also thermal conductivity increase for samples at 50 ºC after immersion in water bath 
at this temperature as compared with other temperatures. It is found that thermal 
conductivity, generally, decreases by increasing the period of immersion in water 
bath whereas thermal conductivity recorded lower values after immersion for 60 
minutes. Results shows that sample of epoxy reinforced with Al powder have the 
highest value of activation energy as compared with other samples. 

 
 بدرجات حرارة مختلفة دراسة السلوك الحراري لألیبوكسي وبعض متراكباتھ

  يئباستخدام تقنیة الحمام الما 

  الخالصة
ل ى دراس ة خاص یة التوص یل الح راري لألیبوكس ي وبع ض متراكبات ھ بدرج ة          ا یھ دف البح ث الح الي       

باس  تخدام تقنی  ة الحم  ام    م  ن الغم  ر  زمنی  ة مختلف  ة وب  درجات ح  رارة مختلف  ة ولفت  رات   ،ح  رارة الغرف  ة  
تم تحضیر راتنج األیبوكسي وھ و النم وذج األول ،   .ة القولبة الیدویةبطریق صنیع ثالث نماذجتم ت.المائي

م وتم تدعیم الراتنج بمسحوق األلمنیوم وھ و مایمث ل النم وذج الث اني، وت م ت دعیم ال راتنج بالی اف األلمنی و         
ت م قی اس التوص یلیة الحراری ة للنم اذج      % . 15الكس ر الحجم ي المس تخدم     .لثال ث  وھو مایمثل النموذج ا

 .باستخدام جھ از ق رص ل ي لقی اس التوص یل الح راري       درجة مئویة) 30( الثالثة بدرجة حرارة المختبر
 دقیق ة ) 30،60( زمنی ة  الحم ام الم ائي لفت رات    تم قیاس التوص یلیة الحراری ة  للنم اذج بع د غمرھ ا ف ي       و

أن الت دعیم   أظھرت النتائج.لنماذجكما تم حساب طاقة التنشیط ل.درجة مئویة )40،50(ات حرارة وبدرج
كم ا زادت التوص یلیة الحراری ة    . األلمنیوم أدى ألى زی ادة التوص یلیة الحراری ة     عموما بمسحوق وألیاف

بالمقارن ة   عن د ھ ذه الدرج ة    درجة مئویة بعد غمر النم اذج بالحم ام الم ائي    50للنماذج عند درجة حرارة 
التوص  یلیة الحراری  ة للنم  اذج تق  ل عموم  ا بزی  ادة الفت  رة     كم  ا وج  د أن .اری  ة األخ  رى م  ع ال  درجات الحر

بالحم ام الم ائي لفت رة    حیث سجلت التوصیلیة الحراریة قیما أق ل عن د الغم ر     بالحمام المائي الزمنیة للغمر
وأظھ رت النت ائج أن نم وذج    .دقیق ة  30اری ة عن د الغم ر لفت رة     قیم التوص یلیة الحر  دقیقة بالمقارنة مع 60

 .بمسحوق األلمنیوم امتلك أعلى قیمة لطاقة التنشیط مقارنة مع النماذج األخرى األیبوكسي المدعم
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