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Abstract 
 This research deals with the study of the effect of fibers volume fraction and fibers 
orientation on the thermal conductivity and wall surface temperatures for composite 
specimen in form of Lee’s disk by using experimental work and finite element technique. The 
results show that the thermal conductivity increases with increasing fiber volume fraction of 
the composite specimen, and in the longitudinal direction is larger than in the lateral fiber 
direction.The experimental results indicated that the largest value of the thermal conductivity 
for the composite specimen was (0.611 W/m.°c) at (Vf = 40 %) in the longitudinal direction, 
while the lowest value was (0.195 W/m.°c) at (Vf = 10 %) in the lateral direction. Also the 
results show that the maximum difference for the thermal conductivity between the 
experimental work and finite element method was ( 7 % ) at ( Vf  = 10 % ) in the lateral 
direction while the minimum value was ( 3.5 %  ) at  ( Vf = 40 % ) in the longitudinal 
direction. 
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تناول هذا البحث دراسة تأثير كل من الكسر الحجمي لأللياف وأتجاه األلياف علـى الموصـلية الحراريـة                    
بينت النتائج بانه بزيادة الكسـر الحجمـي        .ودرجات حرارة سطح الجدار لعينة مادة مركبة على شكل قرص لي

 اكبر من الموصـلية الحراريـة باالتجـاه         تزداد الموصلية الحرارية للمادة المركبة وباالتجاه الطولي لاللياف وتكون        
  W/m.°c 0.611  )كما بينت النتائج العملية بأن اعلى موصلية حرارية  للعينة المركبة كانت  .العمودي على االلياف

  وبأتجاه موزاي لأللياف بينما أقل قيمة للموصلية الحرارية للعينة المركبة كانـت  (% Vf = 40) عند كسر حجمي (
(0.195 W/m.°c)عند كسر حجمي (Vf =10 %) بان اعلى " وأظهرت النتائج ايضا . وبأتجاه عمودي على األلياف

 وباألتجـاه   (% 10)   عند كسر حجمـي  (% 7)فرق للموصلية الحرارية بين النتائج العملية والنتائج النضرية هو 
 عند كسر (% 3.5)لية والنتائج النضرية هو بينما أقل فرق للموصلية الحرارية بين النتائج العم. العمودي على األلياف

  . وباألتجاه الطولي لأللياف (% 40)  حجمي 

                                                
 
 
 


