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  الخالصة

 في السنوات األخيرة والحاجة إلى استخدام  تي حصلة التالصناعي اتفي التطبيق اتنظرا للتطور  
المواد المتراكبة بشكل عام والمتراكبة البوليمرية بشكل خاص في مختلف التطبيقات الصناعية 

بولي (تناول هذا البحث دراسة الخصائص الحرارية لمادة متراكبة بوليمرية مادتها األساس . المتقدمة
) قرص لي(فحص بجهاز لمدعم بدقائق النحاس لعينة دائرية الشكل بأبعاد خاصة ل) استر غير مشبع

 .%)75,%50,%45,%35,%30,%25,%20%,15,%10,%7(وباستخدام الكسورالوزنية التالية 
 ةعند مقارنة قيم التوصيلو المستخدم الكسر الوزني ديادزاازدياد الموصلية الحرارية ب حظناال

% 7وعند كسر وزني ) w/m.co ) 0.17 لراتنج البولي استر لوحده بدون اضافة تبلغ ةالحراري
قيم الموصلية الحرارية بالزيادة مع زيادة الكسور الوزنية  أوتبد)  w/m.co  1.049 (تكون 

% 30ي عند كسر وزن)w/m.co 1.838  (المستخدمة في البحث حيث تبلغ التوصيلية الحرارية 
التاثير ذلك  يوضح% 75عند كسر وزني ) w/m.co 7.269(يمة وتتدرج بالزيادة إلى أعلى ق

على المادة المتراكبة البوليمرية ويؤدي إلى زيادة وتحسين الخواص نحاس لدقائق الااليجابي 
  .الحرارية للمادة البوليمرية

 
Study The Characteristics Thermal For Polymer Matrix 

Composite Reinforced By Copper Particles 
 
Abstract  

In view of the developments of industrial applications, this happened in recent 
years and the need to use composite materials in general and polymer composite 
especially in the various industrial applications developed.  this research deals with 
the study of the thermal characteristics for polymer composite and its matrix material 
is  (unsaturated polyester) reinforced by copper particles for circular form of 
spacemen with Special dimension to examine in Lees Disk Apparatus by using the 
following weight fracture 
(7%,10%,15%,20%,25%,30%,35%,40%,45%,50%,75%).we found increasing in the 
thermal conductivity with  increase of  weight fracture and  when comparing the 
values of thermal conductivity to resin unsaturated polyester without any additions the 
value is  (0.17w/m.co) and when at the  weight fracture 7% the value is (1.049 w/m.co) 
and the values of the thermal conductivity begin to increasing with the increasing of  
the Wight fracture whish used in this research were the value of thermal conductivity 
is (1.838 w/m.co  ) at weight fracture 30% and still increasing to the highest value to 
(7.269 w/m.co  )at the  weight fracture 75% , its mean the  positive effect of copper 
particles on the polymer composite materials and returns to increasing and improve 
the thermal characteristics of polymer material . 
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