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Abstract 
 Jute fiber reinforced unsaturated polyester resin composites (J/UP) were 

subjected to low velocity impact tests in several Temperatures degree in order to 
study the effects of temperature variance on the intrinsic fracture toughness Gc 
impact properties. An investigation was conducted onto the effects of 
temperatures on impact resistance of jute fiber-reinforced unsaturated polyester 
resin composite. Impact tests were performed on the specimens at different 
temperatures. The temperatures were 27, 50, 75 and 100 Cº. The results reflect the 
influence of ambient temperature on impact toughness measurements. The results 
indicate an obvious correlation between the ambient temperatures and impact 
load, total absorbed energy and fracture toughness. The prepared specimens 
exhibited brittle fracture behavior with a lower peak load, lower impact energy 
and less time to fail compared with results at temperature higher Tg. The impact 
test results show that the total energy absorbed at 100 C° have higher energy when 
the composite behavior changed from brittle to ductile behavior. The intrinsic 
fracture toughness is higher for specimens tested in 100 Cº and 75 Cº and shows 
ductile behavior; while specimens tested with temperature lower than Tg show 
brittle fracture and lower Gc. 
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تأثير درجة الحراره على متانه التكسير النوعيه لمتراكب راتنج البولي أستر غير 
  المشبع المقواة بالياف الجوت

 
  الخالصه

عرضت عينات من راتنج البولي أستر غير المشبع المقواة بالياف الجوت الختبارت 
ير تغاير درجات الحراره الصدمه بسرعه واطئه في درجات حراريه مختلفه لغرض دراسة تأث

البحث يتعرض لتأثير درجات الحراره   ⋅ Gcعلى مواصفات  متانه التكسر النوعيه بالصدمه 
أنجزت  ⋅على مقاومة الصدمه لمتراكبات راتنج البولي أستر غير المشبع المقوى بالياف الجوت 

يت بها درجات الحراره التي أجر ⋅فحوص الصدم على العينات بدرجات حراره مختلفه 
أن النتائج المستحصله تعكس تأثير درجه حرارة المحيط ⋅ °م  100,  75 ,50, 27الفحوص هي 

عرضت عينات من راتنج البولي أستر غير المشبع المقواة بالياف  ⋅على قياسات  متانة الصدم 
الجوت الختبارت الصدمه بسرعه واطئه في درجات حراريه مختلفه لغرض دراسة تأثير تغاير 

البحث يتعرض لتأثير  ⋅ Gcات الحراره على مواصفات  متانه التكسر النوعيه بالصدمه درج
درجات الحراره  على مقاومة الصدمه لمتراكبات راتنج البولي أستر غير المشبع المقوى بالياف 

درجات الحراره التي  ⋅أنجزت فحوص الصدم على العينات بدرجات حراره مختلفه  ⋅الجوت 
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أن النتائج المستحصله تعكس تأثير درجه ⋅ °م  100,  75 ,50, 27ص هي أجريت بها الفحو
واضحِ بين درجات  تشير النتائج الى أرتباطِ ت ⋅حرارة البيئيه على قياسات  متانة الصدم 

أن العينات التي حضرت   .الطاقه الممتصه الكلي ومتانة التكسير,البيئيه وتحميل الصدم الحرارة 
أقل " يرافقه قمم تحميل واطئه وطاقة صدم واطئه وتستغرق زمنا" فاتبدي سلوك تكسير قصي

    Tgمع النتائج الحاصله للعينات في درجات حراريه أعلى من   " لالنهيار مقارنة
م   100أن نتائج فحوص الصدم بينت أن الطاقه  الكليه الممتصه بالفحص بدرجة حراره 

أن متانة    .ب من القصيف الى المطيلي  تستلزم طاقه أعلى  عندما يتغاير سلوك المتراك
م تكون أعلى  وتظهر  75و 100التكسير النوعيه تكون للعينات المفحوصه بدرجة حراره 

في " قصيفا" تظهر سلوكا  Tgبينما العينات المفحوصه بدرجات حراره أقل من  "  مطيليا" سلوكا
 . Gcالتكسر وأقل قيمه ل  
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