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Abstract 
     High – density polyethylene is an important commercial polymer and it is widely 
used for different engineering applications. In the present work, polymer blends were 
fabricated by mixing two types of polyethylene, high – density polyethylene was mixed 
with different weight percent of linear – low – density polyethylene using two – roll 
mill, the mixing machine was operated at a temperature of 135oC. 
     A series of standard tests (destructive), tensile, impact, hardness, and compression 
were carried out on the prepared samples it was found that the addition of linear – low – 
density polyethylene to the high – density polyethylene leads to decrease in the modulus 
of elasticity, tensile strength, tensile strength at break and increase in the % elongation at 
break. 

For the impact test it was found that the addition of linear – low – density 
polyethylene caused an increase in the impact strength of the material, the polymer blend 
with 45 % wt of linear – low – density polyethylene gave the highest value of impact 
strength. 
    On the other hand the hardness test was carried out and it was found that the addition 
of linear – low – density polyethylene leads to decrease the hardness of the polymer 
blends. Therefore, the neat high – density polyethylene gave the highest hardness value. 
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تأثير مزج البولي اثيلين الخطي على الخواص الميكانيكية للبولي اثيلين عالي 

  الكثافة 
   الخالصة

البولي اثيلين عالي الكثافة من البوليمرات المهمة تجارياً والذي له اسـتخدامات واسـعة فـي                
في البحث الحالي تم تصنيع مخاليط بوليمرية بواسطة مزج نوعين          . ت الهندسية مختلف مجاالت التطبيقا  
تم مزج البولي اثيلين عالي الكثافة مع نسب وزنية مختلفة من البـولي اثيلـين               , من انواع البولي اثيلين   

 واطئ الكثافة الخطي وذلك باستخدام االسطوانات المدلفنة حيث تم تشغيلها عند درجة حرارية مقـدارها            
)135oم .(  

, الـصالدة , الـصدم , حيث تم اجراء فحص الـشد     ) االتالفية(تم اجراء العديد من الفحوصات      
 ووجد ان اضافة البولي اثيلين واطئ الكثافة الخطي الى البـولي            ,واالنضغاطية على النماذج المحضرة     

د الشد عند الكسر وزيادة     اجها, اجهاد الشد , اثيلين عالي الكثافة قد ادى الى تقليل كل من معامل المرونة          
اما بالنسبة الى فحص الصدم فقد وجد ان اضـافة البـولي اثيلـين             .النسبة المئوية لالستطالة عند الكسر    

واطئ الكثافة الخطي قد ادى الى زيادة مقاومة المواد للصدم حيث ان المخاليط البوليمرية الحاوية علـى      
  . اعلى مقاومة للصدممن البولي اثيلين واطئ الكثافة الخطي اعطى % 45

من ناحية اخرى تم اجراء فحص الصالدة ووجد بأن اضافة البولي اثيلين واطئ الكثافة الخطي ادى الى                
لذلك فأن البولي اثيلين عالي الكثافة وبدون اي اضافة قد اعطى اعلى            . تقليل صالدة المخاليط البوليمرية   

  .قيمة للصالدة
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