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Abstract 
     Products made of polyethylene used out doors are subjected to UV-degradation. In 
fact, many polymers show changes in physical properties during service lifetime, when 
they are exposed to sun light and particularity to UV-light. In the present work, the 
physical properties and the morphology of blends of high – density polyethylene 
(HDPE)/linear-low-density polyethylene (LLDPE) studied before and after exposure to 
UV –light.  
     HDPE was mixed with different weight percent (0, 15, 30, and 45%) of LLDPE using 
the two roll mills; the mixing machine is operated at a temperature of 135 oC. 
Weathering test was carried out to find the effect of the environment condition on the 
physical properties of the polymeric materials by increasing the exposure times to 
(100,200,300) hr. The physical properties and the morphology were specified by 
measuring the (absorption properties, and densities), for the former, and 
photomicrograph for the latter. The results obtained in this work show that the density of 
pure HDPE and HDPE/LLDPE blends increased with the increasing the exposure time, 
and that immersing the HDPE and HDPE/LLDPE blends in water can produce a variety 
of damage and this damage increased with the increasing of the exposure times also, as 
the amount of LLDPE is increased in the HDPE/LLDPE blends the amount of water 
absorbed and diffusivity coefficient, increase greatly, and from the optical micrograph 
results showed clearly   the damage obtained due to exposure to UV light for 300 hr for 
pure HDPE and HDPE/LLDPE blends.        
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 الشكلية لممزوجات البنية  الفيزياوية و الخواص بعض دراسة

HDPE/LLDPE  قبل وبعد التعريض لالشعة الفوق بنفسجية  
  الخالصة

     ان المنتجات المصنوعه من ماده البولي اثيلين والتي تستخدم في الهواء الطلق او العراء تتعـرض                
فـي   واضـحا ً   لعديد من ألبوليمرات تشهد تغيراً    أ.ألى أالنحالال نتيجه تعرضها لألشعه الفوق بنفسجيه        

خواصها الفيزياويه مع مرور الوقت وذلك نتيجه ألتعرض الى أشعه ألشمس وبـصوره خاصـه ألـى                 
  .أألشعه فوق ألبنفسجيه

     في البحث الحالي تم دراسه ألخواص ألفيزياويه وكذلك دراسه ألبنيه أو ألـشكل لممزوجـات مـن                    
 قبـل وبعـد     (LLDPE)بولي أثيلين واطىء ألكثافـه ألخطـي      )/ (HDPEن عالي ألكثافه    ألبولي أثيلي 

في بحثنا ألحالي تم مزج ألبولي أثيلين عالي ألكثافه مع نسب وزنيه            .تعريضها ألى أألشعه فوق ألبنفسجيه    
  . وذلك باستخدام أالسطوانات ألمدلفنه) ٪45,30,15,0(من ألبولي أثيلين واطىء ألكثافه ألخطي  

م اجراء فحص التجويه وذلك ألايجاد تأثير الضروف الجويه على المخـاليط البوليمريـه وذلـك                ت
الصفات الفيزياويه والبنيه الشكليه تم تعيينها وذلـك        .ساعة) 300و,  200, 100(بزياده زمن التعريض  

 فـي   النتائج تم الحصول عليها   .وعن طريق التصوير المجهري     ) الكثافه وخواص االمتصاصيه    (بقياس  
 تزداد بزياده زمـن     HDPE/LLDPEهذه الدراسه توضح بأن كثافه  ألبولي أثيلين ألنقي وممزوجات           

وكذلك عمليه غمس النماذج في الماء قد أدى ألىاحداث أضرار مختلفه           , التعريض لألشعه فوق بنفسجيه   
طىء ألكثافه ألخطـي   وبزياده النسبه الوزنيه للبولي أثيلين وا ,وهذه االضرار تزداد بزياده زمن التعريض     
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تزداد كميه الماء الممتصه وكذلك يزداد معامل االمتصاصيه بصوره     ,HDPE/LLDPEفي ممزوجات   
 مقدار االذى الحاصل في المواد البوليمريه المحـضره        ومن نتائج التصوير المجهري يتضح جلياً     ,كبيره  

  . ساعه300نتيجه تعرضها لألشعه ألفوق بنفسجيه ولحوالي 
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