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Abstract 
     The mechanical properties and the morphology of the ternary blend of 
LDPE/LLDPE/HDPE were studied.  
      In the present work LDPE was mixed with equal amount of LLDPE and different 
wt% of HDPE (0, 10, 20 and 30 %) using the two roll mills. The mechanical properties 
and the morphology were specified by measuring the (tensile, hardness, impact 
properties) for the former, and photomicrograph for the later. From the tensile test 
results it was found that the tensile strength at break of the ternary blend increased with 
increasing the HDPE contain also the increases of wt% HDPE leads to decrease the 
elongation at break. For the hardness test it was found that the shore hardness of the 
ternary blends increased with the increasing the HDPE contain .On the other hand the 
impact test carried  out also and it was found that the addition of HDPE leads to 
decrease the impact strength . Nevertheless, optical micrograph results that the HDPE 
serves as a compatabilizing agent for immiscible LDPE/LLDPE. 
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  دراسة الخواص الفيزياوية والبنية الشكلية لممزوجات ثالثية من البولي اثيلين

  
  الخالصة

الخواص الميكانيكيه والبنيه الشكليه لممزوجات ثالثيه المواد من البولي   قد تم درسةفي البحث الحالي       
عالي الكثافه البولي اثيلين / البولي اثيلين واطىء الكثافه الخطي/ اثيلين واطىء الكثافه 

)LDPE/LLDPE/HDPE.(  
فقد تم مزج البولي اثيلين الواطىء الكثافه  مع كميه متساويه من البولي , تم استخدام ثالث انواع من البولي اثيلين

اثيلين الواطىء الكثافه الخطي وقد تم اضافه نسب وزنيه  مختلفه من البولي اثيلين  في البحث الحالي قد تم دراسه
  .وذلك باستخدام االسطوانات المدلفنه لهذا الغرض%) 30,20,10,0(ه عالي الكثاف

والتصوير ) الصالده  وخواص الصدم , الشد( تم تعيين  الخواص الميكانيكيه والبنيه الشكليه وذلك بقياس 
 من نتائج اختبار الشد وجد بأن االجهاد عند نقطه الكسر يزداد بزياده محتوى البولي اثيلين عالي,المجهري 

ايظا زياده نسبه البولي اثيلين عالي الكثافه ادى الى تقليل النسبه المئويه لالستطاله عند , الكثافه في الممزوجات 
بالنسبه الى فحص الصالده وجد بأن قيم صالده  شور تزداد بزياده محتوى البولي اثيلين عالي .  نقطه الكسر

جد بأن اضافه البولي اثيلين عالي الكثافه ادى الى تقليل من ناحيه اخرى تم اجراء فحص الصدم وقد و, الكثافه 
 بأن البولي اثيلين عالي الكثافه ساعد على زياده ومن نتائج التصوير المجهري يتضح جلياًً, اجهاد الصدم 

 .البولي اثيلين واطىء الكثافه  الخطي / امتزاجيه الخليط الثنائي الغير ممتزج من البولي اثيلين واطىء الكثافه
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