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ABSTRACT 
      In the domain of concrete modification by using polymers, the present 
study, focused on the use of Carboxy-Methyl Cellulose (CMC) as a water-
soluble polymer and investigate its effects on the behavior of concrete. The 
study include two issues, the first one is the effect of polymer adding method 
on mechanical properties of concrete such as compressive strength, tensile 
strength and modulus of elasticity in additional to impact resistance and the 
second is the effect of graded temperature on these properties. The 
polymer/cement ratio used herein is 3%, this ratio never used before in the 
previous researches on many types of water soluble powder polymers.  
     Three concrete batches were prepared, the first is the reference one as a 
normal concrete (NOR), the second is a polymerized concrete (POL1) where 
the polymer added as a latex, and the last also as a polymerized concrete 
(POL2) but the polymer added as a powder.Each batch contains twelve cubic 
specimens (100x100x100)mm for compressive strength test, three cubes for 
each level of temperature, eight cylindrical specimens (150x300)mm for 
splitting tensile strength test, two cylinders for each level of temperature, and 
four paneled specimens (450x450x50)mm for impact resistance test, one panel 
for each level of temperature. 
      It can be considered from the results that when the polymer CMC used 
herein added as a latex will give better strength behavior in polymerized 
concrete than the one which added as a powder by about 28.86% in 
compressive strength, 19% in splitting tensile strength,  very high percent in 
modulus of elasticity and 16.66% in impact resistance. On the other hand, it is 
found that the temperature level of 200°C will affect the behavior of 
polymerized concrete and that contrast with the behavior of normal concrete 
while in temperature levels 400°C and 600°C the effects on polymerized 
concrete will be more slightly and more clearly on normal concrete.  
   
Keywords: Carboxy-Methyl Cellulose (CMC), water-soluble polymer,   
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 تصرف خرسانة المسحوق البوليمرية عند درجات الحرارة العالية
 

  الخالصة
في نطاق تطوير الخرسانة باستخدام البوليمرات تم في هذا البحث التركيز على استخدام مادة     

وهو من بوليمرات المساحيق القابلة للـذوبان    CMC الكاربوكسي مثيل سيليلوز المعروف برمز
الدراسة تضمنت محورين . ي عن تاثير هذا البوليمر على تصرف الخرسانةحيث تم التحر بالماء

اساسيين المحور االول هو تاثير طريقة اضافة البوليمر على الخواص الميكانيكية للخرسانة مثـل  
امـا   مقاومة االنضغاط ومقاومة الشد االنشطاري ومعامل المرونة اضافة الى مقاومـة الصـدمة  

االسـمنت  /ان نسـبة البـوليمر   . الحرارة المتدرجة على هذه الخـواص المحور الثاني هو تاثير 
وهنا تجدر االشارة الى ان هذه النسبة لم يتم استخدامها نهائيا % 3المستخدمة في هذا البحث هي 

  .في البحوث السابقة على العديد من انواع بوليمرات المساحيق القابلة للذوبان بالماء
اما الثانيـة    NORخرسانية االولى هي خلطة خرسانة اعتيادية  تم اعداد ثالث خلطات         

صمغ اما الخلطـة  فيها البوليمر المضاف على شكل  يكون POL1فهي خلطة خرسانة بوليمرية 
لكن البوليمر المضاف لهـا يكـون علـى شـكل      POL2االخيرة فهي ايضا خرسانة بوليمرية 

من اجل فحـص مقاومـة    مم )100x100x100(كل خلطة تتضمن اثنى عشر مكعب  .مسحوق
من اجل  مم) 300x150(ثمانية اسطوانات ، الث مكعبات لكل مستوى حرارة معينث، االنضغاط

) 50x450x450واربع بالطات اسطوانتين لكل مستوى حرارة ، فحص مقاومة الشد االنشطاري
   .بالطة واحدة لكل مستوى حرارة، من اجل فحص مقاومة الصدمة مم

المستخدم في هذا البحث سوف  CMCبوليمر ينت نتائج الفحوصات المختبرية ان لقد ب         
بالمقارنة مع الخرسانة المضاف اليها البوليمر على شـكل  يعطي نتائج افضل للخرسانة البوليمرية 

 نسبة عالية جدا، لمقاومة الشد االنشطاري% 19، لمقاومة االنضغاط%  28,86مسحوق بمقدار 
وبعد فحص النماذج المحروقة من ناحية اخرى . لمقاومة الصدمة%   16,66 لمعامل المرونة و 

لها تاثير واضح جدا على تصرف الخرسانة البوليمريـة بعكـس    م °200تبين ان درجة الحرارة 
بينما عنـد  ، الخرسانة االعتيادية حيث ان هذه الحرارة توثر تاثير طفيف على الخرسانة االعتيادية

وواضـح علـى    يكون التاثير قليل على الخرسـانة البوليمريـة  م °600م  و°400درجة حرارة 
  .الخرسانة االعتيادية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


