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Abstract 

 In this study, the compatibility of polymer modified repair mortar and 
substrate concrete was investigated in three stages. First stage includes studying the 
individual properties of polymer and conventional repair materials, and also two 
types of concrete, such as compressive strength, split tensile strength, and flexural 
strength using standard ASTM test procedure. Second stage includes evaluating the 
bond strength of composite cylinder for different combinations of repair materials 
and substrate concrete. Third stage includes investigating the compatibility using a 
composite beam of repair material and substrate concrete under third point loading. 
  The experimental results show that the compressive strength, split tensile 
strength and flexural strength is not a crucial factors for the success of concrete 
repair system. While bond strength tests are provide strong indication about the 
compatibility. The bond strength of S.B.R polymer material produced by Al-
Khaleej Company was not strong enough to be recommended to use for concrete 
repairing systems.  
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  والجسم الخرساني اإلصالح البوليمريةعلى التوافق بين مواد  ألمؤثرهالعوامل 

  الخالصة
سم الخرساني جالبوليمريه وال اإلصالحالتحري عن التوافق بين مواد تم  الدراسةفي هذه   

البوليمريـه   اإلصـالح لكل من مواد  الذاتيةالتحري عن الصفات : األولى. وعلى ثالث مراحل
مقاومة انفـالق  , مثل مقاومة االنضغاط, لك لنوعين مختلفين من الجسم الخرسانيوكذ والتقليدية

 لالسطوانةتقييم مقاومة الربط : الثانية. االمريكيه المواصفةواعتمادا على . الشد، ومقاومة االنثناء
التحري عن التوافق : ثالثا. والخرسانة اإلصالحمن مواد  مختلفة أنواعمن  والمصنوعة ألمركبه

  .وفحصها بطريقة التحميل بنقطتين اإلصالحومواد  الخرسانةمن  مصنوعةتخدام عتبه مركبه باس
ومقاومة االنثناء هي ليست , مقاومة انفالق الشد, تبين نتائج الجزء العملي بان مقاومة االنضغاط

ى بينما توفر مقاومة الربط مؤشرا قويا عن مد. الخرساني اإلصالحلنجاح نظام  الحاسمةالعوامل 
ان مقاومة الربط المتحققة من المادة البوليميرية المتجة من شركة الخليج لم تكن جيـدة   .التوافق

  . بما يكفي لتكون مفيدة في االستخدام في نظم االصالح الخرسانية
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