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Abstract 
The main objective of this work is to evaluate the bond strength for 

different types of repair materials. Three test methods; slant shear, splitting prism 
and Bi-Surface shear test with conventional and two polymer modified repair 
mortars were used, The conventional mortar (MC), polymer modified mortar 
(MSBR) was prepared by admixing SBR 15% of cement weight, polymer modified 
and fiber reinforced repair mortar named commercially Cempatch S (MCS) was 
prepared by mix Cempatch S with a water ratio of 0.2.  

The results show that the use of SBR and Cempatch S improves the bond 
strength of repair mortar compared with conventional repair mortar but the 
percentage increased with Cempatch S was greater than SBR. The percentage 
increase in bond strength for concrete substrate repaired with Mcs (CMcs) were 
52.67, 174.8, and 46.7% for Slant Shear, Splitting Prism and Bi-Surface shear test 
respectively relative to the corresponding repaired with conventional mortar 
MC(CMC); while, the corresponding percentages increase for concrete substrate 
repaired with MSBR (CMSBR) was 45.13, 129 and 30%. It is found that the bond 
strengths obtained from some tests was up to an average of four times larger than 
those obtained from others. 
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اإلصالحمختلفة من مواد  ألنواعتقييم مقاومة الربط   

-:الخالصة  
. اإلصالحمختلفة من مواد  ألنواعتقييم مقاومة الربط في هذه الدراسة تم التحري عن 

, طرق الفحص المستخدمة هي فحص القص المائل, ثالثة طرق لفحص مقاومة الربطاستخدام تم 
لكل من مواد اإلصالح البوليمرية  سطحيالموشور وفحص القص الثنائي ال انشطارفحص 
تم  SBRببوليمير  المستخدمة هي المونة التقليدية والمونة المعدلة اإلصالحمواد  .والتقليدية

 والمسلحة بااللياف SBRوالمونة المعدلة ببوليمير  %15بنسبة  SBRتحضيرها باضافة مادة 
  . 0,2مع الماء بنسبة  Cempatch Sتم تحضيرها بخلط مادة  Cempatch Sالمسماة تجاريا 

قد حسن  Cempatch Sواستخدام مادة  SBRر يأظهرت النتائج بان استخدام بوليم
لكن نسبة الزيادة باستخدام مادة و مقاومة الربط لمونة اإلصالح مقارنة مع مونة السمنت العادية

Cempatch S  مقارنة مع مادة  أعلىكانتSBR, مة الربطمقاو في حيث كانت نسبة الزيادة 
فحص القص ل % 46,7و  174,8و  52,67هي  Cempatch Sللجسم الخرساني المصلح بمادة 

بينما كانت النسبة  ,على التوالي الموشور وفحص القص الثنائي السطحي انشطارفحص , المائل
مقاومة  أنوتبين %.  30و  129و  45,13هي  SBRللجسم الخرساني المصلح بمادة  الزيادة

أضعاف تلك المستحصلة من فحوصات  أربعةأنواع الفحوص تبلغ معدل يصل إلى  الربط لبعض
  . أخرى
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