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  :الخـالصـة
في هذا البحث تم دراسة تأثير محتوى المضاف المانع لنفاذ الماء من صنف االستيارات    

(Stearate Type)  والمنتج محلياً على مقدار النقصان بالمحتوى المائي لخلطات خرسانية نسب
مم، وقد بينت نتائج ) 5+50(ة هطولها ثابتوزناً للحصول على قابلية تشغيل ) 4:2:1(مكوناتها 

الفحوصات المختبرية بأنه يمكن تقليل المحتوى المائي في الخليط بنسبة ضئيلة وبذلك ال يمكن اعتبار 
هذا المضاف كعامل مقلل للماء لعدم مطابقته متطلبات خاصية النقصان بالمحتوى المائي لمضاف 

كما وتم دراسة . [1] (ASTM-C494-98 Type A)بموجب المواصفة القياسية األمريكية  Aصنف 
يوماً وذلك من خالل ) 90,60,28,7(نفس التأثير السابق على مقاومة انضغاط الخرسانة باألعمار 

مم، فتبين بأنه عند استعمال وزمات قليلة والى حد الوزمة االعتيادية 150مكعباً مقاس  96 فحص
الموصى بها من قبل الشركة المنتجة ال يكون هنالك تأثيراً كبيراً على مقاومة االنضغاط، ولكن تبدي 

  .عتياديةنتائج الفحوصات نقصاناً كبيراً في مقاومة االنضغاط باستعمال وزمات تفوق الوزمة اال
وتضمن البحث أيضاً دراسة مدى صالحية وكفاءة وزمات مختلفة من هذا المضاف في   

مم، وامتصاص الخرسانة 150مكعباً مقاس  24تقليل امتصاص الخرسانة الكلي للماء وذلك بفحص 
موشوراً بأبعاد  16وذلك بفحص  (Capillary Action)للماء بالخاصية الشعرية 

)200x100x100(ن بأن المضاف المستعمل غير كفوء في تقليل امتصاص الخرسانة مم، وتبي
باألعمار المختلفة وفي جميع الوزمات المستخدمة في الفحص مقارنة مع الخلطة المرجعية الخالية من 

 .المضاف
 

Influence of Locally Produced Waterproofing Admixture (Sternson 300) 
on Concrete Absorption and Strength 

 
Abstract: 
 In this work, the influence of waterproofing admixture of stearate type on the 
water reduction of concrete mix (1:2:4) for a given workability, (50+5)mm slump was 
investigated. Results indicated that this admixture has a little influence on the water 
reduction of concrete. Therefore this admixture cannot be considered as a water 
reducer since it does not conform with the requirements of type (A) admixture in 
accordance with (ASTM-C494-98 Type A)[1]. 

                                                           
 اجلامعة التكنولوجية، بغداد، العراق/ قسم هندسة البناء واإلنشاءات  *
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The same influence on the compressive strength of concrete (fcu) at various ages 
(7,28,60 and 90) days was studied. Results showed that the use of this admixture at 
recommended dose specified by the manufacturer has no significant effect on the 
compressive strength of concrete. On the other hand, overdoses of this admixture lead 
to a considerable reduction in the compressive strength. 

The efficiency of this admixture at different doses in reducing the total water 
absorption of concrete and the absorption of water by the capillary action was also 
examined. Results revealed that this admixture is not effective in reducing the water 
absorption with all doses used in this work and at different ages compared with 
reference mix without admixture. 

  
  :المقـدمـة

قد تتعرض بعض أجزاء المنشآت 
ات والسقوف إلى مياه الخرسانية كاألرضي

رطوبة األمطار وبعضها اآلخر كاألسس إلى 
وقد ينتقل هذا . ارتفاع المياه الجوفية نتيجة

الماء بالخاصية الشعرية إلى أجزاء المنشأ 
األخرى مسبباً ظهور الرطوبة فيها وتشوه 

ومن الضروري . مظهرها وتقليل ديمومتها
أن تكون الخرسانة ذات خصائص معينة 

ن مقاومة العوامل المختلفة التي قد تمكنها م
تتعرض لها وتسبب تلفها وذلك كي تتمكن من 
اتمام وظيفتها المطلوبة خالل عمر المنشأ 

.  [2]تلفضعف أو دون أن يصحبها 
وباالمكان تقليل مرور المياه خالل المنشآت 
الخرسانية بالخاصية الشعرية باستعمال 
ء المضافات الخرسانية المانعة لنفاذ الما

(Waterproofing Admixtures)  التي
تغير طبيعة اختراق الماء خالل سطح 

 Water)الخرسانة وتجعله صاداً للماء 
Repellent)  حيث تمنع دخول الماء إلى

الخرسانة عندما يكون الضغط المسلط قليالً 
كسقوط األمطار أو انتقال الماء بالخاصية 
الشعرية وذلك ألن المواد الكيمياوية 

عملة النتاج هذه المضافات تتمكن من المست
تكوين طبقة رقيقة صادة للماء على السطوح 
الداخلية للمسامات والفجوات وعلى سطوح 

  :الخرسانة بأحدى الطرق الثالث التالية

التفاعل مع نواتج إماهة السمنت عند  -1
  كـريـيـض الستـال حامـاستعم

(Stearic Acid)  C17H35COOH  ،
 (Oleic Acid)حامض األوليك 

C17H33COOH الدهون الحيوانية ،
 Butyl)والنباتية، استيارات البيوتيل 

Stearate) أي أمالح حامض الستيريك.  
االلتحام أو االندماج في تماس مع نواتج  -2

إماهة السمنت عند استخدام مستحلبات 
بدرجة عالية  (Wax Emulsions)شمعية 

من النعومة والتي تعتبر من العوامل الفعالة 
  .لمانعة لنفاذ الماء داخل الخرسانةا

استعمال مواد صادة للماء  -3
(Hydrophobic Materials)  بدرجة

عالية من النعومة، وهذه المضافات المانعة 
لنفاذ الماء تستعمل بصورة واسعة في 
معامل الخرسانة الجاهزة وخصوصاً 

  .ت الكالسيوم وااللمنيومرااستي
ت تتضمن عجينة السمنت المتصلبة مساما

شعرية مختلفة الشكل تكون مجموعة 
مترابطة منتشرة بصورة مبعثرة خالل 
هيكلها وتكون مسؤولة بصورة رئيسية 

. [3]عن نفاذية عجينة السمنت المتصلبة
-0.05(وهذه المسامات يقع مقاسها بين 

مايكرون وبذلك يتمكن الماء من ) 0.1
المرور خاللها تحت تأثير الضغط المسلط 

وباستعمال . عريةأو بالخاصية الش
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المضافات المانعة لنفاذ الماء تصبح 
سطوح الخرسانة والسطوح الداخلية 
للمسامات مطلية بطبقة من الجزيئات في 
حالة استعمال حامض الستيريك 
والحوامض الدهنية األخرى أو بطبقة من 
الحبيبات الملتحمة أو المندمجة في حالة 
 استعمال المواد الشمعية أو القيرية، وان

النتيجة النهائية في كلتا الحالتين هي إنتاج 
  .[4]سطوح صادة للماء

  :أهميـة البحـث
أنواع نظراً للتطور السريع في إنتاج 

مختلفة من المضافات المانعة لنفاذ الماء في 
العالم الستعمالها في الخرسانة بصورة واسعة 
وألغراض متعددة وإلمكانية هذه المواد في 

ولدورها الفعال  [5]الجودةإنتاج خرسانة عالية 
في تحسين الكثير من خواص الخرسانة 
الطرية والمتصلبة وإلمكانيتها المتفوقة في 
إنتاج خرسانة بمواصفات جيدة وبكلفة 
مناسبة، فقد اصبح من الضروري القيام 
بدراسة إمكانية استخدام هذه المضافات في 

نا المحلية ودراسة تأثيراتها الفعلية على بيئت
الخرسانة الطرية والمتصلبة، حيث خواص 

إن لهذه المضافات تطبيقات كثيرة في جميع 
األماكن التي يحتمل أن تكون الخرسانة فيها 

الماء كما في الركائز، األسس، بتماس مع 
األرضيات، السقوف، الجسور، أحواض 
المياه، األنابيب الخرسانية والوحدات 
الخرسانية الجاهزة، سيما وأن الدراسات 

مقدمة حول تأثير استعمال المضافات المانعة ال
لنفاذ الماء من صنف االستيارات على 
امتصاص الخرسانة للماء ومقاومتها محدودة 

  .جداً
في هذا البحث تم دراسة مدى 
صالحية وكفاءة نوع من أنواع المضافات 
المانعة لنفاذ الماء من صنف االستيارات منتج 

قليل في ت) Sternson 300(محلياً يسمى 
المحتوى المائي لخلطات خرسانية ذات 

قابليات تشغيل مماثلة للخلطة المرجعية 
الخالية من المضاف، كما تم دراسة تأثير 
المضاف على مقاومة انضغاط الخرسانة 
وامتصاصها الكلي للماء وامتصاصها للماء 

  .بالخاصية الشعرية
  

  :البرنامج العمـلي
استخدم المضاف المانع لنفاذ الماء 

(Waterproofing Admixture)  من
صنف االستيارات المسمى تجارياً 

(Sternson 300)  والمنتج محلياً بهيئة سائل
أن الوزن النوعي لهذا المضاف . كثيف

والوزمة الموصى بها من قبل ) 1.0(يساوي 
مليلتر لكل كغم ) 10(الشركة المنتجة تساوي 

 من السمنت كما استعمل السمنت البورتالندي
 Ordinary Portland Cement) عتيادياإل

Type I)  حسب المواصفة القياسية األمريكية
(ASTM-C150-97a) [6]  منتج في معمل

سمنت كبيسة وقد تم خزنه في براميل 
. بالستيكية محكمة للحفاظ عليه من الرطوبة

يبينان نتائج الفحصين ) 2(و ) 1(والجدولين 
ين الكيمياوي والفيزياوي على التوالي الذ

أجريا عليه في المركز القومي للمختبرات 
اإلنشائية وهما مطابقان للمواصفة القياسية 

وكذلك  ASTM-C150-97a ([6](األمريكية 
لعام ) 5(للمواصفة القياسية العراقية رقم 

  .[7]-والخاصة بالسمنت البورتالندي 1984
) الرمل(أن تدرج الركام الناعم 

ية األمريكية المستخدم مطابق للمواصفة القياس
(ASTM-C33) [8]   بمعامل نعومة يساوي

وهو مطابق أيضاً للمواصفة القياسية  (2.84)
حسب  [9] 1984لعام ) 45(العراقية رقم 

الفحص الذي أجري عليه في المركز القومي 
للمختبرات اإلنشائية، أما الركام الخشن 

فقد استعمل بمقاس أقصى يساوي ) الحصى(
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للمواصفة القياسية  مم وتدرجه مطابق)19(
  .أيضاً [8] (ASTM-C33)األمريكية 

لقد استعملت خلطات نسب مكوناتها 
حصى على :رمل:سمنت) 4:2:1(وزناً 

التوالي حاوية على وزمات مختلفة من 
، 20، 15، 12، 10، 8، 5، 0(المضاف هي 

كغم من السمنت ذات قابلية / مليلتر) 30
مم وذلك )5 + 50(تشغيل ثابتة هطولها 

دراسة تأثير محتوى المضاف المانع لنفاذ ل
  -:الماء على كل من

مقدار النقصان بالمحتوى المائي  -1
للحصول على قابلية تشغيل مماثلة 

الخالية من (للخلطة المرجعية 
  ).المضاف

مقاومة انضغاط الخرسانة بأعمار  -2
  .مختلفة

مقدار امتصاص الخرسانة الكلي  -3
  .للماء

مقدار امتصاص الخرسانة للماء  -4
  .الخاصية الشعريةب

أن طريقة خلط مكونات الخرسانة 
كانت بتحضير كميات كل من السمنت 
والرمل والحصى والماء والمضاف المانع 
لنفاذ الماء باألوزان المطلوبة، ثم تفريغ 
نصف كمية الحصى في الخالطة القدرية 
الكهربائية المستعملة في عملية الخلط ومن ثم 

السمنت  نصف كمية الرمل وبعدها كمية
كاملة ثم النصف المتبقي من الرمل وأخيراً 
النصف المتبقي من الحصى وخلطت المواد 
بحالتها الجافة لحين الحصول على خليط 

وبعد ذلك تم إضافة . متجانس التكوين واللون
المضاف بحالته السائلة إلى ماء الخلط 
األصلي بعد تقليل كمية الماء بقدر كمية 

لمواصفة القياسية المضاف السائل بموجب ا
) ASTM-C192/C192M-95(األمريكية 

وتم تحريك المحلول لفترة كافية لحين  [10]
تجانسه ثم أضيف بعدها إلى المواد الجافة في 

دقيقة ) 2.5(الخالطة وأكمل الخلط لمدة 
أخرى فتم الحصول على خليط متجانس 

ولغرض تحديد نسبة . التكوين والقوام
حصول على قابلية السمنت الالزمة لل/الماء

تشغيل معينة تم إجراء فحص الهطول 
)Slump Test ( بموجب الطريقة المبينة في

-ASTM)المواصفة القياسية األمريكية 
C143/C143M-97) [11]  وقد كان الهطول
  .مم )5 + 50(لجميع الخلطات بحدود 

أن نماذج الفحص المستعملة لتحديد 
مقاومة انضغاط الخرسانة وامتصاص 

انة الكلي للماء كانت مكعبات بمقاس الخرس
مم كما وقد تم استخدام مواشير بأبعاد )150(
)200x100x100( مم لفحص امتصاص

الخرسانة للماء بالخاصية الشعرية، وقد تم 
طالء كافة القوالب من الداخل بطبقة خفيفة 
من الزيت وذلك لمنع تالصق الخرسانة مع 
السطح الداخلي للقالب بعد تصلبها، ثم 

مم )50(وضعت الخرسانة فيها بطبقات بسمك 
لكـل طبقة وتم رص كل طبقة باستعمال 

بائية لفترة كافية للحصول منضدة هزازة كهر
متكامل دون حصول انعزال في  على رص

مكونات الخليط، بعدها تم تعديل سطح القالب 
ساعة لغرض ) 24(باستعمال المالج وترك 

ت تصلب الخرسانة ثم فتحت القوالب ووضع
في أحواض للمعالجة بالماء بصورة مستمرة 
لحين وقت الفحص وبموجب المواصفة 

-ASTM C192/C192M(القياسية األمريكية 
95([10].  
  

  :النتـائج والمناقشـة
لغرض تعيين مقدار النقصان   

بالمحتوى المائي، تم إجراء فحص الهطول 
(Slump Test)  للحصول على خلطات

ذات قابلية ) 4:2:1(خرسانية نسب مكوناتها 
والجدول . مم)5 + 50(تشغيل ثابتة هطولها 
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يبينان تأثير محتوى ) 1(والشكل ) 3(
المضاف المانع لنفاذ الماء على النسبة المئوية 
للنقصان بالمحتوى المائي في الخلطات 
الخرسانية، حيث يتبين بأنه عند زيادة محتوى 
المضاف المانع لنفاذ الماء تزداد النسبة 

للنقصان بالمحتوى المائي بنسبة  المئوية
عند استـعمال %)  2(ضئيلة والى حد 

الوزمة االعتيادية المحـددة من قبل الشركة 
، ويصل )كغم من السمنت/مليلتر10(المنتجة 

عند %)  4.2(هذا النقصان كحد أعلى إلى 
كغم /مليلتر20(استعمال الوزمة المضاعفة 

مقارنة مع الخلطة المرجعية ) من السمنت
كما ويتبين بأن . الخالية من المضاف

المضاف المستعمل ال يعتبر من المضافات 
المقللة للماء وذلك لعدم مطابقته لمتطلبات 
الحد األدنى للنقصان بالمحتوى المائي 
والمحددة من قبل المواصفة  القياسية 

 [1] (ASTM-C494-98)األمريكية 

 :B.S. 5075)والمواصفة القياسية البريطانية 
Part 1:1982) [12]  حيث تشير هاتان ،

المواصفتان إلى أن المضافات المقللة للماء 
 ةخلطليجب ان تقلل المحتوى المائي ل

على األقل مقارنة %) 5(بمقدار  الخرسانية
  .مع خلطات مرجعية ذات قابلية تشغيل مماثلة

تم تعيين مقاومة االنضغاط لكافة 
النماذج باستعمال ماكنة فحص مختبرية 
(Compression Testing Machine) 

كيلونيوتن، وقد ) 2000(سعة  (Avery)نوع 
سلط الحمل بصورة تدريجية وبسرعة قياسية 
لحين فشل النموذج، بعدها تم حساب مقاومة 

) 4(والجدول . االنضغاط كمعدل لثالثة نماذج
يبينان تأثير محتوى المضاف ) 2(والشكل 

ضغاط لنفس المانع لنفاذ الماء على مقاومة االن
) 90، 60، 28، 7(الخلطات الخرسانية بعمر 

ويتبين بأن المضاف المستعمل يبدي . يوماً
تأثيراً قليالً على مقاومة انضغاط الخلطات 
الخرسانية الحاوية على وزمات قليلة منه 

والى حد الوزمة االعتيادية الموصى بها من 
كغم من /مليلتر10(قبل الشركة المنتجة 

وية على ين ان الخلطات الحا، في ح)السمنت
وزمات تفوق الوزمة المثالية تبدي انخفاضاً 

ويرجع سبب . كبيراً في مقاومة االنضغاط
نقصان مقاومة االنضغاط إلى ان وجود 
المضاف المانع لنفاذ الماء بوزمات عالية 
يعيق نمو البلورات المتميأة أو المتميأة جزئياً 
اضافة إلى انه يسبب تكوين فجوات هوائية 

مم موزعة )1- 0.01(بين يتراوح قطرها 
بصورة متجانسة خالل خليط الخرسانة تعرف 
بفجوات الهواء المقصود والتي تسبب نقصاناً 

كما ويتبين من . [4]كبيراً في مقاومة االنضغاط
بأنه لنسبة معينة من المضاف ) 4(جدول 

المانع لنفاذ الماء تزداد مقاومة انضغاط 
الخرسانة بتقدم العمر وذلك الستمرار 

تفاعالت الكيمياوية بين الماء والسمنت ال
 Cement(وناتج التفاعل هو جل السمنت 

Gel ( الذي يمأل الفراغ المخصص له في
داخل المسامات الشعرية ضمن هيكل عجينة 

  . السمنت المتصلبة
كما تـم تعييـن االمتصـاص 
الكـلي للخرسـانة وذلك طـبقـاً 
للمواصـفـة القياسـيـة البريطـانيـة 

(B.S. 1881: Part 5: 1970) [13] حيث ،
في فرن بدرجة حرارة  تجفيف النماذجتم 

)105+5(o م لمدة)ساعة، بعدها ) 2+72
ساعة كي تبرد في ) 0.5+24(تركت لمدة 

جو المختبر ثم تم تغطيسها في أحواض 
لغرض حساب االمتصاص الكلي للخرسانة 
كنسبة وزن الماء الممتص من قبل الخرسانة 

) 5(والجدول . سانة الجافإلى وزن الخر
يبينان تأثير محتوى المضاف ) 3(والشكل 

المانع لنفاذ الماء على االمتصاص الكلي 
لخرسانة ذات نسب خلط وقابلية تشغيل مماثلة 

 24، 7، 3، 1، 0.5(للخلطات السابقة بعمر 
، حيث تشير النتائج الى أن )يوم 3، 2و ساعة
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المضاف المستعمل ال يبدي أي تحسين في 
تقليل امتصاص الخرسانة الكلي للماء مقارنة 
مع الخلطات المرجعية الخالية من المضاف 
وعند جميع الوزمات المستخدمة، وبذلك ال 

تغيير سطوح الخرسانة وجعلها ليكون صالحاً 
صادة للماء أو مانعة لنفاذه تحت تأثير ضغط 

ارتفاع الماء  قليل مثل سقوط األمطار أو
  .بالخاصية الشعرية

ا امتصاص الخرسانة للماء أم
بالخاصية الشعرية فقد تم تعيينه وذلك 
بمعالجة نماذج المواشير كلياً في الماء لمدة 
سبعة أيام ومن ثم أخراجها ووضعها على 
قاعدتها الصغرى في أناء يحتوي على ماء 

سم لمدة سبعة أيام ومن ) 2.5(مقطر بارتفاع 
ثم قياس معدل ارتفاع الماء الذي تم 

صه من قبل الخرسانة بالخاصية امتصا
ومن الجدير بالذكر بأنه ال توجد . الشعرية

مواصفات قياسية عالمية لهذا الفحص، وقد تم 
إجراءه ألنه يمثل حالة قريبة من الواقع وهي 
. انتقال الماء في الخرسانة بالخاصية الشعرية

يبينان تأثير ) 4(والشكل ) 6(والجدول 
الماء على محتوى المضاف المانع لنفاذ 

امتصاص الخرسانة للماء بالخاصية الشعرية 
ويتبين بأن المضاف . وبعمر سبعة أيام

المستخدم لم يكن كفوء في منع انتقال الماء 
بالخاصية الشعرية في جميع الوزمات 
المستخدمة مقارنة مع الخلطة المرجعية 
الخالية من المضاف وذلك لعدم فعاليته 

خرسانة وامكانيته في تغليف سطح ال
والسطوح الداخلية لمساماتها بطبقة من 
جزيئاته لتقليل قطر المسامات وأعاقة الماء 

  .من الدخول اليها
  

  :االسـتنتاجـات
اعتمادا على الدراسة التي أجريت 
في هذا البحث، يمكن التوصل إلى 

  :االستنتاجات التالية

عند زيادة محتوى المضاف المانع لنفاذ  -1
مئوية للنقصان الماء تزداد النسبة ال

بالمحتوى المائي بنسبة ضئيلة والى حد 
عند استعمال الوزمة االعتيادية %) 2(

المحددة من قبل الشركة المنتجة 
، ويصل هذا )كغم من السمنت/مليلتر10(

عند %) 4.2(النقصان كحد أعلى إلى 
استعمال الوزمة المضاعفة 

مقارنة مع ) كغم من السمنت/مليلتر20(
  .الخالية من المضاف الخلطة المرجعية

ان المضاف المستعمل ال يعتبر من  -2
المضافات المقللة للماء وذلك لعدم 
مطابقته لمتطلبات الحد األدنى 
للنقصان بالمحتوى المائي والمحددة 

  .القياسية اتمن قبل المواصف
يبدي المضاف المستعمل تأثيراً قليالً  -3

على مقاومة انضغاط الخلطات 
وزمات  الخرسانية الحاوية على

قليلة منه والى حد الوزمة 
االعتيادية، في حين ان الخلطات 
الحاوية على وزمات تفوق الوزمة 
االعتيادية تبدي انخفاضاً كبيراً في 

  .مقاومة االنضغاط
لنسبة معينة من المضاف المانع  -4

لنفاذ الماء تزداد مقاومة انضغاط 
الخرسانة مع تقدم العمر ألستمرار 

ة بين الماء التفاعالت الكيمياوي
  .والسمنت

ال يبدي المضاف المستعمل أي  -5
تحسين في تقليل امتصاص 
الخرسانة الكلي للماء مقارنة مع 
الخلطات المرجعية الخالية من 

ع الوزمات يالمضاف وعند جم
  .المستخدمة

لم يكن هذا المضاف كفوء في منع  -6
انتقال الماء بالخاصية الشعرية في 
نة جميع الوزمات المستخدمة مقار
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مع الخلطات المرجعية الخالية من 
 .المضاف
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  ئج الفحص الكيمياوي للسمنتنتا -)1(جدول 

النسب   المركـبـات  ت
(%)  

ASTM-
C150-97a  

  )5(ع رقم .ق.م

      SiO2(  23.05(أوكسيد السليكا   1
      CaO(  61.20(أوكسيد الكالسيوم   2
  *MgO(  2.55 6.0*  5.0(أوكسيد المغنيسيوم   3
    Fe2O3(  3.40(أوكسيد الحـديد  4
    Al2O3(  4.60(أوكسيد األلمنيوم  5
 *SO3(  1.77 3.0*  2.8(أوكسيد الكبريت  6

  *4.0  *3.0 2.06  الفقدان بالحرق 7
 *1.5  *0.75 0.03  المواد غير القابلة للذوبان 8
 L.S.P.(  0.83   0.66-1.02(عامل االشباع الجيري  9
    Na2O(  0.23(أوكسيد الصوديوم  10
    K2O(  0.61(أوكسيد البوتاسيوم  11
    C2S(  41.16(وم سليكات ثنائي الكالسي 12
    C3S(  33.15(سليكات ثالثي الكالسيوم  13
 **C3A(  6.44   5.0(ألومينات ثالثي الكالسيوم  14

    C4AF(  10.35(ألومينات حديد رباعي الكالسيوم  15
  الحد األدنى **                  الحد األعلى *
  

  نتائج الفحص الفيزياوي للسمنت -)2(جدول 

  ASTM-C150-97a  الفحص نتيجة  الخـواص  ت
ع رقم .ق.م

)5(  

1  
ــة   ــطحية بطريق ــاحة الس المس

(Blaine) 3280  غم/2سم      

  *10   2  )مم(ثبات الحجم بطريقة لوشاتليه  2
 %(33-26)   %27  القوام القياسي بطريقة فيكات 3

     :زمن التجمد بطريقة فيكات 4
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  **45  **45  60  )دقيقة(االبتدائي -أ

  *600  *375  270  )دقيقة(النهائي -ب

5 

مقاومة انضغاط مكعبات المـالط  
  ):2مم/نيوتن(

      

  **15  **12  15.65  في عمر ثالثة أيام -أ

  **23  **19  23.67  في عمر سبعة أيام -ب

  الحد األدنى **                  الحد األعلى *



                                       لنفاذ الماء على  المانع (Sternson 300)المنتج محلياً  تأثير المضاف                                              2008، 2، العدد 26جملة اهلندسة والتكنولوجيا، اجمللد 

  الخرسانة ومقاومتها امتصاص                                                          
 
 

 
 
 

محتوى المائي لخلطات تأثير محتوى المضاف المانع لنفاذ الماء على مقدار النقصان بال -)3(جدول 
  .مم) 5 + 50(ذات قابلية تشغيل ثابتة هطولها 

  الوزمة
كغم من /مليلتر(

  )السمنت

W/C  الالزمة للحصول
  مم)5+50(على هطول 

  الهطول
  )مم(

  النقصان بالمحتوى المائي
(%)  

0  0.48  50   -  

5  0.47 48  2.0  

8 0.47 54 2.0 

10 0.47 52 2.0 

12 0.47 52 2.0 

15 0.465 54 3.1 

20 0.46 50 4.2 

30 0.47 51 2.0 
  
  

تأثير محتوى المضاف المانع لنفاذ الماء على مقاومة االنضغاط لخلطات ذات قابلية  -)4(جدول 
  .مم) 5 + 50(تشغيل ثابتة هطولها 

  الوزمة
كغم من /مليلتر(

  )السمنت

W/C  الالزمة للحصول
  مم)5+50(على هطول 

  )2مم/نت( (fcu)معدل مقاومة االنضغاط 

  يوم 90  يوم 60  يوم 28  أيام 7

0  0.48 20.7  38.2  40.5  43.0  

5 0.47 21.0 34.5 38.3 39.6 

8 0.47 21.6 32.7 36.4 40.4 

10 0.47 22.6 36.3 46.7 48.2 

12 0.47 12.9 22.1 26.5 34.2 

15 0.465 13.6 23.4 26.4 32.2 

20 0.46 15.8 28.8 38.1 42.2 

30 0.47 13.9 22.1 27.3 40.0 

 مكعباً) 96(مجموع المكعبات يساوي 
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تأثير محتوى المضاف المانع لنفاذ الماء على االمتصاص الكلي لخلطات ذات قابلية  -)5(جدول 
  .مم) 5 + 50(تشغيل ثابتة هطولها 

  الوزمة
كغم /مليلتر(

  )من السمنت

W/C  الالزمة
للحصول على 

  مم )5+50(هطول 

  :زمن بعد(%) معدل االمتصاص 
0.5 
  ساعة

1 
  ساعة

3 
  ساعة

7 
  ساعة

24 
  ساعة

2 
  يوم

3 
  يوم

0  0.48  1.73  2.09  2.46  2.56  2.78  2.89  2.96  

5 0.47 1.59 2.09 2.56 2.87 3.19 3.26 3.34 

8 0.47 1.80 2.52 2.79 2.93 3.29 3.35 3.48 

10 0.47 1.33 1.82 2.44 2.59 3.00 3.04 3.15 

12 0.47 1.30 1.67 2.06 2.13 2.41 2.52 2.56 

15 0.465 1.41 1.83 2.44 2.71 3.07 3.13 3.28 

20 0.46 1.27 1.71 2.15 2.28 2.60 2.64 2.75 

30 0.47 1.36 1.80 2.47 2.77 3.30 3.44 3.54 

 مكعباً) 24(مجموع المكعبات يساوي 

 
صية الشعرية لخلطات تأثير محتوى المضاف المانع لنفاذ الماء على االمتصاص بالخا -)6(جدول 

  .مم) 5 + 50(ذات قابلية تشغيل ثابتة هطولها 
  الوزمة

  )كغم من السمنت/مليلتر(
W/C  الالزمة للحصول

  مم )5+50(على هطول 
معدل ارتفاع الماء في النماذج بالخاصية 

  )سم(الشعرية 

0  0.48  5.59  

5 0.47 5.31  

8 0.47 5.00  

10 0.47 5.00  

12 0.47 4.46  

15 0.465 5.31  

20 0.46 5.50  

30 0.47 5.71  

 موشوراً) 16(مجموع المواشير يساوي 
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تأثير محتوى المضاف المانع لنفاذ الماء على مقدار النقصان بالمحتوى المائي لخلطات  - )1(شكل 

 .مم) 5 + 50(ذات قابلية تشغيل ثابتة هطولها 
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تأثير محتوى المضاف المانع لنفاذ الماء على مقاومة االنضغاط لخلطات ذات قابلية تشغيل  - )2(شكل 

 .مم) 5 + 50(ثابتة هطولها 
 
 

 
تأثير محتوى المضاف المانع لنفاذ الماء على االمتصاص الكلي لخلطات ذات قابلية تشغيل  - )3(شكل 

 .مم) 5 + 50(ولها ثابتة هط
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تأثير محتوى المضاف المانع لنفاذ الماء على االمتصاص بالخاصية الشعرية لخلطات ذات  - )4(شكل 

 .مم) 5 + 50(قابلية تشغيل ثابتة هطولها 


