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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]. 
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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. 

  
  


