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Abstract  
             The objective of this investigation is to find the effectiveness of the citric acid 
as retarding admixture. The experimental results indicate that the optimum dosage of 
citric acid is 0.02% by weight of cement. This dosage causes a delay in initial and final 
setting time of 1:42 and 3:18 hour: minute, respectively; and a reduction in water-
cement ratio of 13% relative to reference concrete mix. So, citric acid can be classified 
according to ASTM-C494 as water-reducing and retarding chemical admixture type D. 
         The investigation also extends to evaluate the effect of using citric acid on 
properties of concrete such as, compressive strength, splitting tensile strength, modulus 
of rupture and dynamic modulus of elasticity at normal conditions and after exposure 
to salt solutions. Generally the results indicate that using citric acid in concrete 
enhance it's properties at normal conditions, the percentage increase in compressive 
strength, splitting tensile strength, modulus of rupture and dynamic modulus of 
elasticity at age 180 days was about 56%, 13%, 24% and 8% respectively relative to 
reference concrete. Also it was observed that concrete containing citric acid has good 
performance after 180 days exposure to salt solution in comparison with reference 
concrete. 
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   كمضاف ودراسة تأثيره على بعض خواص الخرسانةألستريكاستعمال حامض 
  الخالصة
. رة المبطئـة المـؤث  تالمضيافا كأحد ألستريك ضتأثير حامالغرض من هذا البحث هو لمعرفة              

 تاالسـمن  ٪  مـن وزن  ٠‚٠٢ هي ألستريك المثالية من حامض الرزمة إن إلىتشير النتائج العملية 
:   دقيقـة   ٣: ١٨ و   ١: ٤٢ سببت تأخير في وقت التجمد االبتدائي والنهائي بمقـدار           الرزمةوإن هذه   ,

ـ ٪١٣ بمقدار  تاالسمن -ساعة على التوالي ونقصان في نسبة الماء  ة الخرسـانة     بالمقارنة مع خلط
 ASTM-C494 األمريكيـة  يمكن تصنيفه حسب المواصـفة       ألستريك وبذلك فأن حامض     ,المرجعية

  ).D(  كمضاف كيميائي مقلل للماء ومؤخر للتجمد نوع  د
 , مقاومـة االنـضغاط    , على خواص الخرسانة   ألستريكشمل البحث أيضا تقييم تأثير استخدام حامض        

 المرونة الديناميكي في الظـروف االعتياديـة وبعـد          لسر ومعام الك معاير   ,مقاومة الشد االنشطاري  
 في الخرسـانة    ألستريكأظهرت بصورة عامة النتائج بأن استخدام حامض        . األمالحالتعرض لمحاليل   

 مقاومـة  ,حيث كانت نسبة الزيادة في مقاومة االنـضغاط , يحسن من خواصها في الظروف االعتيادية    
 ٨٪  و    ٢٤, ٪  ١٣, ٪  ٥٦يوم    ١٨٠ المرونة الديناميكي بعمر   لمعامالكسر و  معاير   ,الشد االنشطاري 

 األمـالح  جيدا بعد التعـرض لمحلـول   األداءكذلك يكون   .  مقارنة بالخرسانة المرجعية   التوالي٪على  
  . يوم بالمقارنة مع الخرسانة المرجعية١٨٠لفترة 
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