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ABSTRACT  
Perhaps the use of fabric formworks to cast and form concrete, becomes a major 

competitor in the future to the traditional common formwork systems that are often 
made of wood or steel. This is because the use of these fabric formworks as a new 
technology for construction provides multiple advantages, it consists of textile sheets 
(often porous) that are made from waste petroleum products such as (nylon, polyester, 
and polypropylene) which makes it inexpensive compared to most of the materials and 
components of traditional formworks that are imported from abroad. In addition to its 
ability of absorption of highly workable concrete mixtures that contain high amounts of 
water without the need for chemical admixtures to improve its workability and without 
any negative impact on the properties and strength of concrete. Yet, researches and 
studies have shown that the strength improves due to the porosity of the constituent 
membranes of these molds, which give them the ability to get rid of large amounts of 
excess mixing water in concrete during its casting and compaction. These molds are 
also distinguished by their flexibility and high ability to form according to the 
architectural and structural requirements of the concrete element, along with many other 
important advantages that make it an effective and feasible alternative to other common 
formwork systems. 

The main concept of this paper is determining and evaluating the use of fabric 
formworks in general, as a modern alternative that is better and more effective 
economically and structurally in comparison to common traditional formwork systems. 

  الملخص 
یل الخرســانة ألعــل اســتخدام القوالــب والشــدات المصــنوعة مــن القمــاش  و النســیج  لصــب وتشــ

ح منافس ـاً  اً أساس اً ص ـة الشـائعة المصـنوعة غال مـن الخشـب  في المسـتقبل للقوالـب والشـدات التقلید
ـا متعـددة، فهـي تتكـون  استخدامو الفوالذ، وذلك لما یوفره أ ة جدیدة لإلنشاء من مزا تقن هذه القوالب 

ــاً  ة غال ة (تكــون مســام ــایلون، مــن صــفائح نســیج ــة مثــل (الن ) تصــنع مــن مخلفــات المنتجــات النفط
لین) األوالبو  ستر، والبـولي بـرو ونـات القوالـب ل معظـم مـواد وم لفـة مقارنـة  مـر الـذ یجعلهـا غیـر م

اإلضــافة الــي قــدرتها علــ ــة التــي یــتم اســتیرادها مــن الخــارج،  ة  ىالتقلید عاب الخلطــات الخرســان اســت
ـــة والتـــي تحتـــو علـــذات التشـــغیلّ  ـــ ىة العال ـــة مـــن المـــاء مـــن دون الحاجـــة ال دام اســـتخ ىنســـب عال

ة لتحسـین التشـغیلّ  ائ م خـواص ومقاومـة الخرسـانة،  ىة ومـن دون أ تـأثیر سـلبي علـاإلضافات الك
حــاث والدراســات  ة  ن المقاومــة تتحســن وذلــك نظــراً أبــل اثبتــت اال ة التــي تتمتــع بهــا االغشــ للمســام

ونــة لهــذه القوالــب والتــي تمنحهــا القــدرة علــ بیــرة مــن مــاء الخ ىالم ــات  م لــط الزائــد الــتخلص مــن 
ة علـ ،ثناء الصب والدمكأالخرسانة  مرونتها وقدرتها العال ضا   ىما تمتاز هذه القوالب والشدات أ

ات المعمارة واإل ة للعنصر الخرساني، التشّل وف المتطل ـا الهامـة إنشائ لي جانب العدید من المزا
  األخر التي تجعلها بدیل فعال ومجد ألنظمة القوالب الشائعة.
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آت الخرســا

فضأن أتـائج 
اسـتخدام أنظ
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ات النفطنتجــ
ـة  ول النفط
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ـــة رجـــة عال
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م المنش وتـرم
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ل شــ ة  ــیج
شـــــدات  ـة 

ة.   فاذ

یل الخرس شــ
عة مــن الخش

نشـاءـواد اإل
شــیید المنشــآ

ثبتـت النتأث 
مـن خـالل ا
ستخدام هـذه
خلفــات المن
صـة فـي الـدول
انة المصــبو
م ال  التصــم
ة وفعالــة لتش

ي یــتم ضــخ
 هــذه القوال
 تمتـــاز بدر
من تكالیف 

القوالب لة
في صب وت
ــائز و ة الر
ة له  التقلید
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قوالــب النســ
ة مقارنـــــة ـائ

النف المرنة؛

 صــب وتش
ة الشــائع صــل

كثـر مـأمـن 
ف إقامــة وتش
 عـام، حیـث
ب، وذلـك م
ما یوفره است
صــنع مــن مخ
لفـة خاصـ
یل الخرســا
ل  أخــذ شــ
طة ســ رق 

طازجــة التــي
ارج جــدران

ســـطحأـــاج 
بیر م ل  ش

ل سیج والمش
ة نجاحها ف
ــة م وتقو رم
دام الطرق 
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ســتخدام الق
ة واإل نشـــــد

االقوالب  ة؛

تــم رومــان،
قوالــب الص
انة تعتبر م
ین تكــالیف
ل  ش شاء 
كلفة القوالـب

لم ،[1]ئعة 
ت، فهــي تص
لهـا غیـر م

لتشــتمامــا ً 
ا یجعلهــا تأ
ســتخدام طــر

[3,2].  
لخرســانة الط
ت الهــواء خــا
ل عـــام وٕانتــ
ش قلل  ض 

لة  النسمش
ة ب النسیج
ــال فــي تــرم
صعب استخد

الع  

م اسو یـد  تقیـ
ة االقتصـــــاد

ةب  النسیج

الرمــن قبــل 
ن القأال إ ة،
ن الخرساوآل
تحســی ى علــ

نشصناعة اإل
ض وتقلیل تك
ة الشائ قلید
ــات ان  وام
) ممـا یجعل

تمختلفــا ً جــا ً 
ن مرنــة ممــا
اس ي تســمح 
[ا وتكلفتها 

ة للمســام ً 
د وفقاعــات
ل شـــ ســـانة 
ها المنخفض

ة الم خرسان
ظمة القوالب
ل فعـ شــ م 
ص  التي 

ا -     )لیب

تحدیفــي  قة
ـــن الناحیـــــة

القوالب سانة؛

مــة م ر القد
مؤقتــةة او 
وآل .التقلید
ــ زت ت ّر
ص ىیرة عل

طر خفض
 القوالب التق
ــا ة مــن مزا

لین) لي برو
ا ً  ونهجســلو

ــة تكــون لید
التــالي ا، و
ر في وزنها
ضــا جــدرانًا
لخلــط الزائــد
متانـــة الخرس
زنها وحجمه

 االسطح الخ
ة ألنظ  العمل
ث تســتخدم
هامة األخر

 طرابلس معة

ورقةال  لهذه
كثـــــر مــــأل 

  ائعة.
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ــي العصــور
انــت دائمــة
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بی من آثار 
كون عن ط
ل ألنظمة 
ل الخرســانة
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قوالــب التقلی
زجــة نفســها
 مع التوفیر

ضأ القوالــب 
 مــن مــاء ال
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ب ســواء 
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حــاثأ  ن األ
ون له م س
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بدیل ة  سیج
یل ب وتشــ
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ألــي إضــافة 
س أنظمــة الق
رســانة الطاز
غیرة المقطع
 تــوفر هــذه 
بیــرة  ــات 

لـــي تحسإ 
)،1(ل شل

  .[5]منها 

لفرق بین قو
وقد أثبتت 
تحــت المــاء
رها من التط

حوث مجلة  ال

رة الف
فضأحـــــدیث 

لخرسانة الت
الملكلمات 
  لمقدمة 

منــذ 
نــواع القوالــب
انت دائما
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لفرص لتحق
لقوالب النس
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مثل (النایلو
اإلض ــا،  لیب

ــس ىعلــ ع
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ـــــة  خل
ة)  ع
 هـــذا 
ة  اع
فـــات 
 إلـى 
لــذ 
ة  كسـ
 عتبـــــر

مـا  

و أي 
عبـــور 
كینــة" 
عبئـــة" 
م  صــم

ع أو 
علــى 
طحة 
تـؤثر 

عتمــد 
قــة  ط
ت)، 
مـــس، 

     

ـــــة الداخ ل
 واالصـطناع
ي النســـیج، 
ر االصـطنا
رة عـــن مخلف
در اإلشـارة

مــر اة األّـ یــ
قمشـة التكأ 

ل تع )2( ــ
ـة ، ضـة للغا

  ستر

بناء الـداخلي
وجة مـــع ع
اتجــاه الماك
 "اتجـــاه التع
ة لتص ساســ

 فــي الموقــع
ق وتعتمــد ع
طة ومســط ســ

ت  خـر أرت 

ع  لــذلك قــد 
 القــو المط
الت د التوصــ
حي / الملم
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لمـــــواد واله
ـة  ع ف الطب

ومهندســـي ي
مر ات البـول
ـــارة وهـــي ع
مـا تجـد ـا، 
قی  مرنــة حق

ن أك نجـد 
شـــــالیلـــــین) 

ة المنخفضـ
  شدات.

البول (ج) 

الب شدة  ر 
 عـــام منســـو
تفــاف" أو "
للحمـــة" أو 
حــددات األس

  مة.

ل أو حجــم
ـى اإلطــالق
س ة  نســیج
وجـد متغیـرا

ي للقالــب، 
صــى لحجــم 
ضــغط عنــد
هـــر الســـطح
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ــة مـــــزج ال
اف اد (األل
) لمصـــممي
ـن مجموعـا

، و[8]ـــانة 
ـاة مثـل لیب

ســت مــواد م
توقعـة، لـذلك
والبـــــولي إیثی
ـة والتكلفـة ل

او الشوالب 

   وع
 [9]ئعة 

ة تتأثر ندس
ل  شـــ ة  ج
ـــ "االلت ش ب
نســـیج بــــ "ال
مــة مــن المح
 اتجاه اللحم

ل ـورة أو شــ
اطــة علــ خ
ن صــفائح ن
مسـتخدمة تو

ل النهــائي شــ
الحــد األقص
یــز الض  وتر
غط)، المظه
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ـــــالل معرفــــ
وعات الموا
المنســـوجة)
ي ایثلـین مـ
صـــب الخرســ
ـة دول النفط
س  إال أنهــا ل
تشـغیل المت
یلین وا بـــــرو
ن القـوة العال
وت فك القوا

لین نوع  برو
نسیج الشائع
صائص الهن
لـــب النســـیج

طــول القمــاش
 عـــرض الن
فــاف واللحم
 أقو من 

فــي أ صــو
التســتخدم الخ
 النســیج مــن
 النسـیج الم

ر علــى الش
ــة: ا ت التال
ة الطازجــة 
تـــالي الضـــغ

الع  

یج مـــــن خـــ
د من مجمو
ة أو غیـــر ا
یلین والبولي
 أقمشـــة ص
صـة فـي الـد
ــة  ینــة وقو

الت تنفعـاال
 (البـــــولي بـ
 تجمـع بـین

جة إلى زوت

البولي (ب)
ض أنواع الن
معظم الخص
تكـــون القوال
ط ي تعمــل 
عمـــل عبـــر
خیــو االلتف
ون عادة

ن النســیج ف
ل النســیج ال
ظــم قوالــب 
ل صـفائح 

 : 

اشــر ل م شــ
ــارات  االعت
ن الخرســانة
الت  المـــاء و

ا -     )لیب

ة   لنسیج
ة أل نســـــی
تتوفر العدید
ـــة و المحبو
ی لبولي برو
ع  م لتصـــن
لفـة خاص  م
مرات متی ول
انزحـف إلـى 
فـــــین ي أول
ة، ألنهـا ج
 یلغي الحاج

   )
ل  عض: 2ش

ن مألنسیج 
حیـــث ت ،8]

لخیــو التــي
و التـــي تع

ة لخ  النســب
ه االلتفاف 

صــنوعة مــن
یل ظمــة تشــ
 تتكــون معظ
ل  جانـب شـ
یجي تشمل

ش  القوالــب 
خدامه علــى
ط الســائل مــن
ـــاس  ى احت

 طرابلس معة

ي القوالب ال
ة ص الهندســـــ
ته، حیث ت
منســـوجة أو
ولي أمید وال
مـــواد خـــام  
جعلها غیر 
ن هــذه البــو
 اللـدن والزح
مـــــن البـــــولي
صب النسـیج
 بها مما 

 وعـن ن
شال
ع أنواع ال م

[8ســـتخدمة 
ة وتســمى ال
ســـمى الخیـــو
وة والكثافــة 
ن أن اتجاه

  ة
لقوالــب المص
عــض أنظ  
ة، حیــث  ــ
ك فإنه إلـى 

نسیجلقالب ال
Fabric(  

ــة لنســیج  ن
لمــراد اســتخ
یج (ضــغط
 یـــؤثر علـــى

ة  جام( الهندس

ستخدمة في
د الخـــــواص
 في صناعت
ـــة (الم داخل
ستر والبو ل
مســـتخدمة 
ة مما یج ط
لــرغم مــن أن
مل التشـوه
لمنســـــوجة م

لقوالب الص  
ة ال تلتص

لین ولي برو

نجد في جم
ـــة المس داخل
ــة قائمــة زاو
ـــي حـــین تس
مــا تعــد القــو
ى الرغم من
ب النسیج
اطــة ال ن خ

ن إع، بــل 
اســ بنــاء الق
ل، لذلك ش
ل النهائي لل

c Type(یج 
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حوث مجلة ة ال ا -  طرابلس جامعة( الهندس  4          2021 مارس        (31) العدد      )لیب

سبب التمدد تحـت الحمـل)، الطرقـة المفضـلة لـرط األقمشـة  ة النسیج للتغیر الهندسي  المرونة (قابل
ة، إلخ)، تكلفة النسیج. معاً  ان ات الم الحرارة، السّحا اطة، اللحام    (الخ

ة ب) الظرو    (Boundary Conditions)ف الحدود
عـض  نظراً  نها مقاومة قو الشد فقط، فإن العدید مـن قوالـب النسـیج تتطلـب  م ألن األقمشة 

ة لتقیید غشـاء النسـیج، اإل ة الصل  ىسـتثناء مـن هـذه القاعـدة هـو القالـب المثبـت علـالظروف الحدود
ــن أن تكـــون  م مــا  األرض والــذ یــتم "تثبیتــه" علــى األرض بواســطة االســمنت الــذ یــتم ضــخه، 
طة فـي أنبـوب قمـاش  س ة  ة، على سبیل المثال: وصلة صل طة للغا س دعامات الحدود صغیرة او 

ما هو الحال في قالب العمود " )Fast-Tube من "Fab-form طة وعدد قلیـل س ة  )، أو وصلة قاعد
السقاالت المفتوحة، من ن ضا ً أقا الرفع المتصلة  مثل اإلطار الخـارجي أو أكثر تقییدا ً و قد تكون أ

. ة األخر   القفص أو أ نوع من القیود الجانب
  (Pre-tensioning the Fabric)ج) الشد المسب 

د یزــد الشــد المســب لغشــاء النســیج مــن صــالبته واســتقراره، فعلــى ســبیل المثــال: یــؤد االجهــا
العمـــود المســـب والمعتـــدل ألنبـــوب النســـیج غیـــر المقیـــد لقالـــب عمـــود إلـــى تثبیـــت عمـــود الخرســـانة 

ن تعدیل الهبـو فـي قوالـب األ م ما  ها،  حتو ة التي  ات اإلجهـاد الرط ـة بواسـطة مسـتو لـواح األفق
قــة علــى غشــاء القوالــب ضــا ً ، [10] المســب المط ــن أ م الكمــرات مــن خــالل الشــد المســب لقوالــب و

طة من النسیج لتقلیل الخرسانة في مناط الشد. س حة مسطحة  یل صف   تش
  )(Ballooning Phenomenonد) ظاهرة االنتفاخ 

ة تظهر ظاهرة جدیدة، وهي أمر غیر معتـاد فـي  عندما یتم ضخ الخرسانة في القوالب النسیج
ة، هذه الظاهرة تسمى "ظاهرة االنتفاخ" وهي ن ي الـداخلي حالة القوالب الصل تیجة للضغط الهیـدرول

ة وأ ضغو ضخ قد یتم فرضـها ة یتصـرف إ .سبب وزن الخرسانة الرط ن سـلوك القوالـب النسـیج
ات الشـد الصـافي  غشاء تحت ضغط السوائل مما یوفر مقاومة من خالل تولید منحن ل أساسي  ش

عاد، حیث  ة لمقاومة القـوة هـي أفي ثالثة أ ة یر أن أكثر الوسائل فعال ن مبدأ عام للهندسة اإلنشائ
ــة مقارنـــة  فــاءة غیـــر عاد ــة هـــذا ذو  ل ، ممـــا یجعــل نظـــام المقاومــة اله عــن طرــ الشـــد المحــور

ــة التــي تعتمــد بــدال ً  مــن ذلــك علــى المقاومــة مــن اإلطــار الصــلب ونظــام األلــواح مــن القوالــب التقلید
ــة المقاِومــة للثنــي عمقــا ً ـنــنثخــالل اال اكــل القوالــب التقلید ا ً اء حیــث تتطلــب ه للحــد مــن بیــرا ً إنشــائ

ا ً  ة االنحرافات تقر ثیـر للمـواد مقارنـة بنظـام االغشـ ات ووزن أكبـر  م الي الصفر، مما ینتج عنه 
ما  ة،  ة للمقاومـة نه ال توفر انحرافات غشاء القوالب المصنوعة من النسیج تحت الحمل آأالنسیج ل

ضـا ً  ة فحسـب بـل تـوفر أ ل ا ً مظهـرا ً اله ة، فرـدا ً هندسـ ـة الصـل ـس قوالـب الخرسـانة التقلید علـى ع
ة  م القوالب النسیج عتبر أمر أساسي لتصم م فیها   ومن ثم فإن فهم ظاهرة االنتفاخ والتح

ل الخرساني  فة اله   (The Function of the Concrete Structure)هـ ) وظ
التـــــالي مـــــن الســـــهل جـــــدا ً  ـــــة و ة مرنـــــة وقابلـــــة للتكیـــــف للغا تغییرهـــــا تعتبـــــر القوالـــــب النســـــیج

طة مســتطیلة وفقــا ً  ســ اســتخدام صــفائح قمــاش  ع معظــم القوالــب  ــن تصــن م فــة محــددة، حیــث  لوظ
ــن  م مــا  اطــة علــى اإلطــالق  ل النهــائي لقالــب النســیج املســاً أومســطحة دون أ خ ــون الشــ  ن 

ــا ً  ــون مطلو ــون املســا ً عنــدما  ــا ً ومرصــوفا ً أن  ــون مطلو ــون مرصــوفا ً عنــدما  الحصــى، أن 
ــاه فــي  م فــي التــدف الصــفحي للم فعلــى ســبیل المثــال: یــتم اســتخدام قوالــب النســیج المرصــوفة للــتح

اإل قات المعمارة اسـتخدام الحصـى لالسـتفادة مـن النحـت،  ن للتطب م ما  ضـافة القنوات واألنهار، 
ـن لهـذه الصـفائح المسـطحة أ ىال م عـي للقـو فـي العنصـر ممـا یـؤد أنـه  ـع التـدف الطب  ىلـإن تت

ال قوالـب الصـب  ـة مقارنـة بــأش ة عـن طرـ تقلیـل أحجـام الخرسـانة المطلو تحسین الكفـاءة االنشـائ
ة المسطحة.    التقلید
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لإاإلضافة 

ب) قوالب األ
ىعلـــ

ومسطحة م
یــتم تثبیتهــا 

"Fast Tube

اس ا ج) أك
تستخ

، لعــل ال)6(
والسـدود لحم
ستخدام هذ

اإل6( ب)، 
من النسیج 

ح (أ)

قوالب النسیج
) قوالب ترم
تستخ
تســتخدم فــي

م

ف

ب

و
ی
"

ج

)

و
اس
)
م

ق
أ

ت
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ل  شــ
ص، 

سـیج 
عامــة 
یجي 
بــدون 

حیــث 
ل  شـ
ribb 

     

مــة  الش القد
 مـدخل خـاص

تـین مـن النس
ــة علــى دع
لــــــب النســــــی
ة لتثبیتــه (بـ

خرســانة، ح
الش الجـاهزة 
bed(ضــالع 

2   

الخرســانة   
 مـن خـالل 

 

K قت مـن ط
ــ وانــب مقط
 وســــــند القال
ــة ــة جانب و

الخ ـــى  ألعل
رة المقطـع 
ت ذات االض

021 مارس   

ف النســیج 
مـة م نة القد

  ة
(Cast-in  

Kenzo Un

حــد الجوأى 
ــــــن دعــــــم 

و تقوأــانبي 

  
  الموقع

ملــوءة مــن ا
رات المتغیـر
الطــات ، ال

  

     (31) عدد

 تــرط غــالف
ج والخرسـان

م الخرسانة م
n-place W

nnoلطرقة 

نســیج علــى
مأ ى نــــــه 

و تقییــد جــ

مصبوب في
T(  

ــاً  ومم ة أفق
 مثـل: الكمـر

ل  ب)،9(ـ
 ج).9(ل 

الع  

امیر التــي 
 بـین النسـیج

  ي جدید.

قوالب ترم :
Wall Formw

سیج وفقا ل
حــدة مــن الن

ىلــــــإضــــــافة 
ال یلــزم ســو

ب الجدار الم
The Open T

مثبتــةطحة 
ة م ر الطول

الشــلصــب 
الشــألعلـى 

ا -     )لیب

ســطة المســا
ة الطازجة 
طح خرساني

ل  7الش

(workموقع 

نوع من النس
قــة واح ن ط
اإلض آلخــــــر، 
نفســه ممــا ال

ل  قالب :8ش
Trough G

نســـیج مســط
یل العناصر
قة ال ة مســ

األ ىلإمائلة 

 طرابلس معة

و بواسأـوالذ 
ضخ الخرسانة

سط ىول عل

بوب في الم
جدار المصن

أو مــن )8( 
لجانــــــب اآل
ح ن د التســل

الش
(Groupوح  

ن صـــفائح ن
ی ـة في تشـ
ة ــد الشــرط
هزة أو "الم

ة  جام( الهندس

ــة مــن الفــو ج
عد ذلك ضخ

الحصو ىل

جدار المصب
ن قالب الج

ل ًعــا  الشــ
زلــــــة مــــــن ال
ســطة حدیــد

 

مجر المفتو
 عبــــارة عــن
ه المجموعـة
مــدة والقواعــ
أللـواح الجـا

حوث مجلة  ال

ة خارج شــ
ع)7( ، لیتم 

إمما یؤد 

ب) قالب الج
یتكون
مقطبتــان مع
ة عاز صــــــل

ــا ً  بواسعمود
  سقاالت).

مجموعة الم
هــي 
ُتسـتخدم هذ

أ)، األعم9(
slabs(واأل ،

م

ش
)

م

ب

م
ص
ع
س

م

ُت
)
s
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ــ  حقی
ســـطح 
 لزائـد

رف 
ســانة 
طح، 

قالـب 
ة  مال
طیب 
ـوفة، 
ـن  م
عومـة 

خدام 
تنفیــذ 

وســط 
وفـــي 
ــدات 
قـارب 

و أل 

     

 ئلة لألعلى"

ط الزائــد لتح
زئـــدة فـــي س
اء الخلـط ال

تصـر ى علـ
 وزن الخرس

الســط ىة علــ

لمسامي للق
ة الجم لناح
 هـذا التشـط
شـــو ة الم ان
م لنسیج ال 

كثـر نعأاال ً 

اســتخ ة  شــائ
ــة ت ى ان إم
  

والشــرق األ
عیـــدة، و ت 
لمتعــدد لشــ
ة تقـ لنسـیج
ة الـذ یزـل

2   

اهزة أو "المائ

لمــاء الخلــط
ـــاه الزا ه الم
ص مـن مـا
التـي تعمـل

و نتیجــةأة 
غط مرتفعــة

ل الغشاء ال
كثر من الأ  

و یلغـيأل 
طح الخرســـا
ا بواسطة ال

اأسـطح و  شـ

ــة اإل نشناح
ىإلضــافة الــ
ة.   التقلید

عظــم دول ا
مـــن مســـافات
الســتخدام ال
ن القوالـب ال
ـة فض للغا

021 مارس   

األلواح الجا 
   المفتوح

ام الشــائع ل
قیـــت هـــذه  

حقیـ الـتخلص
ة المنفـذة، ا

لخرســانةاخ 
مقاومــة ضــغ

من خاللضا ً 
ا  ً ون ُمرض

قلـل مـا  ء، 
طیب االســـط

نتاجهاإ یتم 
سأهـا تقـدم 

عالــة مــن الن
اإل واألوزان 
یل ت التش

فــي ذلــك مع
الخرســـانة م
شــدة مــن اال
سـهولة فـإن
جمها المـنخف

     (31) عدد

(ج)  الصب
وعة المجر

ن االســتخدا
خرســـانة إذا 
ـن تح م ث 
ة ب النسـیج
 اثنــاء ضــخ
ــة وم ة عال

.  

ض  الهواء أ
و للسطح 
سـة للمـاء حا

و تشـــطأالح 
ة التي  سان
 ذلـك یجعله

ــة وفع منحن
ي المــواد وا
ات تخدام تقن

مــا ف عــالم  
دم لصـــب ا
ش حــد  ممــا 
س ر الخشب 
 وزنها وحج

  ها.

الع  

قة ا عمدة سا
دامات مجمو

لخرســانة أن
جـــودة الخ 

متانـة، حیـث
خدام القوالـب
مي للنســیج
جــودة ومتانــة
ره التشغیلي.

ج فقاعات 
لي الجودة ل
ـة ح ب تقلید
مـــة إلصـــال
سطح الخرس
یلها، فـإن

ال م یــذ أشــ
 ملحــو فــي
است لمتاحة 

ن حــول الع
ب المســـتخد
فســد م عة و
حیث یتوفر

لي إضافة 
تخلص منه

ا -     )لیب

األع (ب)    
استخد :9ل 

خصــائص ال
ىعلـــطیـــرا ً 

ن القـوة والم
سـتخإطر 

شــاء المســام
ســانة ذات ج
منشأ وعمره

خراجإئد یتم 
شطیب عالي
ة فـي قوالـب
عمالـــة الالزم
سل وقوام األ
خدم في تشـ

  لمقطع
طة لتنفیـ ســ
 انخفــاض 
مام غیر الم

  ن
 مــن البلــدان
تیراد الخشـــب
ســرع شــب 
ة ح ا الشمال
اإلض رقائقي 
 القوالب والت

 طرابلس معة

 طع الجاهزة
ل الش

ة  یج
  رسانة

 دراســات خص
خطل تهدیـــدا ً 

نها تقلل من
رسانة عن ط
 خــالل الغش
 ذلــك خرس
 من قوة الم

 
 الخلط الزائ
عن ذلك تش
ة ة المصـبو
تكـــالیف الع

لألرا ً  ن ش
سیج المستخ

  لمعمارة.
ر المتغیرة ا
س ر طــرق 

لتــوفیر لــك
مثیرة لالهتم
ن لیف التخز
 فــي العدیــد
تطلـــب اســـت
یتحلــل الخش
ا  في أمر
 الخشب الر
ف تخزن 

ة  جام( الهندس

لمتغیرة المقط

والب النسیج
 ومتانة الخر
رت نتــائج د
ل شـــ ـغیل 
متصلدة ألن
 صب الخرس
 الزائــد مــن 
ا ینــتج عــن
 یزد بدوره
  دة السطح

جانب ماء 
حیث ینتج 

رسـانةع الخ
ن العیـــوب ت

نه نظرألي 
را عن النس
ة الم ن الناح
رن للعناصر

تطــومــؤخرا ً 
ة، وذل ســیج
معمارة والم
لصب وتكال
ر الخشــب 
یـــل، ممـــا یت
ة ی الســتوائ
ة، حتى شب

من تكلفة  ٪
بیر تكالیف  

حوث مجلة  ال

الكمرات ا (أ)

ممیزات القو
تحسین قوة 
أظهــر
ـــة التشـــغ قابل
لخرسانة الم
عد  بنجاح 
مــاء الخلــط 
نفســها، ممــا

مر الذأل
تحسین جود

ج ىلإ
لنسیجي، ح
المقارنة مـع
لخـــالي مـــن
لإاإلضافة 

صر تمییزه
ة من وجاذب
یل المر لتش
تــم م
لقوالــب النس
ال الم ألش
تقلیل مواد ا
عتبــر

و قلیأنـــادر 
لمناخــات ا
لصب الخش

٪10حوالي 

ل  ش قلل 
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حوث مجلة ة ال ا -  طرابلس جامعة( الهندس  9          2021 مارس        (31) العدد      )لیب

  توفیر العمالة
ة  ل ملحــو (بنســ شــ یــب ونــزع القوالــب  طــة بتر ــن تقلیــل تكــالیف العمالــة المرت وفقــا  ٪27م

اإلضافة [11]ألحد المراجع  مـا  ىلإ)  عـض القوالـب أالتحسینات الناتجة في أوقات دورة العمل،  ن 
یل األ ــائز ومنتجــات تشــ ة مثــل قوالــب ســترات الر ن هــذه ألساســات تزــل تكلفــة النــزع تمامــا ً النســیج

عد الصب. قي حتي    القوالب منخفضة التكلفة وت
ة" ة من "ارتفاع الرطو   الحما

ة  قوالبهــــا المقاومــــة للمــــاء، أســــاس تحمــــي القواعــــد المصــــبو اســــتخدام النســــیج والتــــي تحــــتفظ 
ة من األسفل.   المنشآت التي تدعمها من اختراق الرطو

ة: ة للتكیف مع ظروف األرض غیر المستو   القابل
ة  ة مــع األرض غیــر المســتو یل قواعــد األســاس، تتكیــف القوالــب النســیج عنــد اســتخدامها لتشــ

استخدام الحد  ة.أو الصخرة  الطرق التقلید  األدنى من العمالة مقارنة 
ة   عیوب القوالب النسیج

قة حـول هـذا الموضـوع وعلــ حـاث والدراســات السـا مـا تـم تناولـه أثنــاء  ىعـد االطـالع علـي األ
اطـة، األأهذه الدراسة وجد  فـاءة الخ ة هو عـدم جـودة أو  ـن ن العیب الوحید لهذه التقن م مـر الـذ 

ل النهائي المراد تنفیذه ىعل ن یؤثرأ   .  12]، [7الش
ة المرنة عل   خواص الخرسانة ىتأثیر استخدام القوالب النسیج

ة مصـنوعة  ة لصـب الخرسـانة فـي الموقـع اسـتخدام شـدات أو قوالـب صـل تشمل الطرق التقلید
سائل الخرسـانة أفي الغالب من الخشب  و الحدید، والتي توفر اسطح غیر منفذة مما یجعلها تحتفظ 

ة المرنـة  طوال فترة التمیؤ االولي، بینما تشتمل الطرق البدیلة والمتمثلـة فـي اسـتخدام القوالـب النسـیج
ســـتر  ة مثـــل (النـــایلون والبول ـــارة عـــن صـــفائح منفـــذة مصـــنوعة مـــن منســـوجات صـــناع التـــي هـــي ع

ی سـمح بخـروج او  ىلخ) علـإلین، والبولي برو ة للخرسـانة التـي یـتم ضـخها ممـا  تـوفیر جـدران مسـام
حرة خالل سطح هذه القوالب، ونتیجة لـذلك وجـد  بیرة من ماء الخلط الزائد  ات  م نـه یـتم أتسرب 

ة ىالحصول عل استخدام هذه التقن ة جیدة من الخرسانة    .نوع
حــاث التــي ة المرنــة إتــم  هنــاك العدیــد مــن الدراســات واأل جرائهــا حــول تــأثیر اســتخدام القوالــب النســیج

  ثبتت نتائجها حتي اآلن: أخواص ومقاومة الخرسانة والتي  ىعل
 ــــة علــــإ ة المرنــــة لــــه العدیــــد مــــن التــــأثیرات االیجاب خصــــائص  ىن اســــتخدام القوالــــب النســــیج

ذلك عل ة للصب. ىالخرسانة و  الجدو االقتصاد
 ــــة أن للنســــیج إ منــــع تكــــّون  ىعلــــثــــار إیجاب ة و قلــــل المســــام مقاومــــة ســــطح الخرســــانة فهــــو 

اإلضــــــافة  ثافــــــة الخرســــــانة،  زــــــد مــــــن  ــــــة و ش والفراغــــــات الهوائ نــــــه یــــــوفر ألــــــي إالتعشــــــ
ا ً جیدا ً ملمسا ً  شوفة.للسطح الخرساني مما یجعله مناس ة الم  لألعمال الخرسان

 عمــل علــإ ة  عــد الصــب  ىن اســتخدام القوالــب النســیج إزالــة المــاء الزائــد مــن الخرســانة الطرــة 
ة تصــل  ــ ٪30 ىلــإبنســ ــد مــن ســعتها التحملّ ز حســن مــن مقاومــة الخرســانة و ة وذلــك ، ممــا 

ـة النسـیج المسـتخدم ومقـاس فتحـات مسـامه  ىولي علـعتماد في الدرجة األاال جانـب  ىلـإنفاذ
عـد الصـب،  ة، وزمن الخلط، وطرقة المعالجـة  ونة للخلطة الخرسان نسب وخواص المواد الم

 ودرجة وطرقة الدمك.
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شـــآت 
نشــاء 
عالـــة 
ضـع 
ردود 

شـــاء 
حـول 

درات 
خلهــا، 

 ىلـإ 
یبـــین 
مینــاء 
ة مـن 
سـفن 

  

ـــة  لبیئ
غمـره 
طرـ 
ألمیـر 
شــاءه 
ســـر، 

  

     

منش ى علـــ
ــة اإل ن عمل

ـــول بنـــاء فع
ضـا ً  بوضح أ

ممـــا لـــه مـــر  

مة فــــي اإلنش
 مختلفـة ح

ات والمنحـد
ســمنت داخ
 مما یؤد

ی. و تحتـــهأ 
جدیــدة فــي م
فط المتولـدة
عاب س السـت

( [6]  

صـــب فـــي ال
جـاهز قبـل غ

عـن ط حـر
ى جزـرة األ

نشإثنــاء أــم 
جـــاهزة للجس

  م.30تى 

2   

 للحصـــول
ة مــن  صــعو
ت المـــاء حلــ
مـا تسـمح ة 

ـــا ً أین  و آل

 المســـتخدمة
 في منـاط

ااأل ى رضـ
 الرمــل واالس
، ج المغل

أوق المـــاء ـ
 الســفن الج

ن قـو الشـفط
م ال15عمـ 

)2011 ریقیا

قة الص مســـ
عنصـر الج
ح وق قـاع ال

م إلى 13 
ب، والــذ تــ
عامــات الج
اه تصل حت

021 مارس   

حـــت المـــاء
كثــر صأر 

دامها تحـــت
ةة اإل سـمنت

طة غواصـــی

ة   النســـیج
رض الواقع

قا ً  ىعلة مس
ونــة مــن  م
جدران النسیج

ونشـــاؤها فـــإ 
مــن مرافــئ 
 النـاتج عـن

مـم وع 150

، افربنین( و

عناصـــر الم
قاعـدة الع ى

 النهـائي فـو
 یبلغ طوله
قة الصــب ــ
ـائز والد لر
ا  أعماق م

     (31) عدد

 متكـــرر تح
تعتبــر  حــر 

عنـــد اســـتخد
انة والمونـة
ذلـــك بواســـط

  .ة
ـة القوالـــبــ

رأ ىت علــ

 والمفروشة
خرســانة الم
ن خالل ج
ة ســـواء تـــم 

ثنــین مــة إل
 االنجـراف 

0و  240ك 

یناء كوتونو

  
وموثوقـــة للع
ىت عـادة علـ
ي موضـعه 
حر الذ 
ة مســ رســان
یت قواعد ال

في )12(ل 

الع  

حـر    ل
ل شـــ ة  ج

حاإل نشــاء ال
 النســـیجة ع
راف الخرسـا
وتعبئتهـــا وذ
 من العمالة

مــة ألنظفــتل
 فعلیــة نفــذت

قتین من ط
ــ ضــخ الخ
لط الزائد من
ـــة متانـــه عال
وفیر الحما
ي لمقاومة 
ة ذات سمك

في مییجیة

قة الصب ا
ـــة و ت متین

ساسـات األ
لعنصـر فـي
ح  المعبر ال
عناصــر خر
أساس لتثبیت

ل في  الشــ

ا -     )لیب

 اإلنشـاء ال
لـــب النســـیج

ــة األ ن عمل
مـــة القوالـــب

عاقـة انجـرإ و 
ة الصـــنع و
حد األدنى 

ـات المختلقــ
ـة لمشـارع

  
ونة م ج الم
ــا عــن طرــ
ب ماء الخل
ات قـــوة ومت

ة  لتــولنســیج
 غطاء واقي
ة تب نسیج

النسیمراتب

لمنشآت سا
ســـیج أساســـات
وتثبیت هـذه
یتم تثبیت ال

استخدام  )
صــنوع مــن ع
أ ة مقیدة 
ي الموضح

 طرابلس معة

سیجیـة في 
نظمـــة القوال
ة، وذلــك أل
تـــوفر أنظم

منـع و  ىعلـ
قة ة مســـ ســـ
واستخدام الح
قیلــي التطب

مثلــةأعـرض 

 والمنحدرات
راتب النسیج
عــد تعبئتهــا
ماش بتسرب
ة للتآكـــل ذا
 المراتــب الن
م الل تصم
ستخدام مرات

استخدام الم

أساس لل ج 
ـــاس النسـ ك

وضع وتتم 
ئها عندما ی

ل  11(الش

لجســر مص
اس نسیج
لتثبیت اآللي

ة  جام( الهندس

قوالـب النس
 اســـتخدام أن
تینــة وفعالــة
ســـة، حیـــث ت
هي تعمل ع
مـــاذج الهندس

التكلفة وا ى
مــا ی ناول ف

جانـب ع ى

ة السدود  ا
ستخدام مرا
یتهــا وذلــك 
ة القم ح نفاذ
ـــانة مقاومـــة

اســتخدام  )
لك من خال
اس ح السفن 

ل  :10الش

اس النسیج
ر أنظمـــة اك

، حیث یت1]
ومن ثم ملئه

ایبین  .سانة
اً إ مــاً  ل نشــائ

سائد من أك
طار التإطة 

حوث مجلة  ال

ستخدام الق
یـــتم 
ة مت خرســان

س ىعلـــ ا ال
وناجحة، فه
وتثبیـــت النم
ىیجابي عل
ســـنتن
، الـ حـر ىل

  لعالم:
طین وحما ت
یتم اس
لمــراد حمایت
حیث تسمح
نتـــاج خرســ

ل  10(لشــ

وتونو، وذل
ة مراوح حر

  كبر.

ا
ستخدام أك
تـــوفر

حرة  [12ل

في الماء، و
ضخ الخرس
دوارد نظام
ستخدام وس
وذلك بواسط

م

ا

خ
ع
و
و
إی

ال
ال
ت

ال
ح
نإ
ال

ح
أك

اس

ال
ف

ض
إد
اس
و
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199 (

  
[13] 

رض 
تلفهــا 
ترات 
یوفر 
كرنـــة 
 هــذه 
مــاكن 

     

ــندا  96رد، 

ة  [كونفدرال

ســبب التعــر
ــة  ت ىلــإنها

سـت عـرف   
فهو ی مورة،

 معـــدل الكر
ن أ ىلــإفة 

ها فــي األم

2   

ألمیر إدوارد

ت جسر الك

المفــر  ر
ؤد فــي الن

ة  و مـا أج
ناصر المغم
جـــابي علـــى
اإلضــاف م، 
هــا ووضــعه

  .)13(ل 

021 مارس   

رة األ ة (جز

ة في أساسات

مــن الضــرر
الــذ یــؤ ر

ترات النسـیج
ة هذه العنا
ه تـــأثیر إیج
ل عــام شــ  
ات لمناولته

ل ختلفة الش

     (31) عدد

 الكونفدرالیـة

 المستخدمة

 واألنهــار م
مــركشــط األ

 نظـام السـت
ة وتقو حما
نهـــا ممـــا لـــه
حرــة  ت ال
ــا لــزم أ ال
ألطوال المخ

الع  

 في جسر 

یج المقیدة 

حــارفــي  ال
 والتآكــل والك
ن اسـتخدام
ا ودائما لح
ـي یـــتم حقن
ة والمنشــآت
ــة ال یل للغا
ألقطار واأل

ا -     )لیب

س النسیج

اس النسی ك
 

ت المشــیدة ف
ة األمــواج و

نأیـث وجـد 
قتصادا حالً 

خرســـانة التـــ
ر األرصــفة
فــة ل ة وخف
األ  اعدادها 

 طرابلس معة

اس أنظمة أك

كأیت اآللي و 
ة حر   ت ال

 والــدعامات
ــة الح وحر
ضي لهـا، حی

P( عتبر حال
للخمنفـــذا ً حا ً 
ٕاطالــة عمــرو 

مرنــةقمشــة 
ن  م یب و

ة  جام( الهندس

اسـتخدام أ 
[13]  

اطار التثبیت 
ز والدعامات
ــائز  ي الر
مــالرــاح واأل

مر االفتراض
Pile Jacke

دامه ســـطح
كلورــدات و 
صــنع مــن ا
ی سهلة التر

حوث مجلة  ال

ل  :11لش

ل ال :12ش

ائز م الر ترم
تعــاني
لمســتمر للر
وتهدید العم

ائز  ets(لر

عنـــد اســـتخد
واختــراق الك
لســترات تص
ة، س لمطلو

م

ال

ت

ال
و
ال
ع
و
ال
ال
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لـذ 
 عــن 
ترات 
فــوالذ 
ـــزه  عز
صـل 

  
[  

والـب 
ث یــتم 
م  ـرم
رجي 

     

  
 

واء دبلـن، 
یــرة الناتجــة 
 نظـــام الســـت
ص ســمك الف

مـــم وتع 10
مقاومـة تص ى
 

[6)2006دا 

قوصـنوع مـن 
یــوم، حیــث
ب النسـیج لتـ
 غـالف خـار

2   

ة حر  [4]ال
ضـخم لمینـا
ثقــوب الكثی
ن اســـتخدام 
ــ فحــص طر

ســـمك   00

ىصـول علـ
ماش.إل  ن

دبلن، إیرلند

خـارجي مص
لمونیو األأ 

خدام قوالـب
ون  مـن  م

021 مارس   

ائز ا م الر م
رصـیف الض
ســبب الث ة 
ـــن ّ حیـــث م
لــك عــن طر
ف خرســـاني

تقلیـد للحص
م في اإل تح

خم لمینـاء (د

م غـالف خ
مــن الفــوالذ

اسـتخ )15( 
م النظام الم

  .ضح

     (31) عدد

ة في ترم ج
ة فـي الر یج
ــة  ســیئة للغا
ـــار، ح لالنه
ــة وذل لفوالذ
ـــار غـــالف
خرسـانة التق

الت ىعدة عل

صیف الضخ

ل اسـتخدام
 والمغطــاة م

ل بین  الش
الل استخدام
ما هو موض

الع  

سترات النسیج
ـترات النسـی
 فــي حالــة س
ســـیتعرض ل
ــائز الف  الر
ارین واخت

ط الخ ر خلـ
لین للمساع

ة في الرص ج

ء مـن خـالل
لمصــنوعة 

بو  .إلطار
لك من خال
ي  م ش

ا -     )لیب

م نظام الست
نظـام السـم 

رور الوقــت
ن المنشـــأ س
ــة هــذه حما
ســـین استشـــا

ر ىة ال تطو
ل اف البرو

ترات النسیج

 تحت المـاء
اإلطــارات ا
عد إزالة ا  

وذل، ي دبلن
طار تحإ ى

 طرابلس معة

استخدا :13
استخدام )1

ــة مــع مــر ذ
نأاالعتقـــاد  

ــة  وحن تقو
قبـــل مهندس
اإلضافة  ،
أل  ودمجه 

م نظام الست

مها ن وترم
ة مــن ا شــ
یجي عادة 
لموجودة في
ىلمثبت عل

ة  جام( الهندس

ل ال 3ش

ل   4(الش

ــائزه الفوالذ
 ى أد الـــ

عــد ذلــك مــن
اً  مـــن ق شـــائ

ة ح معدن ل
ال  اس جا 

استخدام :14
   الجدران 

بناء الجدران
ــ علــ ش ىعل

غالف النسی
ة الكبر الم
ن النسیج وال

حوث مجلة  ال

یبین
حت ر صــ
لتآكـــل ممـــا
ع ة  لنســیج

مـــه  نشإوتقی
حلقات تسل

میج 45 ىل

ل ال 4ش

م بناء وترم
یتم بن
ة معل نســیج
زالة هذا الغ
جدران القناة
مصنوع من

  

م

أص
ال
ال
و

لإ

ب

ن
إز
ج
م
 



  13 

فــــــــي 

 التـي 

حثین 
م فـي 

یل  ــــ

     

 
2007 ([6]  

ة ف لنســــــــیج

لمعلومـات 
  

ـاح یـد مـن ال
ـون سـاهم

صــــب وتشــ
  ها:

2   

 
7ن، أیرلندا 

القوالـــــــب ال 

ال ىع، وعلـ
ة:  ت التال
ة مـع العدیـ
 الـذ قـد 

لصتمامــــا ً فــــا ً 
برزهأعدیدة 

021 مارس   

بــر ( دبلـن

 ألنظمــــــــة ً 

ذا الموضـوع
واالستنتاجات
طـور مختلفـة

مـر ض، األ
  لعالم.
ومختلفیــــدا ً 

ا هامة وع ز

     (31) عدد

القناة الكب  

قًا حة ســـــــا
  ما یلي:
حرة  ل

قة حـول هـذ
النقا و ىل
خطـو تط 

عض ضـهم الـ
واسع في ال

ا ً  جدیســــلو
ه من مزا  

الع  

م جــدران رم

ة الموضــــــــح
 األنظمة لم
ألساسات ال

قة سات السا
لإ التوصل 

 ىلـإومقسـم 
عض لین مـع 

نطاق و ىعل
وام طرحــــا ً 
ك لما یتمتع

ا -     )لیب

لنسـیج لتــرم
  ألخر 

ة ســــــــ ت الرئ
ستخدام هذه 
ف السفلي لأل

 نابیب أل

حاث والدراس
 الورقة، تم
ة وم ت للغا
یـر متواصـلی
ستخدامها ع
قــــدم ة  ســــیج
ة، وذلك سان

 طرابلس معة

خدام قوالب ا
ة ا حر ة ال

قـــــــات  التطب
ما یتم است ً 

نجرافح اإل
 نابیباأل

للسدود واأل
  صیــات

ح د من األ
 خالل هذه 
ة مشتت لتقن
 السـاب غی
 وانتشار اس
قوالــــب النس
صر الخرس

ة  جام( الهندس

اســتخ:15ل 
ة لب النسیج

 ىالوة علــــــــ
اً  ، غال حر
م وٕاصالح م
ة ا عم وحما
نع تسرب ل
ات والتوص

  ت
عدد ىع عل

حها  وتوض
ارخ هذه ال
انوا في  ن 
ر اكتشافها 
ســــتخدام الق

شآت والعناص

حوث مجلة  ال

لال ش
نظمة القوال
عـــــــال

حإل نشاء ال
 ترم
 دع
 موا

الستنتــاجــا
الستنتــاجـات

طالععد اإل
تم تناولها و

 ن تاإ
الذین
تأخر

 ن اسإ
المنش

م

أن

ا

ا
ا

ت






 

حوث مجلة ة ال ا -  طرابلس جامعة( الهندس  14          2021 مارس        (31) العدد      )لیب

 یب وانخفاض سعر التكلفة یل والتر   .سهولة التش
 خفة الوزن وسهولة النقل والشحن.  
  یل ة تش ان ال المعمارة والعناصر اإلغلب األأ إم ة متغیـرة المقطـع مـع التـوفیر ش نشائ

   .تهافي وزنها وتكلف
  ة دون اللجـــــوء ـــــة التشـــــغیل ة عال ـــــة اســـــتخدام الخلطـــــات الخرســـــان ان اســـــتخدام  ىلـــــإإم

 .اإلضافات
  ة تصل عد الصب بنس  .٪30 ىلإإزالة الماء الزائد من الخرسانة الطرة 
  ش منع تكون التعش ة و ثافتهاأقلل المسام  .و أ فراغات في الخرسانة مما یزد من 
  ةتحسین المقاومة وزادة  .سعة التحمیل للعناصر الخرسان
 ة مالئمة وفعالة للبیئة ة تجعلها توفر حما مومة هذه القوالب النسیج  .د

 ــارات المقاومــة إل حــد الدراســات التــي أجرــت حــول تــأثیر اســتخدام أظهــرت نتــائج تحلیــل اخت
ة علـــ ـــة للخرســـانة  ٪65ن أخـــواص الخرســـانة  ىالقوالـــب النســـیج مـــن مقاومـــة الضـــغط النهائ

ة تــم اكتســابها عنــد عمــر ا ة فــي قوالــب نســیج ــام و  3لمصــبو ــام و 7عنــد عمــر  ٪85أ ٪ 95أ

ـة  14عند عمر  ة فـي القوالـب المعدن انـت النتـائج لـنفس الخلطـات الخرسـان و  ٪35یوم بینما 
ن  ىعل ٪85و  65٪ م ة أالتوالي، حیث  ون ذلك نتیجة للشك السرع للخرسـانة المصـبو ن 

ة    سبب تسرب الماء الزائد خارج جدران هذه القوالب.في قوالب نسیج
  قــــــة م حق ح تعمــــــ س مــــــن الصــــــح ة تتمتــــــع ألــــــ ة فــــــي قوالــــــب نســــــیج ن الخرســــــانة المصــــــبو

ــة، وذلــك أل ىعلــأ مقاومــة ضــغط دائمــا ً  ة فــي القوالــب التقلید ن حجــم مــن الخرســانة المصــبو
ونــة للخلطــة الخرســان ة لهــا دور مهــم فــي مســام القالــب النســیجي ونســب وخــواص المــواد الم

. ىلغاء ذلك الإو أتحقی    جانب العدید من العوامل الهامة األخر
  ة تحــت المــاء حلــول م المنشــآت الخرســان ة لصــب وتــرم یــوفر اســتخدام أنظمــة القوالــب النســیج

ــالنظر أبنــاء فعالــة وناجحــة و  ة اإل ىلــإقــل تكلفـــة  اإلنشــاءصــعو حــر مقارنــة   ىعلـــ نشـــاء ال
سة. ا  ال

  التوصیـــات
 ـة  ىیوص حث ال ً أبـإجراء دراسـة  اسـتعمال كثـر تفصـ ة،  حـول جـدو اسـتخدام القوالـب النسـیج

ة المتـوفرة مثـل البـولي ایثیلـین والنـایلون أمجموعة متنوعة  ة األرضـ كثـر مـن منسـوجات التكسـ
  أحجام وأقطار مسامات مختلف.

  ة ة لصـــب العناصـــر الخرســـان ر طـــرق بنـــاء مناســـ ة، إنتـــاج وتطـــو اســـتخدام القوالـــب النســـیج
ة بناء متطورة.األ تقن ساهم في انتشار استخدامها   مر الذ 

 حــاث والدراســات حــول إیجــاد حجــم المســام، ونــوع وســمك النســیج األمثــل إ ــد مــن األ جــراء المز
ثرة ة التي تستخدم    .ألنواع معینة من العناصر االنشائ

  م والتحلیــــل التصــــم ر بــــرامج خاصــــة  ة المتغیــــرة تطــــو ة والعناصــــر االنشــــائ للقوالــــب النســــیج
ــــ اســــتخدام النســــیج، حت ة  ــــد اســــتخدام قوالــــب النســــیج علــــى المســــتو  ىالمقطــــع المصــــبو یز

.  التجار
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  ة المسـتخدمة ر المسـتمر ألنظمـة القوالـب النسـیج زادة وعي المهندسـین مـن أجـل دعـم التطـو
حرة في المستقبل.  إلنشاء الخرسانة ال
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