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سیستم قالب بندی تونل الینینگ
قالب بندی تونل الینینگ راه ، انحراف آب و ... با سیســتم خودکششــی 

جهــت اجــرای انــواع تونــل هــای آب ، راه ، فاصــاب ، راه آهــن و ... از قالــب تونل الینینگ اســتفاده 
مــی گــردد کــه بــا توجــه بــه نــوع کاربــری تونــل بــه شــکل مقاطــع مختلــف از جملــه دایــره ای 

شــکل ، نعــل اســبی ، بیضــی ، نیــم دایــره و ... تولیــد مــی گــردد .

قالب تونل الینینگ از دو بخش ارابه و گلبرگ ها تشــکیل شــده است . 

قالب هااز نظر سیســتم حرکتی نیز به دو دســته نقسیم می شوند : 

قالب های خود کششــی و قالب های مکانیکی

طول قالب ها 
طــول قالــب عمدتــا 6 ، 9 و 12 متــری 
مــی باشــد کــه از اتصــال قطعــات مختلفــی 
ــی  ــکیل م ــه و ...  تش ــرگ ، اراب ــد گلب مانن

ــردد .  گ

ضریب تکرار 
قالــب تونــل بــه گونــه ای ســاخته مــی شــود 
ــر تکــرار کیفیــت و کارایــی خــود را از  در اث

دســت ندهــد .

جابجایی آسان
ســهولت در بــاز و بســته کــردن و جابجایــی 
طولــی و عرضــی از دیگــر ویژگــی هــای 

ــد .  ــی باش ــگ م ــل الینین ــب تون قال

تــاج در بخــش باالیــی ارابــه و گلبــرگ هــا نیــز از 
ــچ و  ــل و اتصــاالت پی ــه کمــک جرثقی ــرف ب دوط

مهــره ای نصــب مــی شــود . 

ــاژ  ــم مونت ــط تی ــروژه توس ــل پ ــه در مح ــدا اراب ابت
شــرکت ســازه گســتر مدحت بــه صــورت کامــل اجرا 
و بــرای نصــب پوســته و گلبــرگ آمــاده مــی شــود . 

ــا  ــب ه ــت قال ــای خودکششــی حرک ــب ه در قال
بــر روی ریــل یــا زمیــن بــه کمــک هیــدرو موتــور 

و یــا الکتروموتــور انجــام مــی پذیــرد . 



3

سیستم های ویژه قالب بندی

ــر روی  ــک ب ــاور پ ــتم پ ــرل سیس ــه کنت مجموع
ــا  ــود ت ــی ش ــب م ــی نص ــش بیرون ــه در بخ اراب
عملیــات کنتــرل بــه راحتــی انجــام مــی گیــرد . 

ــته  ــاز و بس ــل ب ــگ عم ــل الینینی ــب تون در قال
ــای  ــک ه ــتفاده از ج ــا اس ــا ب ــرگ ه ــدن گلب ش

ــود .  ــی ش ــام م ــی انج هیدرولیک

امــکان ســاخت قالــب هــا بــرای شــرایط مختلــف  
مثــا شــیب هــای جــاده هــای کوهســتانی بســته 

بــه شــرایط ویــژه پــروژه وجــود دارد .
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سیستم قالب بندی تونل الینینگ
قالب بندی تونل الینینگ راه ، انحراف آب و ... با سیســتم خودکششــی 

جــک هــای هیدرولیکــی بــه کار رفتــه 
ــم  ــکان تنظی ــه ام ــای اراب ــه ه در پای
و  نظــر  مــورد  موقعیــت  در  قالــب 
همچنیــن نشســت و جداســازی قالــب 
ــی  ــم م ــزی فراه ــن ری ــس از بت را پ

ــازد .  س

بعــد از هــر مرحلــه بتــن ریــزی ابتــدا 
هــای  توســط جــک  هــا  گلبــرگ 
هیدرولیکــی جمــع شــده و ســپس 
مجموعــه پوســته توســط جــک هــای 

ــد .  ــی نمای ــت م ــه نشس پای

ــا  ــل ب ــب تون ــبات قال ــی و محاس طراح
ــر جــداره قالــب  ــه فشــار وارد ب توجــه ب
بــر اســاس شــرایط گوناگــون از جملــه : 
قطــر تونــل ، ضخامــت بتــن ، محدودیت 
ــایل  ــرور وس ــور و م ــی ، عب ــای اجرای ه
ــن  ــرعت بت ــع ، س ــکل مقط ــه ، ش نقلی
ریــزی ، دمــای محیــط و ســایر عوامــل 

ــرد .  صــورت مــی پذی
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هنــگام  در  الینینــگ  تونــل  قالــب 
ــل  ــل در مح ــورت کام ــه ص ــد ب تولی
تــا  گــردد  مــی  مونتــاژ  کارخانــه 
ــال  ــل از ارس ــی قب ــکاالت احتمال اش

ــردد.  ــع گ رف

قالــب هــا توســط تیــم مونتــاژ شــرکت 
ســازه گســتر مدحــت بــه طــور کامــل 
اجــرا شــده و یــک مرحلــه بتــن ریــزی 
ــی در  ــا اشــکاالت احتمال مــی شــود ت

حیــن کار مشــخص و رفــع گــردد . 
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