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سیستم قالب بندی شاریو

اجرای پل های مرتفع در دهانه های وســیع و دره های بزرگ با سیســتم قالب بندی شــاریو

دســتگاه شــاریو اســتاندراد بــه طــور معمــول
بــه طــول  5متــر و ظرفیــت بربــری متغیــر از
 100تــا  600تــن طراحــی مــی شــود  .وزن
فــوالد بــه کار رفتــه در آن مقطــع عرضــی
پــل مــورد نظــر وابســته اســت  ،امــا بــه
طــور معمــول از حــدود  25تــن تــا 110
تــن در هــر دو طــرف متغیــر مــی باشــد .
دســتگاه شــاریو اســتاندارد تقریبــا بــرای
هــر مقطــع مــی توانــد وفــق داده شــود و در
طــی اجــرا بــرای تغییــرات در طــول قطعــه
تــا  5متــر  ،ارتفــاع مقطــع  ،ضخامــت جــان
و عــرض عرشــه فــوالدی بــه آســانی قابــل
تنظیــم اســت .

بوســیله دســتگاه شــاریو پــل هایــی بــا
دهانــه هــای بــزرگ (  80متــر  100 ،متــر
 140 ،متــر و  ) ...در مناطــق کوهســتانی
کــه دارای دره هــای عمیــق مــی باشــند یــا
روی رودخانــه هــای خروشــان و پــرآب اجــرا
مــی گــردد  ،کــه بســیاری از آن هــا نیــز در
ایــران احــداث گریــده اســت .

هــر قطعــه پــس از آرماتوربنــدی و بتــن ریــزی
بــه کمــک کابــل هــای پیــش تنیدگــی بــه ســایر
قطعــات سیســتم متصــل مــی شــود .

ریلهــای شــاریو در ایــن مرحلــه بــر روی قطعــه
اول پــرس مــی گــردد و دســتگاه روی ریــل هــا
مونتــاژ مــی شــود .
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سرعت اجرا
ایــن روش بــه دلیــل عــدم نیــاز بــه دمونتــاژ
کامــل در هــر مرحلــه ســرعت اجــرا را بــاال
مــی بــرد
امنیت
بــا توجــه بــه ارتفــاع زیــاد ایــن سیســتم
مناســب تریــن روش جهــت اجــرای پــل هــای
مرتفــع مــی باشــد .

دســتگاه مونتــاژ شــده  ،قالــب را جهــت اجــرای
قطعــه بعــدی نگهداشــته و قطعــه دوم بــه دو
انتهــای صنــدوق اول مــی چســبد .

سیستم های ویژه قالب بندی

شــاریو بــا حرکــت بــه ســمت دهانــه هــای میانــی
و کنــاری روی ریــل هایــش  ،قالــب را بــرای
اجــرای کلیــه قطعــات حمــل مــی نمایــد .

ابتــدا قطعــه اول بــا مقطــع صندوقــه روی
سرســتون بــه صــورت درجــا ســاخته مــی شــود
و مراحــل بعــدی پــس از آن اجــرا مــی گــردد .
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