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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 5 متــر و ظرفیــت بربــری متغیــر از 
100 تــا 600 تــن طراحــی مــی شــود . وزن 
ــی  ــع عرض ــه در آن مقط ــه کار رفت ــوالد ب ف
ــه  ــا ب ــت ، ام ــته اس ــر  وابس ــورد نظ ــل م پ
ــا 110  ــن ت ــدود 25 ت ــول از ح ــور معم ط
ــد .  ــی باش ــر م ــرف متغی ــر دو ط ــن در ه ت
دســتگاه شــاریو اســتاندارد تقریبــا بــرای 
هــر مقطــع مــی توانــد وفــق داده شــود و در 
ــرای تغییــرات در طــول قطعــه  طــی اجــرا ب
تــا 5 متــر ، ارتفــاع مقطــع ، ضخامــت جــان 
ــل  ــانی قاب ــه آس ــوالدی ب ــه ف ــرض عرش و ع

ــم اســت . تنظی

سرعت اجرا 
ایــن روش بــه دلیــل عــدم نیــاز بــه دمونتــاژ 
ــاال  کامــل در هــر مرحلــه ســرعت اجــرا را ب

مــی بــرد 

امنیت
ــتم  ــن سیس ــاد ای ــاع زی ــه ارتف ــه ب ــا توج ب
مناســب تریــن روش جهــت اجــرای پــل هــای 

ــد . ــی باش ــع م مرتف

ــرای  ــت اج ــب را جه ــده ، قال ــاژ ش ــتگاه مونت دس
قطعــه بعــدی نگهداشــته و قطعــه دوم  بــه دو 

ــبد .  ــی چس ــدوق اول م ــای صن انته

ــه  ــر روی قطع ــه ب ــن مرحل ــای شــاریو در ای ریله
ــل هــا  ــرس مــی گــردد و دســتگاه روی ری اول پ

مونتــاژ مــی شــود . 

ــزی  ــن ری ــدی و بت ــس از آرماتوربن ــه پ ــر قطع ه
بــه کمــک کابــل هــای پیــش تنیدگــی بــه ســایر 

قطعــات سیســتم متصــل مــی شــود . 

بوســیله دســتگاه شــاریو پــل هایــی بــا 
ــر  ــر ، 100 مت ــزرگ ) 80 مت ــه هــای ب دهان
، 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 

ــده اســت .  ــران احــداث گری ای
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سیستم های ویژه قالب بندی

روی  صندوقــه  مقطــع  بــا  اول  قطعــه  ابتــدا 
سرســتون بــه صــورت درجــا ســاخته مــی شــود 
ــردد .  ــی گ ــس از آن اجــرا م ــدی پ و مراحــل بع

شــاریو بــا حرکــت بــه ســمت دهانــه هــای میانــی 
و کنــاری روی ریــل هایــش ، قالــب را بــرای 

ــد .  ــی نمای ــات حمــل م ــه قطع اجــرای کلی
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