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ây là m�t ph��ng pháp t��ng ��i m�i l� ��i 
v�i Úc vì k� thu	t này ch�a ��
c ph� thông 
cho l�m t�i �ây. Công cu�c xây dng c�u qua 

���ng Vòng Liên Tr�c Mi�n Tây t�i (Western Ring 
Road) Melbourne là m�t trong nh�ng c�u dùng 
ph��ng pháp này. K� thu	t này �ã ��
c dùng tr��c 
�ây khi xây nh�ng c�u phía Tây trên cùng tr�c l� này. 

Nh�ng ng��i lái xe có th� s� ng�c nhiên không bi�t 
cây c�u làm t� h�i nào và t� �âu ch�y ra b�c ngang 
qua xa l� trong kho�ng th�i gian qua vài �êm ng�n 
ng�i thôi, Di�n ti�n xây dng c�u b�c ngang qua 
���ng Vòng Phía Tây Melbourne, (WRR 
Thomastown). 

Hình �nh ghi l�i trong máy quay phim 

Su�t th�i gian ��y c�u ra các tr� c�u, các hình �nh �ã 
��
c ghi l�i ��y �� b�ng máy quay phim cách quãng 
cho th�y c�u �ã ��
c xây dng m�t cách ��c �áo - trái 
v�i cách quy ��c bình th��ng - g�i là "��a ra d�n d�n" 
th	t là m�t k� thu	t k  di!u. 

Cây c�u này ch" là m�t ph�n nh# c�a công trình c�u 
���ng dài 17 cây s� ��
c xây c�t �� xe c� ch�y tránh 
khu vc ngh$t xe m%i ngày ��n khu vc Craigieburn & 
phía B�c Melbourne. �o�n ���ng này n�i li�n ���ng
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 Vòng Phía Tây t� Thomastown v�i Xa l� 
Hume  t�i Craigieburn. Chi phí cho toàn công 
trình là 306 tri!u Úc kim do chính ph� tài tr
.  

T�ng �o�n nh# c�a c�u �ã ��
c s�n xu�t ti�n 
ch� t�i m�t n�i khác tr��c khi chuyên ch& ��n 
công tr��ng �� ��
c n�i l�i v�i nhau thành 
m�t cây c�u dài 100 mét & trên b�. 

Toàn b� c�u sau khi n�i l�i ch't ch� v�i nhau 
bên trên m�t h! th�ng ���ng r�y và r�i v�i s(c 
��y c�a hai con ��i thu) lc, c�u ��
c ��y ra 
d�n d�n t� m�t bên b� c�a ���ng Vòng Phía 
Tây sang ��n bên kia b�, v�
t qua sáu l�n 
���ng xe ch�y. D* nhiên là trong su�t th�i 
gian ��y c�u ra, xa l� �ã ph�i �óng c+a t�m 
th�i qua b�n �êm �� thc hi!n công tác này 
trong s an toàn c�a m�i ng��i. 

Cây c�u ��
c di chuy�n v�i t�c �� kho�ng 11 
cm m%i phút. �o�n phim ghi la,  quá trình ��y 
c�u m�t �úng 24 gi� m�i hoàn t�t.   

M�t ph�n c�u �ã ��
c ��y ra ngoài tr� c�u, 
còn l�i ���ng r�y. 

M�t vài chi ti�t v� vi�c ��y c	u d	n d	n: 

• C�u g�m có  32 ph�n nh# ��
c ti�n 
ch�  t�i Sunshine.  

• Nh�ng ph�n nh#  này ��
c chuyên ch& 
��n công tr��ng và ��
c n�i l�i v�i 
nhau b�ng dây cáp h	u áp xi�t ch't l�i 
�� tác ��ng nh� m�t c� c�u c�u �'t 
trên m�t h!  th�ng ���ng r�y  

 
Hình 1: C�u xây trên b� 

 
Hình 2. Ráp n�i trên b� hoàn thành 

 
Hình 3. C�u di chuy�n do s�c ��y c�a hai con 

�	i thu
 l�c 
 

 
Hình 4  M	t ph�n c�u �ã ��c ��y ra ngoài 
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