تونل نیایش
شرح پروژه
پروژه احداث تونل نيايش به طول  01هزار  252متر ( با احتساب طول رمپ ها ) دو بزرگراه صدر و نيايش را به يكديگر
متصل ساخته و به تعبيري تكميل كننده قسمت فوقاني رينگ كمربندي داخلي بزرگراه هاي پايتخت محسوب مي شود.
اين پروژه شامل بخش هاي مختلفي از مجله تونل شمالي  ،تونل جنوبي  ،دوراهي ها  ،تونل  ( 10دسترسي بزرگراه كردستان
به تونل جنوبي نيايش )  ،تونل اردستاني به طول  0251متر و راه هاي دسترسي اضطراري مي باشد.
تونل نيايش بصورت آب بند كامل احداث شده و استفاده از سيستم هاي زهكشي خاص  ،امكان ايستايي آب روي سقف و
نزديك ديواره هاي تونل را از بين مي برد.
طراحي و ساخت دوراهي ها در داخل يك فضاي زير زميني  ،از جمله ويژگي هاي منحصر به فرد پروژه تونل نيايش به حساب
مي آيد  .اين تونل در طول مسير خود داراي  5دوراهي مي باشد .بزرگترين دوراهي اين معبر زير زميني  ،در بخش غربي تونل
شمالي احداث شده و عالوه بر امكان ادامه مسير به سمت بزرگراه نيايش  ،دسترسي به بزرگراه نيايش  ،دسترسي به بزرگراه
كردستان از طريق تونل كردستان را نيز تسهيل مي كند .اين دوراهي با سطح مقطعي در حدود  004متر مربع و بدون وجود
هيچ ستوني در وسط آن  ،يكي از شاه كارهاي طراحان و مهندسان توانمند كشورمان به شمار مي رود.
پروژه در بخش شمالي شهر تهران و در محدوده مناطق  0و  3شهرداري قرار گرفته است .محدوده پروژه تونل نيايش ،تقاطع
كردستان– نيايش ،پارک ملت ،خيابان وليعصر ،خيابان آفريقا و همچنين بزرگراه صدر و مدرس است.اين تونل بزرگترين تونل
ماشين رو شهري ايران است كه با روش  NATMطراحي و احداث مي شود و با دارا بودن طولي بيش از  6كيلومتر و با دو
سطح مقطع حدود  001متر و حدود  091متر مربع در نوع خود بي نظير است.

تاریخ شروع و پایان پروژه:
شروع مطالعات 0335
شروع پيش نياز عمليات اجرايي تيرماه  0333و آغاز عمليات حفاري تونل هاي اصلي فروردين .0391
بهره برداري از تونل شمالي  :بهمن 0390
بهره برداري از تونل جنوبي :ارديبهشت 0392
اهداف:
 توسعه زير ساخت ارتباطي شرق – غرب در نيمه شمالي كالن شهر تهران
 توزيع و كاهش تراكم ترافيكي
 كاهش آلودگي زيست محيطي
 بهبود دسترسي شهروندان ساكن شمال تهران به مراكز غربي و مركزي شهر و بالعكس

پالن هددی

ویژگ هاي اصل













استفاده كامل از روش حفاري  NATMاستفاده از ابزار بندي كامل داخل تونل و ساختمانهاي مجاور پروژه )ابزاربندي
310ساختمان( و استفاده كامل و جامع از نتايج رفتارنگاري
حفاري در زمين آبرفت با روباره كم ( روباره متوسط  18متر – عرض حفاري تونل ها  14و  18متر)
وجود  3دوراهي در تونل) بزرگترين دوراهي در آبرفت با عرض حفاري  31متر و ارتفاع  19متر(
كاهش زمان اجراي تقاطع تونلهاي دسترسي و اضطراري با تونلهاي اصلي به يك هفته در مقايسه با زمان اجراي آن در
تونلهاي مشابه) 1ماه(
عبور از زير بزرگراه مدرس با روباره  5الي  8متر با تونلي به قطر  18متر بدون هيچگونه تاثير در ترافيك بزرگراه مدرس
اتصال تونل ها با خطاي كمتر از  2سانتي متر در سه محور
عايق بندي كامل تونل
اجراي كمترين ضخامت پوشش نهايي ممكن براي اولين بار در ايران با  50سانتيمتر ضخامت پوشش نهايي تونل اصلي و
استفاده از قاب خمشي ويژه
استفاده از سيستم تركيبي آرماتور پيش ساخته بجاي استفاده از روشهاي مرسوم آرماتوربندي
استفاده از  120هزار مترمكعب بتن خود تراكم
ثبت ركوردهاي اجراي بتن ريزي توسط يك قالب  10متري ) باز كردن قالب سقف و ديواره در مدت 8ساعت و اجراي
90متر طول بتن در يك هفته(
استفاده از آخرين استاندارد هاي روز اروپا در تونلسازي مانند PIARC2100

شرح :
 دو تونل رفت و برگشت مجزا به عرض  06متر مطابق طرح هندسي پروژه.
 تونل هاي پروژه شامل تونلهاي اصلي و دسترسي و تونل عبور اضطراري( )Cross passagesميباشد.
 مقطع تونل شامل :
 سطح مقطع تونل  2.5خط 035.56 ،متر مربع ( 00.43متر ارتفاع و  00.00متر عرض).
 سطح مقطع تونل  3.5خط 090.03 ،متر مربع ( 02.04متر ارتفاع و  03.2متر عرض).
 دو تونل ارتباطي هر كدام به طول  031متر.
 يك خط توقف به عرض  2/5متر
 يك خط پياده رو به عرض  0متر
 يك خط ايمني به عرض  1/5متر
 الينينگ  :به ضخامت  51 – 41سانتي متر ( براساس طرح نهايي ممكن است تغيير يابد)
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موقعیت
تونلهاي اصل

تونلهاي دیتری و ارتباط
کل پروژه
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بتن ریزي

حفاري

خاکبرداري

پيشرفت روزانه تونل نيابش با حفاري  6653متر طول تونل اصلي و دوراهه ( 3دوراهه براي اولين بار در تونلهاي شهري
ايران) در كمتر از  02ماه با ميانگين  03.5مترطول در روز يا  0111مترمكعب در روز و بتن ريزي  6653متر طول تونل
اصلي و دوراهه ( 5دوراهه براي اولين بار در تونل هاي شهري ايران) در حدود  4ماه با ميانگين  31متر طول در روز ،
بوده است.

مشخصات ییستم کدترل هوشمدد تونل نیایش
 راديو تونل و، تابلوهاي راهنما،  و انواع سيستم هاي كنترل شامل دوربين مداربستهSCADA با استفاده از سيستم
 تونل...  ترافيك و، تصادف،  و با سناريوهاي از پيش تعريف شده درباره رويدادهاي مختلفي همچون حريق... سنسورها و
.نيايش بصورت هوشمند كنترل خواهد شد

MV Cable Tray

TL (Traffic Light)

Tunnel Lighting System

Fire Fighting Pipes

VMS (Variable Message Sign)

Tunnel Ventilation System

Fire Box

LSP (Loud Speaker)

AID Camera

Fire Extinguisher

AVS (Air Velocity Sensor)

Video Cabinet for Tunnel
AID Camera

Flood Detection Sensor Set

COVS (CO and Visibility
Sensor)

PTZ Camera

Temperature Transmitter for
Hydrant Pipe

OIBD (Outdoor Information
Board Display

Video Cabinet for Tunnel
PTZ Camera

Pressure Transmitter for
Hydrant Pipe

Luminance Camera Outdoor

Fixed Camera

Temperature Transmitter for
Hose Cabinet Pipe

Luminance Camera indoor

Video Cabinet for Tunnel
Fixed Camera

Pressure Transmitter for
Hose Cabinet Pipe

Emergency Call Box in Niche

EEIS (Emergency Exit
Information Sign)

E.C.N. and E.C.N.s Fire
Rated Doors

Overhead Vehicle Detector

EPA (Emergency Phone
Advice)

Hydrant Niches Fire Rated
Doors

Raising Barrier

EWNL (Escape Way
Navigation Light)

Adits Fire Rated Doors

Height Control System

LCS (Lane Control Sign)

Cross Passages Fire Rated
Doors

LV Cable Tray

TIBD (Tunnel Information
Board Display)

