بزرگراه طبقاتی صدر
شرح پروژه
بر اساس مطالعات انجام شده بدليل عدم وجود شبكه بزرگراه شرقي و غربي در شمال بزرگراه همت ،ترافيك شرقي غربي تهران در محدوده
شمال همت بر بزرگــــــراه هاي شمالي و جنوبي تحميل گرديد و از اين رو بزرگراههاي مدرس – چمران با حجم زيادي از ترافيك عبوري
شرقي و غربي درگير شده است.
افزايش ظرفيت بزرگراه صدر يك انتخاب نبوده بلكه يك الزام براي زنده نگه داشتن شهر تهران براي آينده اي نه چندان دور خواهد بود.
لزوم افزايش ظرفيت ترافيكي بزرگراه صدر با توجه به ترافيك موجود حدود  0888معادل سواري در هر جهت در ساعات پيك که بيش از
ظرفيت و گنجايش خطوط موجود بزرگراه مي باشد که با احداث پل حدود  0088دستگاه به روي پل و  0088دستگاه در صدر موجود
تردد خواهد داشت.

اهداف افزايش ظرفيت بزرگراه با احداث پل به عنوان بزرگراه طبقاتی
با توجه به مسائل و مشكالت گزينههاي تعريض وضع موجود بزرگراه شهيد صدر و همچنين احداث تونل ،احداث پل طبقاتي با توجه به
محاسن ذيل انتخاب گرديد.
 هزينه نگهداري به مراتب کمتر نسبت به تونل
 هزينه احداث مناسب و در نتيجه تحقق پذيري طرح
 حداقل معارض مسكوني در طول مسير
 منافع حاصل از جابجايي دکلهاي برق فشارقوي
 لزوم استفاده از تكنولوژي مدرن براي احداث پل
 تامين دسترسي هاي مناسب در طول مسير و در نتيجه افزايش کارايي ترافيكي طرح

مشخصات ترافيکی پروژه
پل بزرگراه طبقاتي شهيد صدر در ارتفاع مثبت يك ترافيكي از بزرگراه موجود احداث خواهد شد .بزرگراه طبقاتي صدر در منتهياليه غربي
از تونلهاي دوگانه صدر  -نيايش واقع در تقاطع بزرگراههاي شهيد مدرس و شهيد صدر آغاز و به طول  6کيلومتر تا تقاطع با بزرگراه امام
علي (ع) در منتهياليه شرقي امتداد مي يابد .به عبارت ديگر تونل جنوبي نيايش  -صدر پس از عبور از تراز منهاي يك ترافيكي بدون
هيچگونه دسترسي به طور مستقيم به پل بزرگراه طبقاتي شهيد صدر متصل مي گردد .همچنين ترافيك عبوري در باند شمال بزرگراه
طبقاتي در منتهياليه غربي وارد تونل شمالي صدر  -نيايش خواهد شد.
در طول مسير بزرگراه طبقاتي شهيد صدر با حفظ دسترسيهاي بزرگراه شهيد صدر موجود ،دسترسيهاي بخش غربي  ،تقاطع بلوار کاوه و
تقاطع بزرگراه امامعلي (ع)در نظر گرفته شده است.
بزرگراه طبقاتي شهيد صدر شامل دو خط عبور  0/0متري و يك خط توقف اضطراري  2/0متري در دو باند شمالي و جنوبي در داخل
پوسته  00متري بزرگراه شهيد صدر ميباشد .همچنين کليه رمپهاي اتصال به عرض حداقل  0متر احداث شده اند.

دستاوردهای احداث پل طبقاتی
دستاوردهای ترافيکی
 تكميل و توسعه شريانهاي ارتباطي شرقي -غربي شهر تهران خصوصاً در نيمه شمالي کالنشهر تهران
 توزيع ترافيك ورودي از شمال شرق شهر تهران (ورودي از بزرگراههاي پرديس و شهيد بابايي) از طريق تونل و بزرگراههاي نيايش و
بزرگراه شهيد همت و انتقال آن به محدوده شمال غرب تهران
 کاهش ترافيك در بزرگراههاي شهيد صدر و مدرس و بهبود دسترسي شهروندان ساکن شمال شرق به مناطق مرکزي و غربي شهر و
بالعكس
 تكميل شريانهاي اصلي ترافيكي شهر با اتصال بزرگراههاي شهيد صدر ،نيايش و کردستان
 اتصال بزرگراه شهيد صدر به بزرگراه نيايش و کاهش طول و زمان سفر و درنتيجه کاهش مصرف سوخت و آلودگي هوا
 احداث بزرگراه سريعالسير شرقي  -غربي از طريق کريدور صدر-نيايش در حدفاصل ميدان نوبنياد تا بزرگراههاي کردستان و نيايش
 استفاده از ظرفيتهاي موجود بزرگراهها براي احداث مسير جديد شرقي و غربي بدون استمالک اراضي
 کاهش بار ترافيكي بزرگراههاي شرقي  -غربي موازي با اين بزرگراه شهيد صدر (همت  -حكيم)

دستاوردهای فنی ،مهندسی و اجتماعی
 بومي سازي روشهاي نوين پل سازي
 ثبت دانش فني و ارائه به بخشهاي دانشگاهي و پيمانكاري کشور
 کمك به ارتقاء سطح کيفي پروژههاي عمراني
 اصالح منظر شهري به واسطه حذف دکلهاي انتقال برق فشار قوي
 حذف اثرات نامطلوب زيست محيطي به واسطه حذف دکلهاي انتقال برق فشار قوي
 توليد کابلهاي برق  208کيلوولت و ادوات و تجهيزات مورد استفاده در تونل انتقال کابل براي اولين بار در کشور

چالشهای اساسی در پروسه طراحی
 وجود دکلهاي انتقال کابل فشارقوي  208کيلوولت در طول مسير ( منجر به احداث تونل به طول  6کيلومتر در مدت  6ماه با احجام:
حفاري تونل 6228 :مترطول ،آرماتوربندي 6088 :تن ،بتنريزي 20888 :مترمكعب ،عايقكاري 06888 :مترمربع ،نصب کابل00888 :
متر  ،نصب مفصل 22 :عدد گرديد)
 مشكالت اجرايي احداث با توجه به ترافيك جاري در بزرگراه صدر ( طراحي براساس استفاده حداکثري از قطعات پيش ساخته  ،طراحي
ستونهاي پل اصلي به صورت تك پايه ،استفاده از دستگاه النچينگ گنتري کرين براي نصب تابليه پل اصلي ،استفاده از توليدات با کيفيت
کارخانه اي و برنامه ريزي براي اجراي عمليات در شب)
 فشردگي زماني اجراي پروژه
 ضرورت توجه به زيبائي و کيفيت مناسب
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در بخش رمپهاي شرقي واقع در تقاطع بزرگراههاي شهيد بابائي و امام علي (ع) نيز بنا به مالحظات ترافيكي مشابه استفاده از تيرهاي
دروازهاي که از نوع بتن خود متراکم ( )SCCمي باشد ،در دستور کار قرار گرفت.

تکنيک های ويژه استفاده شده در اين پروژه برای سرعت بخشيدن به ساخت
 استفاده از دهانه هاي ساده به منظور عدم نياز به کسب سريع مقاومت بتن درجا
 استفاده از کابل خارج از بتن به منظور راحتي ساخت قطعات عمومي و از بين رفتن احتمال عدم امكان عبور کابل در غالف مسدود شده
 استفاده از درز خشك به منظور حذف زمان چسب کاري و زمان کسب مقاومت چسب

احجام کلی عمليات اجرائی پروژه
بطور کلي احجام کلي عمليات اجرائي پروژه به شرح جدول ذيل ميباشند:
واحد

مقدار

شرح

رديف
2

طول کل پروژه با احتساب پل اصلي و رمپهاي دسترسي

کيلومتر

22

2

طول پل اصلي به عرض  22/28متر

کيلومتر

0

0

طول رمپهاي دسترسي به عرض  6الي  22متر

کيلومتر

6

0

تعداد پايه هاي پل اصلي و رمپها

عدد

206

0

تعداد شفتها

حلقه

00

6

تعداد شمعها

حلقه

2280

2

تعداد سرشمعها

قطعه

282

0

تعداد تيرهاي دروازهاي

دهانه

22

9

تعداد سرستونهاي پيشساخته

قطعه

2*220=290

28

تعداد سگمنتهاي پل اصلي

قطعه

0022

22

تعداد سگمنتهاي رمپهاي دسترسي

قطعه

2090

22

طول پل هاي فلزي

متر

2288

20

طول زيرگذر قيطريه به عرض  28متر

متر

088

20

آرماتوربندي

تن

20888

20

بتن ريزي

مترمكعب

008888

26

قالب بندي

مترمربع

600020

22

کابلهاي پيش تنيدگي

تن

2888

20

خاکبرداري

مترمكعب

026608

29

خاکريزي

مترمكعب

260220
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طراحی سيستم هوشمند کنترل ترافيک بر روی پل طبقاتی


نصب تابلوهاي VMS

 نصب دوربينهاي تشخيص طول صف
 نصب سنسورهاي هواشناسي
 ترافيك شمار
 نصب تابلوهاي سرعت متغير LCSو ...

روشهای اجرائی
بر پايه نتايج حاصل از طراحي پروژه ،اجزاء سازهاي پروژه عبارتند از:

زيرسازه
زيرسازه پروژه پل طبقاتي شامل موارد ذيل ميباشد:


فونداسيون پايههاي پل شامل شفتها ،شمعها و سرشمع که بصورت دستي و ماشيني حفاري شده و عمليات آرماتوربندي و بتن

ريزي آن بصورت درجا اجرا شده است.


پايههاي پل و تيرهاي دروازهاي که در مراحل آرماتوربندي ،قالببندي و بتنريزي درجا اجرا شدهاند.



سرستونها که در بخش پلهاي رمپي به صورت درجا اجرا شدهاند و در بخش پل اصلي نيز با توجه به احجام کار و عدم امكان

انسداد ترافيكي به صورت پيشساخته پيش تنيده ساخته و نصب شدهاند.
از نكات شاخص و قابل توجه در عمليات اجرائي زيرسازه ميتوان به موارد ذيل اشاره نمود:


طراحي قالبهاي خاص براي تيرهاي دروازهاي با توجه به حجم قابل توجه بتنريزي در هر دهانه برابر  268تا  288متر مكعب با
وزن معادل  088تا  088تن به گونهاي که عمليات اجرائي بدون هرگونه انسداد ترافيكي صورت پذيرفته است.



استفاده از بتن خود متراکم ) (SCCدر احجام بسيار زياد و کارگاهي در تيرهاي دروازهاي و سرستونهاي پيشساخته



عدم دسترسي به بستر مناسب در عمق کم در  08درصد طول مسير و در نتيجه استفاده از گروه شمع و يا شفت



امكان استفاده از پي سطحي در  28درصد باقيمانده مسير که به دليل مسايل اجرايي منتفي گرديد



طول متغير شمع ها با توجه به عمق متغير خاک دستي



طرح هاي ويژه در نزديكي ايستگاه مترو و پل هاي موجود

روسازه
روسازه پروژه پل طبقاتي شامل صندوقههاي بتني پيشساخته پيش تنيده طراحي شدهاند که با دو روش جداگانه و به شرح ذيل در
بخشهاي پل اصلي و پلهاي رمپي اجرا شدهاند.
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در بخشهائي از پلهاي رمپي به دليل قوسهاي تند و زمانبر بودن تهيه قالبهاي خاص از يك طرف و محدوديتهاي زماني از صندوقههاي فلزي
استفاده شده است.

روش نصب دهانه به دهانه با استفاده از دستگاه گنتری کرين

نصب طره متعادل در عرشه با استفاده جرثقيل موبايل
باتوجه به مجموعه محاسن و معايب هر يك از روشهاي فوق ،نصب قطعات عرشه در پلهاي رمپي به روش طره متعادل و در پل اصلي به
روش دهانه به دهانه صورت پذيرفته است.

توليد قطعات پيش ساخته سرستونهای پل اصلی
اجراي سرستونهاي پل اصلي به صورت درجا ميتوانست با توجه به تعداد ( )2*220=290و ابعاد ( )22/60*0/98*2/0و تراکم قابل توجه
آرماتوربندي آنها ،مشكالت زير را به همراه داشته باشد
 ضرورت انسداد ترافيكي در زمانهاي اجرا
 تراکم باالي آرماتوربندي و تأثير آن بر کيفيت بتنريزي درجا
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توليد قطعات پيش ساخته عرشه پلهای رمپی
تعداد کل قطعات بتني پيشساخته مورد نياز براي عرشه پلهاي رمپي برابر  2090قطعه بوده است که با توجه به اينكه کارخانهاي به منظور
توليد قطعات ساير پروژههاي درحال اجرا در سطح شهر تهران در جاده مخصوص کرج در حال توليد بوده است ،سگمنتهاي عرشه پلهاي
رمپي بزرگراه طبقاتي شهيد صدر نيز در اين کارخانه صورت پذيرفته است.

شاخصهای اصلی توليد سگمنتهای عرشه پلهای رمپی
 قالببندي سگمنتها به صورت  Match-Castکه متضمن درگيري و اتصال کامل سگمنتها در زمان نصب ميباشد.


منحصر به فرد بودن هرکدام از قطعات توليد به گونه اي که هر سگمنت توليد شده فقط و فقط در يك نقطعه خاص قابل استفاده

و نصب ميباشد.
مشخصات کلي انواع سگمنتهاي عرشه پل اصلي به شرح جدول زير ميباشد:
رديف نوع سگمنت تعداد کل درصد از کل وزن واحد ) (tonوزن واحد )(ton

2

Pier

000

%20/20

20

00688

2

Locator

220

%6/60

02

22260

0

Deviator

000

%20/20

60

29228

0

Standard

2202

%66/08

00

282008

0022

%288/88

-

226020

جمع

در جدول زير زمان ساخت قطعات عرشه پل اصلي در مقايسه با زمان پيشبيني شده توسط مشاور خارجي نشان داده شده است:
شرح

زمان مورد نياز براي توليد هر قطعه سگمنت
Standard

Locator

Deviator

Pier

تخمين مشاور خارجي

20

00

22

22

زمان واقعي

20

20

20
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شاخصهای اصلی توليد سگمنتهای عرشه پل اصلی
 قالببندي سگمنتها به صورت  Match-Castکه متضمن درگيري و اتصال کامل سگمنتها در زمان نصب ميباشد.
 منحصر به فرد بودن هرکدام از قطعات توليد به گونه اي که هر سگمنت توليد شده فقط و فقط در يك نقطعه خاص قابل استفاده و
نصب ميباشد.
 استفاده از بتن خودمتراکم )(SCC

 رعايت توصيههاي آئيننامههاي معتبر در امر کنترل کيفيت و دوام بتن مورد استفاده در توليد قطعات در حد کنترلهاي الزامي
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نصب قطعات پيش ساخته عرشه پل اصلی
پل اصلي بزرگراه طبقاتي شهيد صدر به صورت تكپايه و شامل  222دهانه ميباشد که نصب عرشه آن به روش دهانه به دهانه و با استفاده
از دستگاههاي گنتري نصب شده است.
نصب عرشه پل اصلي توسط تعداد  2دستگاه گنتري از منتهياليه شرقي و  2دستگاه گنتري از منتهياليه غربي و در مراحل زير صورت
پذيرفته است:
 استقرار دستگاههاي گنتري بر روي دهانه
 ليفت سگمنتهاي دهانه
 تنظيم سگمنتهاي دهانه


نصب لولههاي HDPE

 نصب کابلهاي پيشتنيدگي در داخل لولههاي  HDPEو کشش آنها
 تنظيم دهانه
 حرکت گنتري به سمت دهانه بعدي
 نصب نئوپرنهاي زير عرشه و اجراي مالت ماتاژ روي آنها
 تزريق داخل غالفهاي پيشتنيدگي

تاريخ بهره برداری 2092/89/89 :
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01

00

