تونل اميركبير
تونل اميركبير در شرق بازار تھران ،حدفاصل سه راه امين حضور تا بزرگراه امامعلي)ع( احداث
شده است .اين معبر زﯾرزمينی بعداز عبور از زير خيابان  17شھريور و خيابان شكوفه ،تا ميدان
كالنتري امتدادمیﯾابد و پساز آن در تقاطع خيابان درودﯾان با خيابان نيكنام به دوشاخه مجزا
تقسيم می شود .شاخه جنوبی از زير خيابان نيكنام به مسير جنوب به شمال بزرگراه امام
علي)ع( متصلشده و شاخه شمالی در امتداد خيابان دروديان به مسير شمال به جنوب اﯾن
بزرگراه دسترسي دارد .بهاﯾن ترتيب نهتنھا بخشی از بارسنگين ترافيک منطقه بازار )سه راه
امين حضور( به طوالنی ترﯾن بزرگراه شمالی -جنوبی پاﯾتخت منتقلمیشود بلکه با پيشبيني
ﯾک خط حمل و نقل اضطراری درجھت حركت از بزرگراه امامعلي)ع( به سمت منطقه بازار ،برای
دسترسي سرﯾع به قلب اقتصادي پايتخت در مواقع بحرانی نيز چاره اندﯾشی شده است.
آنچه گفتهشد تنھا شامل موقعيت و عملکرد شاخه شمالی تونل است .شاخه جنوبی تونل
اميرکبير از سه راه امين حضور آغاز شده و تا ميدان کالنتری ادامه می ﯾابد تا امکان اتصال
چھارمين تونل ترافيکی شھر تھران بهطرح تعرﯾض خيابان کرمان فراھمشود .ارتباط منطقه بازار با
اﯾن معبر حمل و نقلی مھم در آﯾنده ،مواھب ترافيکی تونل اميرکبير را دوچندان خواھد کرد.
عملکردھای ترافيکی
منطقه بازار بهعنوان ﯾکی از ھستهھای اوليه شکلگيری شھر تھران ،از جمعيت شناور قابل توجه
و تقاضای قابلمالحظهای برای سفرھای درون شھری برخوردار است .فقر شديد اﯾن مناطق
بهلحاظ ارتباط با شبکه بزرگراھی پايتخت ،سبب افزاﯾش زمان سفرھای درون شھری و تمرکز
ترافيک بر معابری ھمچون خيابانھای ری ،پيروزی و محالتـی شدهاست .با زﯾربار رفتن تونل
اميرکبير ،حجم زﯾادی از ترافيك منطقه بازار و معابر شرﯾانی موجود در مناطق مرکزی پاﯾتخت به
بزرگراه امام علی)ع( ھداﯾت شده و در بزرگراه ھا و معابر مرتبط با آن توزﯾع می شود .درواقع
ارتباط بزرگراه امامعلی )ع( با تونل اميرکبير نفع متقابلی برای ھر دو پروژه خواھدداشت.
وﯾژگی ھای فنی
آنچه اين پروژه را از ساير پروژهھاي تونلي شھر تھران متمايزساخته ،اجراي توأمان عمليات حفر
تونل و احداث زيرگذر است كه درنھايت سبب اتصال جبھهھاي كاري زيرسطحي و سازهاي
بهيكديگر شده است .ضمنا تونل اميرکبير ھمانند تونل نياﯾش به صورت آب بند کامل احداث شده
است اما عالوه بر بھرهگيری از الﯾهھای آببند و سيستمھای زھکش که خشکبودن تونل در
طول دوره بھرهبرداری را تضمين میکنند ،شبکه جمعآوری و ھداﯾت آبھای سطحی آن نيز از
وﯾژگیھای فنی خاصی برخوردار است .درواقع تمام روانآب ھايي که در اثر شستشوی تونل ﯾا
بهدالﯾل دﯾگر در انھار موجود در تونل جاریمیشوند ،پيش از خروج و پيوستن به کانالھای اصلی
جمعآوری و ھداﯾت آبھایسطحی ،وارد سيستمھای مکانيکی جداسازی آب و روغن میشوند
تا از اثرات مخرب ورود روغن به سفرهھای آب زﯾرزمينی پيشگيریشود .در اﯾن معبر زﯾرزمينی 9
راه خروجی تعبيه شده است که با بھره گيری از 6درب دسترسی به تونل جنوبی و  3شفت

خروجی به تراز صفر ،وظيفه تخليه اضطراری شھروندان در مواقع بحرانی را برعھده دارند.
در احداث تونل اميرکبير ،بتنھای خود متراکم در حجم زﯾادی از دﯾواره و سقف تونل مورد استفاده
قرار گرفتهاست؛ ضمناﯾنكه استفاده از المپھای مادونقرمز نيز سرعت دستيابی بتن به
گيرشنھاﯾی را تا حد قابلتوجھی افزاﯾشداده و در مقاطعی از اجرای عمليات الﯾنينگ ،باعث
صرفهجويي زماني قابل مالحظهاي شدهاست.
دشواری ھای عمليات عمرانی
در بخش حدفاصل خيابان  17شھرﯾور تا خيابان شکوفه که بهروش کندوپوش اجرا و زﯾرگذر به
صورت باکسھای بتنی احداث شده ،تالش گستردهای جھت حفظ اﯾمنی بافتھای مسکونی
موجود صورت پذﯾرفته است .البته رفتارسنجی مداوم سازهای با نصب سنسورھای خاص روی
بدنه ساختمانھای مسکونی و دﯾواره ترانشهھا ،دقت اﯾن عمليات را تضمين کرد .عبور از زﯾر
کانال آب ھای سطحی خيابان 17شھرﯾور ﯾکی دﯾگر از دشواری ھای اجرای اﯾن پروژه بوده که با
رعاﯾت مالحظات پيچيده فنی انجام شده است.
ساﯾر بخش ھای پروژه
احداث پارکينگ طبقاتی ،ﯾکی از بخـش ھای جنبی پـروژه تونل اميرکبير است .اﯾن پارکينگ
طبقاتی در حدفاصل خيابان  17شھرﯾور تا خيابان شکوفه احداث شده و با ظرفيتی نزدﯾک به 500
دستگاه خودرو ،قادر است به زودی بخشی از تقاضای روز افزون فضای پارکينگ در محدوه سه راه
امين حضور و خيابان  17شھرﯾور را پاسخگو باشد.
احجام عملياتی
طول کل پروژه )از ابتدای رمپ امين حضور تا بزرگراه امام علی)ع((  2698متر
حجم کل حفاری تونل  235ھزار متر مکعب
حجم کل خاکبرداری و حفاری روباز  122ھزار متر مکعب
حجم کل بتن رﯾزی  91ھزار متر مکعب
ميزان کل عاﯾق بندی  42ھزار متر مربع
ميزان کل آرماتوربندی  11ھزار تن
مجموع لوله ھای آتش نشانی  4450متر
تعداد کل فاﯾرباکس ھا  123دستگاه
تعداد کل چراغ ھا  1555دستگاه
جت فن ھا  42دستگاه
مجموع تابلوھای برق مربوط به جت فن ھا  176دستگاه

