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چکیده
رفع معارضين یکي از دغدغههای اصلي پروژههای بزرگ مهندسي شهری است .یکي از پروژههای بزرگ مهندسي درونشهری تهران در سال 3131
بزرگراه طبقاتي صدر بود .از معارضين اصلي این پروژه ميتوان به كابلهای فشارقوی برق در طول مسير این بزرگراه اشاره كرد ،برای رفع این معارض
مهندسين طرح و صاحبنظران در نهایت تصميم به زیرزميني كردن این كابلها از طریق حفر یک تونل گرفتند .در این پژوهش با بررسي نقشههای
زمينشناسي ،هيدرولوژی ،مشاهده ميداني و گمانهها و با استناد به ویژگيهای زمينشناسي منطقه مورد مطالعه ،مسير انتخابي حفر تونل تأسيسات پيشنهاد
گردید .با توجه به افقي بودن الیهها در منطقه (سازند  )cبهترین مسير برای حفر تونل عمود بر این الیهها انتخاب گردید و با توجه به تأثيرگذاری
گسلهای شمال تهران و محمودیه و وجود الیههای سست و ریزشي رسي پيشنهاد گردید كه مقطع تونل دایرهای و با قطر زیاد باشد تا فشارها و تنشها
بهصورت یکنواخت بر تونل عمل كنند.
کلمات کلیدی :تونل تأسیسات ،معارض کابلهای فشارقوی برق ،بزرگراه طبقاتی صدر

 .1مقدمه
پل طبقاتي صدر در شمال شرق تهران برای رفع ترافيک منطقه با استفاده از فضا كه عمليات اجرایي پروژه در مرداد  3131شروع و در آبان  3131افتتاح
شد 31،كيلومتر طول دارد و شامل زیرگذر ،روگذر ،رمپهای سگمنتال ،رمپهای خاكي ميباشد؛ و از همه مهمتر خود پل است كه به روش تکپایهی
سگمنتال بتني اجرا شده است .این تونل پست برق قيطریه را به پست برق ازگل متصل ميكند ،با احداث این تونل  77دكل انتقال برق فشار قوی حذف
شد؛ دكلهایي كه باعث خراب شدن منظر شهری شده بود و از طرفي نيز آسيبهای زیستمحيطي بسياری را برای مردم منطقه به وجود
ميآورد(مهندسان مشاور پاسيلو .)3131 ،طبيعي است پروژهای با این ابعاد معارضين خاص خود را دارا ميباشد ،معارض اصلي این پروژه كابلهای
فشارقوی برق بود كه در نهایت تصميم به زیرزميني كردن آنها گرفته شد(شکل.)3
در این مقاله به بررسي ویژگيهای زمينشناسي مسير این تونل پرداختهشده است .هدف از انجام مطالعات زمينشناسي مهندسي در تونل تأسيسات
صدر ،تعيين بهترین مسير برای حفر تونل ،تعيين جهت حفاری ،مشخص كردن نوع سيستم حفاری ،مشخص كردن تقریبي سرعت حفاری ،تخمين
نشست ،تعيين پتانسيل مسئلهساز خاک مثل تورم ،تعيين سطح آب زیرزميني ،تعيين فشار جانبي خاک ،تعيين ابعاد و شکل هندسي تونل ميباشد .بعد از
بهدست آوردن اطالعات در این زمينهها ،چندین مسير برای حفر تونل انتخاب گردید .در این مقاله با كمک اطالعات نقشه توپوگرافي ،نقشه
زمينشناسي ،نقشه هيدرولوژی ،بررسي نقشههای درونشهری ،بررسيهای مستقيم قناتهای منطقه ،موارد باال برای طراحي و اجرای تونل پيشنهادشده
است.
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