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 به نام خدا

 
 دانشگاه تهران

 های فنیپردیس دانشکده

 برداری و اطالعات مکانیدانشکده مهندسی نقشه

 

 شمال -آزادراه تهران  راهسازیدرس  بازدید

 

 های راهسازی ایرانبه میزبانی انجمن شرکت

 ویژه از مهندس علی آزاد دبیر انجمنباتشکر 

 

 

 عباس عابدینی مهندساستاد: 
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سی در رشته مهندبه همین منظور کس پوشیده نیست. اهمیت راه در توسعه و پیشرفت یک کشور بر هیچ

هتمام ا. با شودمیپرداخته  تفصیلبه  ابعاد مختلف این موضوعراهسازی به  ی به نامدرسدر نقشه برداری، 

ر ، بازدید منحصراستای مشاهده کاربرد مباحث درسیدر  و عباس عابدینی، استاد گرانقدر این درس هندسم

که  گرفتهای راهسازی ایران انجام شمال به میزبانی انجمن شرکت –به فردی از پروژه آزادراه تهران 

 گزارش آن در ادامه خواهد آمد.

  شمال –آزادراه تهران 

 یدرصد۵۳ با افتتاح آن کاهش استان تهران و استان مازندران است. ینب ارتباطیجاده  ینترو مهم بزرگترین

و تونل  1۴۳ جمعاً و است یلومترک 121طول آزادراه  خواهیم داشت. در تردد بین تهران و شمالرا  سوخت

 درصد است. ۶ نیز جاده یبش حداکثرپل دارد.  79

 
 : نقشه محور آزاد راه1شکل 

 

از تقاطع بزرگراه آزادگان و کیلومتر است و  ۵2که فاز اول آن  ،آزادراه در پنج فاز در حال اجراستاین 

مسیر تهران چالوس  شود. با اجرای این قسمت،ختم میشهرستانک  یراهبه سه وهمت شروع  یدبزرگراه شه

ت شرک ی،)ارسا ساختمان، شرکت د یرانیهفت شرکت ابه دست  این قسمت .شودکیلومتر کوتاه می ۶6

 تکمیل است.در حال  (یولراه، پورنام و او یسآباد راهان پارس، ناود

 این بازدید از سه شرکت پورنام، ناودیس راه و آبادراهان پارس صورت گرفت.

 

 

 



۵ 

 

 شرکت پورنام (6

، ۳، تونل شماره 2 شمال، پل شماره-برنامه بازدید از شرکت پورنام به ترتیب شامل: عوارضی آزادراه تهران

کیلومتر به دست شرکت پورنام در  9.۳از فار اول آزادراه به طول  1قطعه  بود. ۶و تونل شماره  ۵پل شماره 

 حال اجراست.

ترین ست و خاصامتر  ۶76به طول  ۳، تونل شماره وجود داردکیلومتر  9.۳ترین تونلی که در این طوالنی

ها دهانه پل .هست (double arc) هست که یک تونل دبل آرک ۶اره تونل این قطعه و کل آزادراه تونل شم

 متر است.  106کیلومتر است که دهانه آن  9.۳بزرگترین پل این  ۴متر است. پل شماره  106و  166، 06

نند، کهای دبل آرک به این صورت است که ابتدا یک تونل پایلوت در وسط کار حفر میروش حفاری تونل

ت به نوب سپسدارد، کنند. این دیوار مانند شمع بقیه جاها را نگه میسپس در این تونل یک دیوار اجرا می

 شود.لوت به مرور جمع میهای کناری، تونل پایهمزمان با اجرای تونل ؛رسدهای کنار میاجرای تونل

ها پس از ( است، چرا که بعضی از تونلmonitoringها وجود دارد، مانتورینگ )بحث دیگری که در تونل

ائت شود و با قرهایی در تونل نصب میشوند. بنابراین برای پایش تونل، یکسری تارگتحفاری، جمع می

 شود.پایش میبردار ها، حرکت تونل توسط نقشهای این تارگتدوره

 
 1: تونل در دست احداث در قطعه 2شکل 
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 راهناودیسشرکت  (2

 ۳تونل تالون شامل  ای که توسط شرکت ناودیس راه در حال انجام است، تونل تالون است.عمده پروژه

که در وسط دو تونل رفت  است کیلومتر تونل برگشت به همراه یک تونل سرویس ۳کیلومتر تونل رفت و 

های رفت و برگشت را به عدد ماشین رو دارد که تونل 7و برگشت با کد ارتفاعی پایین تر قرار گرفته است. 

تونل نفررو وجود دارد که تونل های رفت و برگشت را به تونل  26کند. همچنین در حدود یکدیگر وصل می

بیشترین سرباره در این  کیلومتر تونل است. 10ومتر، کیل ۳کند. مجموعا در این فاصله سرویس وصل می

روسازی این تونل بتنی است و با دستگاه تمام  متر است. ۳66الی  ۴66که چیزی در حدود  استمنطقه 

 شود.اتوماتیک اجرا می

 
 : کروکی دو تونل اصلی و تونل فرعی تالون و دسترسی ها۵شکل 

 

توسط دستگاه و اِعمال درست شیب طولی و عرضی، یکسری نقاط  روسازی برای کنترل مسیر و ارتفاع

کنترل در دیوار تونل جایگذاری شده است و سیمی تحت عنوان سیم سنسور، بین این نقاط کنترل قرار 

 بردار ایجادکند. این نقاط کنترل را نقشهشود که دستگاه بر اساس این سیم سنسور عمل میداده می

و در صورت وجود خطا،  کندیکنترل مرای سطح رویه، آن را جنقشه بردار در هنگام ا کند. عالوه بر این،می

 شود.ود دستگاه این خطا برطرف میدهد و سریعاً توسط خاطالع می

که در ابتدای کار ارتفاع خط پروژه آکس  به این صورت استبردار در اجرای روسازی، وظیفه نقشهبنابراین 

ند. پس کدهد. سپس نقاط کنترل را برای هدایت دستگاه رویه سازی پیاده میمیمسیر را به طرفین انتقال 

امتداد مسیر را با توتال استیشن و شیب عرضی را با ترازیاب دیجیتال  ،در هنگام اجرای سطح رویه نیز ،از آن

 کند.کنترل می



۳ 

 

 
 : دستگاه روسازی بتنی و کنترل با نقشه برداری زمینی۴شکل 

 

 

 آبادراهان پارسشرکت  (9

 شکن و بچینگ بازدید شد.در کارگاه این شرکت از سنگ

تحت  ود، لذا مصالح حاصل از خاکبرداری،برداشت مصالح از کف رودخانه جوابگوی نیاز این پروژه نب

ای ترانشهداده شد، و این نتیجه حاصل شد که های دیگر قرار بندی و آزمایشهای جذب آب، دانهآزمایش

دارای مصالح مناسب است که عمدتاً سنگ دولومیت آهکی است.  پروژه این شرکت بود،های مسیر که در انت

متر باشد سانتی ۳6تا  ۴6که حداکثر اندازه قطعات سنگ بین  ندکردای اجرا میطرح انفجار را باید به گونه

 تا در دهانه قیف گیر نکند. 

 Sc نامه آمده است که برای بتن، در آیین است، ۳6شود تولید می شکندر سنگ ای کهماسهsc  باید

 ،هستای که در محل پروژه از آنجایی که آب رودخانه .دادباشد. در نتیجه باید آن را شستشو  9۳حداقل 

، توجود داشرود که محل تأمین آب شرب تهران است، برای شستن ماسه محدودیت پشت سد امیرکبیر می

 شود و بعداً با کامیونکه گِل حاصل از شستشوی ماسه رسوب می هدشور جدا نصب کریک ماسه شرکتلذا 

 شود.حمل می

 

 



۶ 

 

 
 نزدیک شهرستانک  ۶: بازدید از کارخانه سنگ شکن در محور قطعه ۳شکل 

 و آشنایی با نحوه تولید مصالح الیه های روسازی  و تولید بتن

 
 ازدید از اجرای روسازی بتنی: دانشجویان و مجریان طرح  در تونل تالون هنگام ب ۶شکل 

 

 

 

 

 


