تٌنل کندًان
جاصِ کرج  -چانٕش از غٓر کرج غرٔع ٔ پص از عثٕر از ضهطهّ جثال انثرز تّ غٓر چانٕش صر
کراَّ صریای سسر ٔصم يیغٕص .ایٍ جاصِ تا أاسر صٔرِ قاجار یک يطیر ساکی ٔ يانرٔ تٕص کّ راِ
صضترضی تّ رٔضتاْای ایٍ يُطقّ را تػکیم يیصاص .زياَي كّ راِ يشصٕؼ چانٕش ضاستّ
ييغض صر َسصيكي رٔضتاي كُضٔاٌ تُٓا راِ چارِ ترای عثٕر از کِٕ دفر یک تَٕم تٕص .صر تاريز
تیطتى ارصيثٓػت  3536أنیٍ صيُايیت ،ترای دفر قطًت اتتضایی تَٕم تّ کار گرفتّ غض ٔ پص
از آٌ كارگراٌ تا كهُگ ٔ تیػّ عًهیات دفاری را اصايّ صاصَض .ضاست ایٍ تَٕم کّ صارای  3886يتر
طٕل ٔ  7/7يتر عرض ٔ  8يتر ارتفاع تٕص دضٔص ضّ ضال طٕل کػیض ٔ صر  42ارصیثٓػت ضال
 3532افتتاح غض.
صر ضال  3526طرح پیػُٓاصی تعریط تَٕم از ضٕی ٔزارت راِ ٔ تراتری آغاز غض .تا تٕجّ تّ
قضيت تَٕم ٔ تضعیف تٕصِ ضُگ ٔ ساک اطراف ضقف ٔ صیٕارِ تَٕم ٔ ًْچُیٍ ٔجٕص آب زیرزيیُی
صر کم يطیر تَٕم ٔ غطتّ غضٌ يصانخ ٔ اَذالل ترسی ضُگ ْا ،صر دیٍ عًهیات تعریط ٔ تا
تشریة پٕغع تَٕم قضیًی ،يػکالتی ًْچٌٕ َاپایضاری ٔ ریسظ صر تشع ْایی از تَٕم رر صاص.
عًهیات تعریط صر ضال  3583پص از ْفت ضال تّ پایاٌ رضیض.

دىانو جنٌبی ً نمای داخلی تٌنل کندًان پس از تعریض

آزادراه تيران – شمال
آزاصراِ تٓراٌ – غًال تشػی از کریضٔر غًال ٔ جُٕب اضت کّ ارتثاط کػٕرْای آضیای جُٕب
غرقی را تا ارٔپا از طریق ایراٌ ٔ کػٕرْای ًْطایّ غًانی ترقرار يی کُض .ایٍ آزاصراِ تا کٕتاِ
کرصٌ فاصهّ تٓراٌ – چانٕش از دضٔص  422کیهٕيتر تّ  343کیهٕيتر زياٌ يطافرت را از  4/5ضاعت
تّ  3/7ضاعت کاْع سٕاْض صاص .ایٍ يطیر صارای  352رغتّ تَٕم يی تاغض کّ يجًٕع طٕل
تَٕمْای يطیر دضٔص  67کیهٕيتر تّ صٕرت صٔقهٕ (يجًٕع  02کیهٕيتر) يی تاغض .تعضاص 32
رغتّ تَٕم صارای طٕنی تیع از یک کیهٕيتر يی تاغُض .طٕالَی تریٍ تَٕم ْای يطیر تَٕم ْای
صٔقهٕی تانٌٕ تا طٕل دضٔص  7222يتر ٔ تَٕمْای صٔقهٕی انثرز تّ طٕل تقریثی  8522يتر يی-
تاغُض.
تَٕم اکتػافی تانٌٕ تّ رٔظ  ٔ NATMتا چانسَی ٔ آتػثاری دفر غضِ ٔ تَٕهٓای اصهی َیس تّ
ًْیٍ رٔظ صر دال دفر اضت .ضُگْای يُطقّ دفاری تیػتر از جُص تٕف ْای ضازَض کرج
يی تاغض.
تَٕم اکتػافی انثرز کّ طٕالَی تریٍ تَٕم يطیر آزاصراِ تٓراٌ – غًال اضت تا صضتگاِ دفار
تًاو يقطع ) ٔ (TBMتّ قطر  5/4يتر دفر غضِ ٔ دفاری تَٕم ْای اصهی تّ رٔظ  ٔ NATMتا
چانسَی ٔ آتػثاری صر دال اجرا اضت.

دستگاه TBMدر ابتدای حفر تٌنل اکتشافی البرز

آزاد راه خرم آباد – پل زال
يطیر يٕجٕص سرو آتاص – پم زال تّ طٕل دضٔص  365کیهٕيتر یکی از گهٕگاِ ْای ارتثاطی غًال
جُٕب يی تاغض .تا ادضاث آزاصراِ سرو آتاص – پم زال طٕل يطیر دضٔص  62کیهٕيتر کاْع يی یاتض
ٔ زياٌ ضفر ٔضایم َقهیّ تّ َ صف تقهیم يی یاتض .يطیر ایٍ آزاصراِ پص از عثٕر از يُاطق
کْٕطتاَی ٔ صعة انعثٕر ،رغتّ کِٕ ْای زاگرش را قطع ٔ صر يذهی صر َسصیکی پم زال صر فاصهّ
 55کیهٕيتری غٓر اَضیًػک صر اضتاٌ سٕزضتاٌ تا تقاطع غیر ًْططخ صیگری تّ يذٕر آزاصراِ
سرو آتاص – اَضیًػک يتصم يی گرصص .طٕل يطیر آزاصراِ دضٔص  324کیهٕيتر يػتًم تر دضٔص 45
کیهٕيتر تَٕم صٔقهٕ کّ تّ رٔظ چانسَی ٔ آتػثاری دفر غضِاَض 34 ،پم ساؼ ٔ  422پم تیپ يی-
تاغض.

تٌنل ىای دًقلٌ در مسیر آزادراه خرم آباد –پل زال

