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 االتحاد

طابقًا، في السمـاء كــأطول بنــاء فــي العـالم، وھــو الــبرج             160 من   مترا والذي يرتفع إلى أكثر      828يشمخ برج خلیفة بطوله البالغ       

5.5 مأھول فـي العــالم وتشییــده، بكلفــة تزيــد علــى             وجاء تصمیم أطول برج   . ألف شخص  12الفريد الذي سیسكنه ما يقرب من      

 ما يجعل حمايــة ھـذا الصــرح الوطــني أولويــة         ، لیصبح مصدر فخر لمواطني دولة اإلمارات ومقیمیھا؛           )ملیون دوالر   1.5(ملیار درھم    

 . والمستثمرين والعاملین في قطاع السیاحةمن أولويات حكومة دبي،

اللجنة المستقلة  ”لالستشارات الھندسیة، والذي عمل مديرا لـ       ”جي أتش دي   “وفي ھذا الصدد، قال جايمس الدريد، من شركة           

 الـتي صــممت بــرج خلیفــة التحقـق مـن       كــان علـى الجھــة   «في مشروع بــرج خلیفـة    ”  والتحقق من مواصفات الخرسانة      للفحص

 البیئیة السائـدة الــتي تشكــل       األساسیة في البرج، وذلك لما تتسم به دبي من صعوبة في الظروف           استدامة األساسات والبنیة 

 . شامخا لمائة عام والخرسانیة، باإلضافة إلى الرغبة في انتاج بناء مستدام يبقىتحديا أمام المباني والھیاكل المعدنیة

 تتعرض لمیاه جوفیة ضحلة وشديدة الملوحة والتي تھــدد حديــد  وذكر أن اإلنشاءات واألساسات التحتیة في دبي ومنطقة الخلیج 

 . وتجعله عرضة لمخاطر التآكلالتسلیح

ھذا           لذا تم اللجوء إلى استخدام خرسانة ثالثیة التركیب:  وأضاف  وعالیة الجودة فــي وضــع أساسـات بــرج خلیفـة، للتغلــب علـى 

 . المطلوبة باإلضافة إلى العديد من الوسائل األخرى التي تضمن فترة االستدامةالتحدي،

إلــى المزيـج   ) United Corrosion Technologies – UCT( ”يــو سـي تـي     “مـن شــركة   ) MCI(ومــن ھــذه الوسـائل، اضــافة مـادة     

  .الخرساني
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، وتستخــدم مصــادر عضويــة متجــددة لمكافحــة التآكـل         ”كورتك“ وتصنع ھذه المادة في الواليات المتحدة األمیركیة بواسطة شركة           

 . الفوالذفي

يمكن للدعائم الفوالذية أن تتآكل بسرعة في بیئتنا القاسـیة ممـا              « :”يو سي تي “ومن جانبه، قال أسامة جاسر، المدير العام لـ            

وبالتالي فإن التصمیم الجید والمستـدام      .  يستنزف تكالیف مرتفعة    وفي حالة اصالح الفوالذ المتآكل فإن ذلك      . يھدد سالمة األبنیة   

 .»يسھم كثیرًا في حفظ اإلنشاءات وتقلیل الكلف التشغیلیة

 إغالق 
 االتحادجريدة

م2010فـبراير  17 - 1431ربیع األول  3االربعــاء 
www.alittihad.ae

.شركة أبوظبي لإلعالم، 2010© جمیع الحقوق محفوظة 

Page 2 o

2/17/2010file://C:\DOCUME~1\GRACE-~1\LOCALS~1\Temp\0QRMHRSF.htm


