
 

 "های دوقلوی پتروناس مالزیطراحی برج"

 :های دوقلوی پتروناسبرج

در  کواالالمپور های جهان هستند که در شهرآسمانخراش از بلندترین های دوقلوی پتروناسبرج

 .اندقرار گرفته مالزی کشور

 .متر بلندی دارند ۴۵۲های دوقلو با احتساب آنتن باالی آنها، برج

 .آسانسور در این دو ساختمان فعال هستند ۷۸طبقه است و جمعًا  ۸۸تعداد طبقات هر برج 

 .هم وصل هستندبه مرکز خرید سوریا این دو برج از زیر توسط

 .کنداین دو برج را به هم متصل می ۴۲و  ۴۱همچنین پلی طبقات 

 .متر است ۵۶متر و طول آن  ۱۷۵ارتفاع این پل از سطح زمین 

 .های دنیا بودنددبی، بلندترین سازه برج خلیفه قبل از ساخته شدن

 .های دنیا دارندرا در لیست بلندترین برج ۱3ها رتبه ولی اکنون این برج

بنابر توافقات دولت مالزی، گروه پتروناس و شرکت ملی نفت با همدیگر، تصمیم بر 

 .مالزی است، گرفتند در کواالالمپور که پایتخت های دوقلوی پتروناسبرج ساخت

در شیکاگو نیز بلندتر است و به  ” Willis Tower ” از برج ویلیس های دوقلوی پتروناسبرج

 .نماد ملی مالزی تبدیل شده است
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ترین ترین و شاید اصلیباشد که از مهمهمچنین یکی از عوامل مهم در جذب توریست می

 .ودرهای گردشگری مالزی به شمار میجاذبه

 .کنندها نفر تنها به عشق دیدن این دو برج زیبا به مالزی و کواالالمپور سفر میه میلیونساالن

 

 :های دوقلوی پتروناسساخت و ساز برج

 ۱99۲، در ژانویه سال های دوقلوی پتروناسبرج توافقات صورت گرفته مبنی بر ساختپس از 

سازی را شبیه های دوقلوی پتروناسبرج ، طرح فعلیسزار پلی معمار صاحب سبک آرژانتینی

 .نمودند

 .های مقاومت سازه در برابر باد و بار روی طرح بودسازیهای دقیق و شبیهاین طرح شامل تست
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طی این عملیات روزانه  ۱993بعد از اینکه دولت مالزی طرح را قبول کرد، حفاری در مارس سال 

 .برسندمتری زیرزمین  3۰ پی به تا کامیون کامیون خاکبرداری انجام گرفت ۵۰۰

ریزی در تاریخ ترین فرآیند بتنای از آن به عنوان بلندترین و طوالنیدرست بعد از حفاری، مرحله

 .شود، آغاز شدیاد می مالزی

متری  3۰ساعت برای هر برج به گودال  ۵۴مترمکعب بتن در مدت زمان  ۱3۲۰۰بطوری که 

 .شدریخته می

ون بود و طوری طراحی شدند که در زمان ست ۱۰۴های فلزی برای ساخت هر برج تعداد ستون

 .زلزله، کمترین لرزش را دارند

 .شودتمام می های دوقلوی پتروناسبرج کار ساخت و ساز ۱99۸در ژوئن سال 

 .است پل یک ارتباطی راه این که باشدمی ۴۲ – ۴۱راه ارتباطی دو برج در طبقات 
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اومت برج را در برابر باد و گردابی که با سرعت در ساخت پل از تکنولوژی استفاده شده که مق

 .بردوزد، باال میبسیار باال می

 .اگر این پل نبود امکان فرو ریختن دو برج در شرایط آب و هوایی بد، وجود داشت

 

 .ریزی شده بودسال برنامه ۸که برای  سال طول کشید، در صورتی ۵ها ساخت این برج

سال زودتر از موعد مقرر ساخت آن به  3ولی به درخواست دولت مالزی روند ساخت سریع شد و 

 .پایان رسید

ها، وقت کمی در اختیار بود برای سرعت بخشیدن به روند ساخت، از آنجایی که برای ساخت برج

 .ار گرفته شددو کنسرسیوم ساختمانی برای ساخت هر برج به ک
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 .ای بود که با هم در رقابت بودندکه یکی ژاپنی و دیگری کره

 :نمود اشاره تواناند میها همکاری کردههمچنین از پیمانکارانی که در ساخت این برج

 سامسونگ 

 سی اند تی 

 Kukdong Engineering & Construction 

 .روز بود ۴بندی پروژه، مدت زمان ساخت هر طبقه از برج اساس برنامه زمانبر

الزم به ذکر است که شروع ساخت برج اول یک ماه زودتر از ساخت برج دوم بود ولی برج دوم که 

 .ای بود، زودتر آماده شددر دست سازندگان کره

ف چند ساعت از برج دوم به اتمام البته برج اول که در دست سازندگان ژاپنی بود فقط با اختال

 .رسید

متر خطا سانتی ۵۴/۲ها دارای تر بوده و اما برج ژاپنیها بهتر و دقیقایها کار کرهدر مورد این برج

 .است

 .به اتمام رسید ۱99۸شروع شد و در زمانی کوتاه در سال  ۱99۵ها از سال کار ساخت این برج

وزیر ها توسط دکتر ماهاتیر محمد، نخسترسمی این برج افتتاحیه ۱999اوت سال  ۱در تاریخ 

 .مالزی انجام گرفت
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 :های دوقلوی پتروناسفضاهای داخلی برج

 ۸های مربعی و ستاره های هندسی اسالمی و فرمفرم های دوقلوی پتروناسبرج در طراحی این

 .پر مورد استفاده قرار گرفته است

 .کندایداری اشاره میبه نکاتی همچون وحدت، هارمونی و پ
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 .الهام گرفته از سنت اسالمی است های کنفرانس این برجهای ورزش و سالنسالن

بسیار جالب توجه  های دوقلوی پتروناسبرج استفاده ترکیبی از سنت و مدرنیته در ساخت

 .باشدمی

 .های داخل برج نظر شما را جلب خواهد کرددر بدو ورود و در نگاه اول آینه کاری

سوزی در هر یک از ای است که در صورت آتشگونه به های دوقلوی پتروناسبرج طراحی این

 .توانند به برج دوم بروندها، افراد میآن

 

 

 

https://ostovarsazan.com/%d8%a8%d8%b1%d8%ac%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%88%d9%82%d9%84%d9%88%db%8c-%d9%be%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7%d8%b3/


 

 

 :های دوقلوی پتروناسهای برججاذبه

های متنوع آکواریم بسیار بزرگی وجود دارد و ماهی های دوقلوی پتروناسبرج در طبقه پایین

 .کننددر آن شنا می

به  های بزرگی مانند سونی و برندهای مشهور دیگر از مراکز دیدنی برج کواالالمپورهمچنین شرکت

 .روندشمار می

 .همچنین یک سینمای چند بعدی دارد که بسیار جالب توجه است
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کند تا این نظیر هر توریستی را مشتاق میترین مرکز خرید شهر و همین طور آکواریومی بیبزرگ

 .بنای منحصر به فرد را از نزدیک ببیند

های آن خراشاما آسمان های دیدنی و طبیعی بسیاری داردهرچند که در کواالالمپور جاذبه

 .دهدبخش مهمی از محبوبیت آن را تشکیل می های دوقلوی پتروناسبرج مانند

 

 استوارسازان آموزشی گروه کاری از
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