درا�سة جدوى لم�شروع

ت�أمين ثكنات المدفعية الملكية

ت�ضمن �شركة � Zaunأن الرماية �أثناء الأوليمبياد هي لغر�ض ممار�سة الريا�ضة ولي�ست لأهداف حقيقية

التحدي
قامت ثكنات المدفعية الملكية بتوفير موقع رائع لمناف�سات الرماية ب�أوليمبياد لندن  .2012غير �أن
المنظمين �أدركوا �أن �سهولة الدخول وعدد الطرق المتوفرة في المنطقة جعلت ميادين الرماية الم�ؤقتة
والمدرجات عر�ضة للخطر.
ونظرا لتر�سانة الأ�سلحة الموجودة بالداخل ،كانوا في حاجة �إلى �سياج محيطي م�ؤقت يظل �سليما حتى في حالة
ا�ستهدافه عمدا من قبل المركبات �أو الأ�شخا�ص  -وفي نف�س الوقت ،يمكن �إزالته فور انتهاء الألعاب الأولمبية دون
الإ�ضرار بالموقع الذي يرجع تاريخه �إلى القرن الثامن ع�شر.

الحل
في هذا الإطار ،قامت �شركة  Zaunبت�صميم �سياج
متحرك فائق الأمان م�ضاد لهجمات المركبات المعادية
) (HVMخ�صي�صا لأوليمبياد لندن  ،2012حيث قامت
بتركيب ال�سياج متعدد الطبقات PAS 68 MultiFence
في الكتل الخر�سانية ل�صد هجمات المركبات  7.5طن
في حالة اال�صطدام المبا�شر به ب�سرعة  40ميل في
ال�ساعة.
كما �أقدمت �شركة  Zaunعلى تركيب  2كم من ال�سياج
متعدد الطبقات وبوابات الدخول حول موقع ثكنات
المدفعية الملكية و�أ�ضافات تح�سينات م�ضادة لهجمات
المركبات المعادية و�أنظمة ر�صد ودوائر تلفزيونية
مغلقة لت�أمين المنطقة بالكامل.
ي�ستخدم بال�سياج متعدد الطبقات �أ�سالك متداخلة غير
قابلة للت�سلق ،وتتوفر بارتفاعات ت�صل �إلى � 5أمتار.

�أعمدة ال�سياج مركبة في كتل خر�سانية وهي تتميز
ب�سهولة التركيب على الأ�سطح المنحنية �أو االنتقال من
�سطح م�ستو �إلى �سطح منحدر ب�سهولة ،نظرا لطريقة
التركيب المبتكرة.
�إنه الحل الم�ؤقت الأول من نوعه في العالم من حيث

مطابقته للموا�صفة )PAS68: 2010 V7500(N2
 .64/90:5.0/0.0وقد تم ت�صنيعه وفقا للموا�صفة
�( BS EN 1317 Part 2أنظمة �أمان المركبات)

وهو معتمد من هيئة الطرق ال�سريعة.

يعد مثاليا في دعم ال�سيطرة على الح�شود �أثناء الفعاليات
الهامة وللتركيبات الدائمة في المطارات ومحطات ال�شحن
والموانئ ،حيث ال يحتاج �إلى �أ�سا�سات �أر�ضية كما يمكن
ا�ستخدامه على دعائم مرنة و�صلبة.

قامت �شركة  Zaunبت�صميم ال�سياج ليالئم
التهديد الأمني الخا�ص واحتماالت التعر�ض
للهجوم بميدان الرماية ،ل�ضمان �أن يكون
م�ستوى الأمان على نف�س الم�ستوى العالي
المتوفر في الحديقة الأولمبية الرئي�سية.

الموا�صفات الرئي�سية للم�شروع
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القطاع الرئي�سي

المواقع فائقة الت�أمين

القطاع الفرعي

�ستاد المناف�سات الريا�ضية

نطاق الم�شروع

حل �سياجي م�ؤقت لمواجهة المركبات المعادية وال�سيطرة على الح�شود

الخدمة المقدمة

الت�صميم ،الت�صنيع/الإنتاج ،التركيب

موقع الم�شروع

وولت�ش ،لندن SE

الم�ستفيد
ُ

هيئة الإمداد الأولمبية

المقاول

�شركتا  FM Conwayو John Sisk
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