Cây cầu “độc nhất vô nhị” Việt Nam
đạt giải của Mỹ
Soha vn 15/12/2013 --- Cầu Rồng vượt sông Hàn TP.Đà Nẵng đã được
Hiệp hội các Công ty kỹ thuật New York (ACEC New York) trao giải
thưởng Kim cương !!
Cầu Rồng độc đáo bắc qua dòng sông Hàn (TP.Đà Nẵng) được khánh thành
vào dịp 38 năm ngày giải phóng TP.Đà Nẵng 29/03/2013 vừa qua đã được
Hiệp hội các Công ty kỹ thuật New York (ACEC New York ) trao giải thưởng
Kim cương trong danh mục các Giải thưởng về Hệ thống kết cấu.
Thông tin trên vừa được ông Gina R. Potfora - Giám đốc dịch vụ Hội viên Hội
đồng ACEC New York (Hoa Kỳ) thông báo chính thức bằng văn bản đến các
cơ quan hữu quan TP Đà Nẵng.
Cầu Rồng bắc qua dòng sông Hàn đạt giải Kim cương.
Trong bức thư của ông Gina R. Potfora, có một chi tiết khá thú vị: “Cầu Rồng
vượt sông Hàn TP.Đà Nẵng đã thể hiện chất lượng và chuyên môn kỹ thuật
đại diện cho Hiệp hội của chúng tôi (tức Hiệp hội ACEC New York) và đã
được Hiệp hội các Công ty Kỹ thuật New York chỉ định là một trong những
công trình dự án tham dự vòng chung kết của một cuộc thi cấp quốc gia,
được tài trợ bởi Hội đồng các Công ty Kỹ thuật toàn Liên bang (ACEC).”

Cầu Rồng phun lửa vào thứ 7 và chủ nhật hàng tuần.
Buổi lễ trao giải này đã được ấn định thời gian vào thứ 7 ngày 29/3/2014 tại
Grand Ballroom The Waldorf Astoria, Park Avenue đường số 50 (Hoa Kỳ).
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Cầu Rồng với hình dáng mạnh mẽ của Rồng vươn ra biển lớn, là cầu dạng
vòm thép đơn (một mặt phẳng) duy nhất ở Đông Nam Á tính đến thời điểm
hiện tại. Cầu có tổng chiều dài 666m, mặt cắt ngang 6 làn xe cơ giới, với 3
nhịp vòm thép liên tục, liên kết với dầm bằng hệ thống dây treo. Bản mặt cầu
là bê tông cốt thép kết hợp.
Cầu Rồng cùng với cầu Thuận Phước - cây cầu dây võng lớn nhất Việt Nam
và cầu Sông Hàn - cầu quay duy nhất của Việt Nam, và cầu Trần Thị Lý - cầu
có gối trụ cầu lớn nhất thế giới nằm bộ sưu tập những cây cầu “độc nhất vô
nhị” ở Việt Nam của TP.Đà Nẵng.

Cầu Rồng là điểm du lịch, giải trí thu hút du khách mới của Đà Nẵng.

Cầu Rồng là cầu dạng vòm thép đơn (một mặt phẳng) duy nhất ở Đông Nam
Á tính đến thời điểm hiện tại.
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Chuyển đến: NgườiViệtGốcỚt
Ngày 14/11/4892 – Qúy Tỵ (16/12/2013)
www.vietnamvanhien.net
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