متطلبات وإشرتاطات وزارة الكهرباء واملاء

)إدارة طوارئ الشبكات الكهربائية  -قسم التشغيل(

اخلاصة بتعديل مسارات الكيبالت األرضية لشبكة الضغط املتوسط  11ك.ف
املتعارضة مع األعمال اإلنشائية لعقود اهليئة العامة للطرق والنقل الربي

يرجى مراعاة اإللتزام بكافة إشتراطات و ازرة الكهرباء والماء (إدارة طوارئ الشبكات الكهربائية – قسم

التشغيل)  ،التالي ذكرها عند تنفيذ تعديل مسارات خدمات الضغط المتوسط  11ك.ف (الكيبالت
اإلرضية) :

 -1كافة األعمال المطلوبة (لتعديل مس ا ا ااارات كااالت خدمات الض ا ا ااغط المتوس ا ا ااط  11ك.ف) تتم على
نفقة الهيئة العامة للطرق والنقل البري وبواس ا ا ا ا ااطة المقاول الرئيس ا ا ا ا ااي للعقد المذكور وتحت إشا ا ا ا ا اراف و ازرة
الكهرباء والماء (إدارة طوارئ الشبكات الكهربائية – قسم التشغيل) .

 -2إعتماد مسااارات اديلة جديدة لكااالت خدمات الضااغط المتوسااط  11ك.ف القائمة حالياً والمتعارضااة
مع األعمال اإلنشائية للعقد المذكور من مساراتها القائمة حالياً إلى مسارات اديلة جديدة معتمدة من الدية
الكويت تتم اواسا ا ا ااطة الهيئة العامة للطرق والنقل البري لرا ا ا ااال و ازرة الكهرباء والماء (لمسا ا ا ااارات كااالت
خدمات الضغط المتوسط  11ك.ف) .

 -3يتم إس ا ااتادام كااالت جديدة لكافة إعمال إس ا ااتبدال مس ا ااارات كااالت خدمات الضا ا اغط المتوس ا ااط 11

ك.ف ويتم إعادة الكااالت الملغية نتيجة إس ا ا ا ا ا ااتبدال المس ا ا ا ا ا ااارات إلى و ازرة الكهرباء والماء – إدارة طوارئ

الش ا اابكات الكهربائية (سير مس ا ااموب نهائياً بدعادة إس ا ااتادام الي إجزاء من كااالت الض ا ااغط المتوس ا ااط 11

ك.ف التي تم إلغائها نتيجة اإلسا ا ا ا ااتبدال من المسا ا ا ا ااارات القائمة حالياً إلى المسا ا ا ا ااارات البديلة الجديدة مرة

إخرى) .

 -4يرجى مراعاة إن كافة المواد الالزمة لتنفيذ إعمال إس ا ااتبدال مس ا ااارات خدمات الض ا ااغط المتوس ا ااط 11
ك.ف يجب إن تكون مطابقة لمواصا ا ا اافات و ازرة الكهرباء والماء ومعتمدة لديها (سااالت نحا

– وص ا ا ااالت مس ا ا ااتايمة لكااالت نحا

 11ك.ف

 11ك.ف – كااالت المونيوم  11ك.ف – وص ا ا ااالت مس ا ا ااتايمة

لكااالت المونيوم  11ك.ف – كااالت قيادية  16قلب – وصا ااالت مسا ااتايمة لكااالت قيادية  16قلب -
وصالت نهاية كيبل داخلي  11ك.ف  -وصالت نهاية كيبل خارجي  11ك.ف).

 -5يجب إن تتم حماية إي كيبالت لادمات للض ا ااغط المتوس ا ااط  11ك.ف تقطع الطريق النهائي المزمع
إنشا ا ااائة إو الطرق المشقتة بشا ا ااكل عرضا ا ااي وذل اتغليفها ب ناايب ) ، (UPVCوعمل التغليف الارسا ا اااني

الالزم لحمايتها وذل اواس ااطة المقاول الرئيس ااي المنفذ للعقد المذكور– مع مراعاة إن يتم إض ااافة عدد من

األناايب لادمة مسا ا ا ااارات كيبالت خدمات الضا ا ا ااغط المتوسا ا ا ااط  11ك.ف مسا ا ا ااتقبلياً – (يتم األتفاق على

عددها عند التنفيذ)  ،كما يجب تنفيذ عبارات جديدة إس اافل الطريق النهائي المزمع إنش ااائ في عدة إماسن

الخرى (يتم األتفاق على إماسنها عند التنفيذ)  ،وذل لادمة شبكات الكهرباء مستقبلياً .

 -6مواصفات حفار وتمديد ودفان كيبالت الضغط المتوسط  11ك.ف :
عمق مسار الكيبل 1م من منسوب األرض النهائي.

 يتم وضع رمال ناعمة مغسولة بعمق  20سم إسفل منسوب مسار الكيبل وبطول الحفار. يتم تمديد كيبالت الضااغط المتوسااط مع الكيبالت الايادية (على عمق 1م من منسااوب األرض النهائي)إعلى الرمال الناعمة السااق ذكرها.

 -يتم وضع رمال ناعمة مغسولة بعمق  20سم إعلى الكيبالت الممددة.

 ياتاام وضا ا ا ا ا ا ا ااع اااالم حام ا ا اااي ا ا ااة باطااول وعاارض حاف ا ا ااار مسا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااارات الاكايابااالت مس ا ا ا ا ا ا ا اج ا ا اال عالاياه ا ا ااا(. )Danger 11 KV Cables

 -يتم وضع رمال عادية خالية من الشوائب (مناولة) بعمق  50سم إعلى االم الحماية .

 يتم وض ا ا ا ا ا ا ااع شا ا ا ا ا ا ا اريط تحا ا ااذيري بطول وعرض حفا ا ااار مسا ا ا ا ا ا ا ا ا ااار الكيبالت مسا ا ا ا ا ا ا اجا ا اال علي ا ا ا خطر(.)Danger 11 KV Cables

 يتم وضع رمال عادية خالية من الشوائب (مناولة) بعمق 30سم إعلى الشريط التحذيري. يتم دمج الرمال اداخل حفار مسار الكيبالت بشكل جيد مع مستوى األرض النهائية. -7عند تنفيذ عبارات خدمات الضغط المتوسط  11ك.ف يجب مراعاة األتي :

 -عبارات خدمات الضا ااغط المتوسا ااط  11ك.ف تحت الطريق الرئيسا ااي (الطرق الس ا اريعة) يجب إال تقل

عن ) (8 Ways X 8” ø 200 mm²وتمتد من حد الطريق الرئيسا ااي من جهة اليمين وحتى حد الطريق
الرئيسي من جهة اليسار وبدون التوقف بالجزيرة الوسطى اين كال اإلتجاهيين .

 عبارات خدمات الضااغط المتوسااط  11ك.ف تحت الطرق الفرعية (الطرق الداخلية) يجب إال تقل عن) (8 Ways X 6” ø 150 mm²وتمت ااد من ح ااد الطريق الفرعي من جه ااة اليمين وحتى ح ااد الطريق
الفرعي من جهة اليسار وبدون التوقف بالجزيرة الوسطى اين كال األتجاهيين .

 -عمق العبارات المنفذة يجب األ يتجاوز واحد متر من منترف العبارة وحتى منسوب األرض النهائي.

 -8سير مساموب نهائياً اترك مساارات كيبالت خدمات الضاغط المتوساط  11ك.ف إسافل الطريق المزمع
إنشائة إو الطرق المشقتة بشكل طولي .
 -9في حالة وجود إحدى المحطات المراد إس ااتبدال مس ااار خدمات الض ااغط المتوس ااط  11ك.ف المغذي
لها على مس ا ا ا ا ااافة تقل عن  50متر من الموقع المحدد للقطع والربط من الناحية الفنية وس ا ا ا ا ااالمة المغذي

يفضل الربط اداخل المحطة بشكل مباشر.

 -10يجب مراعاة توزيع الادمات العامة بكتف الطريق النهائي المزمع إنشااائة حسااب لوائ الدية الكويت
حتى ال يتم تمديد كااالت خدمات الض ا ا ااغط المتوس ا ا ااط  11ك.ف في مس ا ا ااار خدمات إخرى مما يتس ا ا اابب
لو ازرة الكهرباء والماء في مشاسل مستقبلية مع جهات إخري.

 -11الماططات الترااميمية للمشااروت التي قد تم إعتمادها في مرحلة ترااميم المشااروت وقد مضااى على
إعتمادها فترة زمنية إسثر من س ا ا ا ا ا ا اانة تحتات إلى مراجعة للت سد من مطابقة الماططات المعتمدة والمراد

تنفيذها بالوضا ااع القائم في حين وذل ن اًر للتحديد الدائم لشا اابكة الضا ااغط المتوسا ااط  11ك.ف والتي قد
يترتب عليها إلغاء بعض المغذيات إو إضا ااافة مغذيات إخرى جديدة إو تعديل لمسا ااميات بعض المغذيات
القائمة حتى يتسنى لنا تعديل الماططات المعتمدة سلفاً على الوضع القائم في حين قبل التنفيذ .

 -12الماططات اإلسااترشااادية لمسااارات كيبالت خدمات الضااغط المتوسااط  11ك.ف المتاحة لدى و ازرة

الكهرباء والماء سير دقيقة ابيان عدد كيبالت الض ا ا ا ا ااغط المتوس ا ا ا ا ااط  11ك.ف ابعض المواقع وذل ن ًار
لوجود اس ا ا ا ااتحداب دائم لش ا ا ا اابكة الكهرباء وذل لتطوير وتحديد لاحمال الجديدة و لغاء لبعض المحطات

و ضااافة لمحطات إخرى جديدة – وبناءاً على ذل يرجى من المقاول الرئيسااي للعقد المذكور اتنفيذ مس ا

ميداني (عمل مجس ا ااات)  ،للكش ا ااف على كيبالت خدمات الض ا ااغط المتوس ا ااط  11ك.ف ألي موقع يعيق
األعمال اإلنشا ااائية ويراد العمل على إسا ااتبدال مسا ااارات كيبالت خدمات الضا ااغط المتوسا ااط  11ك.ف ب

وذل لمعرفة العدد الحايقي لكيبالت خدمات الضا ااغط المتوس ا اط  11ك.ف المراد إسا ااتبدال مسا اااراتها إلى
خارت حدود الموقع.

 -13يجب مراجعة و ازرة الكهرباء والماء (إدارة طوارئ الش اابكات الكهربائية – قس اام التش ااغيل)  ،قبل البدء
في إعمال تنفيذ العقد المذكور لإلتفاق على كيفية العمل والمتابعة واألشا ا ا ا ا اراف على إس ا ا ا ا ااتبدال مس ا ا ا ا ااارات

خدمات الضا ا ااغط المتوسا ا ااط  11ك.ف القائمة حالياً إلى مسا ا اااراتها البديلة الجديدة والتوقيع على محضا ا اار
إجتمات يشاارب ويوضا كافة تفاصاايل مواصاافات و ازرة الكهرباء والماء (إدارة طوارئ الشاابكات الكهربائية –
قسم التشغيل) لادمات الضغط المتوسط  11ك.ف المطلوب إتباعها عند العمل .

 -14يرجى التنبي على المقاول الرئيس ااي المنفذ للعقد المذكور بدتااذ كافة إجراءات األمن والس ااالمة عند
الحفر والحفاظ على سا ا ا ا ا ااالمة كااالت الضا ا ا ا ا ااغط المتوسا ا ا ا ا ااط  11ك.ف المارة اداخل حدود العقد المذكور
واإلاالغ عند حدوب إي إضارار بالكااالت حتى ال يتساابب ذل في إنقطات التيار الكهربائي عن المناطق

المحيطة بالعقد المذكور وكذل الحضااور إلى مقر إدارة طوارئ الشاابكات الكهربائية للتوقيع على محضاار
إتالف الكااالت في حالة إتالفها من قبل .

