درا�سة جدوى لم�شروع

ت�أمين ال�شبكة الكهربائية البريطانية

ُم�شغل ال�شبكة الوطنية الأيرلندية يلج�أ �إلى �شركة  Zaunلت�أمين �شبكات الربط الكهربائي الم�شترك

التحدي
تلعب �شبكات الربط الم�شترك دورا حيويا في ا�ستراتيجية االتحاد الأوروبي الرامية �إلى خلق �سوق
�أوروبية تناف�سية ومتكاملة للطاقة لزيادة �أمن الطاقة وخف�ض �أ�سعار الجملة للكهرباء.
تمثل �شبكة الربط الم�شترك بين �شرق وغرب �أوروبا بقدرة  500ميجا واط من �إنتاج �شركة  EirGridحلقة و�صل بين
ال�سوق البريطانية والأيرلندية وترفع قدرة �شبكة الربط البريطانية �إلى  4جيجا واط ،مع الخط  2جيجا واط من �إنتاج
�شركة  IFAالمتجه �إلى فرن�سا والخط  1جيجا واط من �إنتاج �شركة  BritNedالمتجه �إلى هولندا و الخط  500ميجا
واط من �إنتاج �شركة  Moyleالمتجه �إلى �أيرلندا ال�شمالية.

الحل
تم تمويل م�شروع �شبكة الربط الم�شترك بين �شرق وغرب
�أوروبا بوا�سة قر�ض قيمته  300مليون يورو مقدمة من
بنك اال�ستثمار الأوروبي وا�ستثمارات من ر�ؤو�س �أموال
البنوك التجارية وم�ساهمة من �شركة  EirGridومنحة
بقيمة  110مليون يورو من المفو�ضية الأوروبية.
في وجود مثل هذه المبالغ ال�ضخمة والطاقة الهائلة في
الم�شروع ،يعد الأمن �أمرا حيويا على طول  47ميل في
باطن الأر�ض و  116ميل من الكابالت البحرية ت�صل
بين محطة التحويل الثابتة Woodland HVDC
ب�شاطئ را�ش نورث بيت�ش بمقاطعة ميث ومحطة
 Shottonب�شاطئ باركباي بيت�ش في �شمال ويلز.

قامت �شركة  Zaunبت�أمين كال المحطتين ل�صالح م�شغل
ال�شكبة الوطنية الأيرلندية  EirGridبحوالي  600متر
من �سياجات  ArmaWeaveبارتفاع  3متر ،مدفونة
في كتل خر�سانية ومت�صلة ب�سياج كهربائي بارتفاع
 4.6متر من �إنتاج �شركة  ،Harper Chaliceمع
تجهيز ال�سياج ب�أنظمة �أمان �ضد االختراق والحرائق.

وقد لعبت �شركة  Zaunدورا محوريا في هذا
العمل الجماعي الرائع ،وهو ما يتفق تماما
مع طبيعة الربط الم�شترك لهذا الم�شروع.
مدير الم�شروع

كان يلزم تو�صيل خط ال�سياج ب�شبكة ت�أري�ض معقدة
تحت الأر�ض وتوفير بوابات منزلقة للمركبات وممرات
�سجل �سياج
لعبور الم�شاة وبوابات يدويةَّ .
� ArmaWeaveأعلى المعايير في مجال �صد الهجمات
واالقتحامات بوا�سطة ال�سياجات .فخ�صائ�صه الفريدة
وتركيبه ال�شبكي المحكم ال ي�ساعد على الت�سلق ومقاوم
للقطع يدويا �أو كهربائيا �أو با�ستخدام الأدوات العاملة
عن بعد.

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

المرافق

القطاع الفرعي

محطات الكهرباء

نطاق الم�شروع

�إمداد وتركيب �سياجات  ArmaWeaveباالرتباط مع �سياج كهربائي

الخدمة المقدمة

الت�صميم ،الت�صنيع/الإنتاج ،التركيب

موقع الم�شروع

مقاطعة ميث و�شمال ويلز
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