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 مهندس سيد محسن سيدان 
 سرپرست نوسازي تاسيسات برق 

 (  ع)سازمان عمران و توسعه حريم حرم حضرت رضا 

 87بهمن •





: مساحت پس از توسعه اماكن متبركه •
 هكتار 63



 
 مشخصات كلي شبكه برق  حرم مطهر

 
 پست برق توزيع  17-

 
 پست پاساژ  3 -

 
 پست فوق توزيع  1-

 
 شبكه توزيع گسترده كابلي  -

 
 

 
  
  

 طرح جامع تاسيسات برق در مجموعه حرم مطهر





 
 مگاوات 40قدرت نصب شده در پست هاي توزيع حدود -

 
 مگا وات  20قدرت مورد قرارداد با شركت توزيع -

 
  مگاوات  11حدود  (peak)پيك مصرف  -
 

  
  

 طرح جامع تاسيسات برق در مجموعه حرم مطهر



 فعاليتهاي صورت گرفته براي سيستم زمين در حرم مطهر 

اجراي شبكه ارت گسترده با استفاده از ميله هاي مسي در •
 بافت قديمي 

 
 احياء و تقويت  چاه هاي ارت قديمي •

 
 استفاده از سيستم همبندي مناسب  و مطمئن •

 
 اتصال تمام تجهيزات برقي به شبكه فوق•

 
  استفاده از كليدهاي پس ماند جريان•



 اجراي شبكه ارت گسترده با استفاده از ميله هاي مسي

 :مشخصات كلي طرح •
 

ميله مسي سخت  به  80كاشت تعداد •
 2سانتيمتر و به قطر  120طول 

 سانتيمتر 
كاشت ميله ها در كانالهاي تاسيساتي •

متري از كف صحنها و  12در عمق ) 
 (رواقها 

اتصال تمام ميله ها با استفاده از سيم •
ميليمتر  120مسي با سطح مقطع 

 مربع و با استفاده از جوش انفجاري
 



 طرح  اجرا شده شبكه ارت با استفاده از ميله هاي مسي



 احياء و تقويت چاه هاي اتصال زمين قديمي

با توجه به اينكه در گذشته در بافت •
قديمي حرم مطهر بعضاً چاه هاي اتصال 

زمين محلي اجرا شده بود لذا جهت 
تقويت شبكه اين چاه ها احياء و تقويت 

شدند و به شبكه اتصال زمين حاصل از  
 .ميله هاي مسي متصل گرديد



 ايجاد سيستم ارت مستقل در بافت جديد و اتصال آنها به يكديگر
 

 ساختمانهاي شامل مطهر حرم جديد بافت در•
 قديمي محدوده از خارج در كه وآموزشي فرهنگي

 اجرا مستقل ارت شبكه هركدام در  اند گرفته قرار
 همديگر به شبكه قابليت افزايش وبراي  شده

 است شده متصل



 استفاده از سيستم همبندي مناسب  و مطمئن

 پست محل  از مطهر حرم ضعيف فشار توزيع شبكه در 
  TNC شيوه از ساختمانها اصلي تابلوهاي تا برق هاي

 و  است شده استفاده نول و ارت هادي همبندي براي
 اجرا  TNS بصورت شبكه هادي ايندو تفكيك با سپس

 .است شده



 اتصال تمام تجهيزات برقي به شبكه فوق
 استفاده از كليدهاي پس ماند جريان

 اولين گرفتگي برق از جلوگيري•
 زمين سيستم اجراي دليل

 شبكه اجراي از پس  لذا ميباشد
 زمين اتصال قبول قابل زمين
 شامل  الكتريكي تجهيزات تمام

 و فرعي و اصلي برق تابلوهاي
 و روشنايي سيستم و محلي

 سيني و مربوطه تجهيزات
 آن از بخشي كه .... و كابلها

 در ناپذير اجتناب بصورت
 مانند  ميباشد زائر دسترس

 ... و روشنايي چراغها پايه
  . شد انجام




