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BUILDING EARTHQUAKE SAFETY SYSTEM 

 ساختمان در زلزله  غیر سازه سیستم ایمنی

 که در ثانیه و ... بوده ، درمانی ، ایستگاهی  تجاری  ، اداری ،تمی هوشمند و قابل نصب در ساختمانهای مسکونی سسی

 بل با قابلیت نصبپرتای از زلزله را به حداقل می رساند ، و خسارت ناش فعال نمودهایمنی را  های طالئی ، سیستم های

 ازک کاری و یا ساختمانهای تکمیل شده ( .ساختمان ) سفت کاری ، ندر هر مرحله از  سریع ،

مثال . دهدمی در مراحل مختلف اقدامات متفاوتی  انجام یافت و ثبت نموده و ابتدا تا انتها در این سیستم امواج زلزله را از

 : مان صادر میکندفر سهکانهای شدید زلزله ( زلزله) قبل از ت امواج اولیهبا دریافت 

آسانسور می شود،  تا شده و تقاضای خروج اضطراری از  درب باز ،ین طبقه متوقف می شودآسانسور در نزدیک تر -1 

 ساکنین با رسیدن امواج مخرب در آسانسور گیر نکنند.

ده و ش تابیده مانند . بسیار دیده شده  است هنگام رسیدن امواج مخرب ریل دربهامی ماتیک باز شده و باز دربهای اتو -2

ده و اتیک باز شجلوگیری می شود، لذا با این سیستم قبل از آسیب رسیدن به ریل دربها ، دربهای اتوماز باز شدن درب 

 انند تا مانع از خروج ساکنین نشوند.دقیقه باز می م 03

مانند ایستگاهای مترو که بعد از زلزله صدها و شاید  این اقدام فضاهاییگیتهای ورودی باز شده و باز می مانند، با  -0

افراد نمی شوند. تصور کنید بعد از امواج باز بوده و مانع از خروج گیتها اران نفر به طرف درب خروج هجوم می آورند، هز

 ه اتفاقی می افتد!!ههای مترو به طرف درب خروج هجوم می آورند پشت گیتهای بسته چه که مردم در ایستگازلزل

 :ر فرکانس خاص تعریف شده تاب زلزله دگانه بر مبنای ش  0این عملیات   بعد از

 .، فرمان قطع گاز صادر و گاز ورودی ساختمان قطع میگردد حد اعالمی استانداردبا رسیدن شتاب زلزله به  -1

 فرمان قطع آب ورودی صادر و آب ورودی ساختمان قطع میگردد.،  حد اعالمی استانداردبه با رسیدن شتاب زلزله  -2

 فرمان قطع برق صادر و برق ساختمان قطع میگردد. ،  اعالمی استانداردبه حد با رسیدن شتاب زلزله  -0

صبح باشد  7شب تا  7از بروز زلزله  شب انجام میگیرد و اگر 7صبح تا  7 از ای صورت گرفته که قطع برقه )تنظیمات بگون

 میگردد(نبرق قطع 

برق اضطراری صادر میگردد که اگر برق شهر  فرمان توقف عملکرد،  حد اعالمی استانداردب زلزله به با رسیدن شتا -4

 بعلت زلزله قطع شده باشد برق اضطراری نیز فعال نگردد.

 گانه خسارت زلزله کم میگردد و آسیب پذیری ساکنین کم میشود. 7با این عملکرد 

شود  نیز توزیع می صحیح انسانی هنگام زلزلهی رفتارهای شدر ساختانهای که مجهز به این سیستم می شوند پکیج آموز

 داده می شود.قبل ، حین و بعد از زلزله به ساکنین و آموزش الزم 

 تجهیزات: 

ستونهای اصلی ساختمان نصب میگردند که بعد از پایش امواج  روی حسگر در نزدیکترین سطح زمین 0ین سیستم، ادر 
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یک، گیت، آب ، برق، گاز و برق اضطراری با ارسال زلزله، بصورت بی سیم به گیرنده های مختلف آژیر، آسانسور، درب اتومات

شیر برقی روی لوله گاز بین رگالتور و کنتور گاز ، شیر برقی روی لوله  ) د.نسیگنال باعث شروع عملیات ایمنی می شو

 device،  قورودی آب بعد از کنتور ، کنتاکتور و برد فرمان بعد از کنتور برق ، کنتاکتور و برد مربوطه روی خط ژنراتور بر

 درب اتوماتیک ( . –گیت ورودی  –مربوطه روی تابلوی فرمان آسانسور 
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 سیستم هوشمند ایمنی زلزلهمشخصات فنی 

 مشخصات عمومی :–الف          

  ایمنی غیر سازه ساختمان:  کاربرد دستگاه (AQC:ایمن زلزله سدید ) شرکت سازنده

 : ایران کشور سازنده AQC BESS 111:  مدلشماره 

 الکترونیکی : مشخصات فنی –ب 

  v-DC 15-12 :ولتاژ کاری

 v-AD 220:  ولتاژ ورودی

  0/2HZ-10HZ:  محدوده فرکانسی

   W 17 – 5:  توان مصرف

 X-Y-Z: در طول سه محور حساسیت سنسور 

 0/01g-2g:محدوده شتاب

-Stand: همیشه  Stand-Byبه زمان  Activeزمان  نسبت

By   مگر در زمان زلزله Active می شود 

 REAL TIMEمیزان تاخیر در تشخیص:

 24-12-4-2مدت زمان کاری دستگاه هنگام قطع برق : 

 عت بسته به میزان مورد نیاز سا

 70+تا  23-محدوده دمای عملکرد:

 

 ویژگیها : –ج         

 : توسط میکروپروسسورهاکنترل 
: قابلیت تشخیص و فیلترینگ امواج مکانیکی از فیلترینگ

 امواج زلزله

دارای خروجیهای مستقیم به تجهیزات حساس و  خروجی:

 سیستم آالرم

 IP54:  تابلوی برق

 بدون نیاز به تعمیر و نگهداری توسط کاربر
 Omni Directional       :در شرایط بی سیم آنتن نوع

 DBi 3       : آنتن توان

 :  دیتاو...    نوع اطالعات ارسالی تغییر فرکانس، توان و سایر مشخصات از طریق : نرم افزار     
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 مکانیکی :فنی مشخصات  –د           

 PSI 0/25    نوع خانگی : فشار

  60PSIتا   2PSIنوع صنعتی 

 پنوماتیکی الکتروبا شیر PSI253نوع صنعتی  

 v-DC  24-12:ولتاژ سلونوئید

 اینچ -1-2-3-4-6-8( :Inch) ابعاد دیافراگم W 17-5:توان سلونویید

: همیشه   Stand-Byبه زمان  Activeزمان  نسبت

Stand-By  در زمان زلزله  ، فقط Active می شود 

 24-12-4-2مدت زمان کاری دستگاه هنگام قطع برق : 

 عت بسته به میزان مورد نیازسا

 استانداردها : -و

 اتحادیه اروپا  CEاستاندارد-(24901ملی ایران)استاندارد 

OHSAS18001-ISO9001-ISO14001-HSE 

 

 تاییدیه ها :        

 مرکز تحقیقات مهندسی زلزله دانشگاه صنعتی شریف             -

 آزمایشات مثبت انجامی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی شریف             -

 شرف ) شبکه رشد فناوری ( یکاربرتاییدیه              -

 و سازمان نظام مهندسی ساختمان ) وندور لیست گاز ( تاییدیه شرکت ملی گاز              -
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 قطع کن های صنعتی :مشخصات حسگر 

 

 : self check خود کنترلی یا 

قسمتهای خود را چک میکند و در صورت دقیقه تمامی  5تا  2می باشد ، هر  2یکی از ویژگیهای ورژن 

، از طریق ماژول سیم کارت موجود در سیستم ، عیب مربوطه را از  احتمالی بروز هر گونه عیب یا خرابی

 44اعالم میکند و در صورتیکه با هیچ عیبی برخورد نکند هر  کافرمایق پیامک به پشتیبانی شرکت و رط

 ساعت یکبار پیامی مبنی بر صحت عملکرد ارسال میکند .

ردی

 ف

مقدار مشخصها نوع مشخصه مقدار مشخصه نوع مشخصه   

ورودی ولتاژ 0  220 v دامنه دینامیکی سنسور 

(sensor dynamic range ) 

>90 db 

 ثابت ژنراتور در خروجی سنسور v  12 ولتاژ مدار 2

(generator constant at output 

>1 v/g 

 محدوده شتاب حسگر 3

(Clip level) 

±2g 

 

 نویز دستگاهی

(self noise) 

< 200µg/√Hz 

 

          دقت حساسیت  bandwidth( 0/2 Hz -10 Hz)محدوده فرکانسی  4

   (sensitivity accuracy) 

< %2<10Hz 

 فرکانس گوشه 5

( corner frequency ) 

       >200 Hz   اعواج هارمونیک کلی 

(total harmonic distortion) 

< - 25 db 

 مدت زمان ترمیم 6

( clip recovery ) 

<1 sec اثر متقابل محورهای شتاب سنج 

(cross axis coupling) 

%2 

 %1 (linearity)خطی بودن  Aکالس  EMIو  EMCمحدوده  7

10 طول عمر مفید 8 سال   (temperature-induced 

sensitivity errors 
< %0/5 

حرارتی عملکردیمحدوده  9  IP54 درجه حفاظت تابلوی برق 66+ ~ 23- 



 

WWW.AQC.IR 

با  0از  2انیسم عملکرد کدر مدل های صنعتی که از اهمیت بیشتری برخوردار هستند از سه حسگر با م

 ویزگیهای زیر استفاده میشود :

 ویژگیهای منحصر به فرد سیستم :

 فیلترینگ جهت حذف ارتعاشات مزاحم . -0 •

 استفاده از سه حسگر با مکانیسم دو از سه به صورت رمزگذاری. -2 •

 .SELF CHECKسیستم  -3 •

 .( محرمانه) با دسترسی  SMS ارسال از طریق فعال نمودن سیستمامکان  -4 •

 ساعت. 22جهت پوشش حداقل  BACK UPباطری  -5 •

عملکرد در یک آستانه تحریک مشخص با توجه به قابلیت تنظیم سیستم جهت  -6 •

 پارامترهای حرکتی زمین یاامواج اولیه.

 قابلیت ثبت وقایع و گزارش گیری بر اساس ساعت و تاریخ دقیق. -7 •

امکان لینک کردن مانیتورینگ مختلف از قبیل نشت یابی اولتراسونیک و دوربینهای  -8 •

 مداربسته.

 حریق به قطع اتوماتیک گاز ورودی ساختمان . امکان لینک کردن سیستم اعالن -9 •

 ساختمان به سیستم . BMSامکان لینک کردن  -01 •

 قابلیت توسعه نرم افزاری و سخت افزاری. -11 •

 

 

 



WWW.AQC.IR 

تفاوت سیستمهای الکترونیکی قطع گاز با مدل های مکانیکی موجود در جهان

در قسمت فوقانی بوده که با یا بخش مکانیکی حساس به ارتعاش دارای یک گوی  ، دستگاه مکانیکی قطع گاز -1

هرگونه لرزش و یا ضربه به لوله گاز باعث قطع جریان گاز می شود، لذا هرگونه لرزش ناشی از عبور مرور ماشین آالت 

تم های سسنگین و یا هرگونه ضربه به لوله گاز باعث قطع گاز ساختمان شده و این بزرگترین و خطرناکترین عیب سی

مکانیکی قطع گاز در دنیا بوده و در تمام سایتهای مربوطه این خطر گوشزد شده است .

سیستمی هوشمند و پیشرفته بوده که امواج اولیه زلزله را شناسایی  حساس به امواج زلزله ، دستگاه الکترونیکی قطع گاز

به سیستم قطع گاز ارسال و باعث قطع گاز می  کرده)بدون خطا( و در کسری از ثانیه تحلیل و پردازش شده، سیگنالی

 ساعت سیستم فعال باقی می ماند . 24در شرایط قطع برق تا  BACK UPشود بعلت وجود باطری 

و لرزشهای محیطی ناشی از عبور و مرور ماشین آالت  امکان خطا وجود ندارددر این شرایط با توجه به نرم افزار مربوطه 

 مزیت برتر دستگاه الکترونیکی نسبت بهزلزله ای باعث قطع گاز ساختمان نشده و این  سنگین و هرگونه لرزش غیر

 )هیچگونه لرزش غیر زلزله حتی تکان مصنوعی و ضربه زدن به لوله گاز باعث قطع گاز نمی شود( مکانیکی می باشد

واری با جریان گاز به علت دارای قطعاتی فوالدی و فلزی می باشد که بعد از مدتی بعلت همج قطع کن مکانیکی  -2

یا اکسید شدن خاصیت جابجائی روان روز اول را نداشته لذا ممکن است در زلزله های واقعی بعلت گیر کردن ، سولفاته

. قطعات، عمل نکند

هیچگونه قطعه ای که هنگام لرزش نیاز به جابجایی داشته باشد ندارد و بصورت الکتریکی  دستگاه الکترونیکی قطع گاز

ضمن اینکه مرکز فرمان یک برد الکترونیکی  ،سال بعد به لحاظ عملکرد هیچگونه تفاوتی ندارد 5عمل میکند و شروع کار و 

زلزله می باشد، با این اوصاف عملکرد این شده و همیشه آماده دریافت امواج  Resetدقیقه یک بار  5می باشد که هر 

 است . %133دستگاه در تمام شرایط زمانی  نزدیک 

دستگاه های مکانیکی با یک نوع حساسیت لرزه ایی ثابت ساخته میشود ، در حالیکه سیستم الکترونیکی قابل -0

ریشتر یا هر بزرگای  6ریشتر،  5ر، ریشت 4های مختلف می باشد ، یعنی میتوان تنظیم کرد که با  PGAکالیبراسیون در 

 زلزله مورد دلخواه فعال شده و گاز را قطع کند.

هیچکدام از دستگاه های مکانیکی تائیدیه سازمان نظام مهندسی ساختمان را ندارد در حالیکه سازمان نظام مهندسی  -4

 ( . 10/12/1093- 25314/93/113نامه شماره ساختمان ، صراحتاً نوع الکترونیکی را تائید کرده است .)

شایان ذکر است ، با توجه به عیوب ذکر شده شیرهای مکانیکی در توضیحات باال، استفاده از شیرهای مکانیکی زلزله در 

مجدد آنها باال می باشد استفاده از شیرهای مکانیکی ممنوع اعالم  setupفشارهای باال و بخصوص در اماکنی که هزینه 

 شده است .
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BESS
دند نصب میگر پایین ترین طبقهحسگر دیجیتال زلزله بوده که روی ستون های اصلی ساختمان در  0این سیستم شامل 

تشکیل میدهند . این سیستم به گونه ای  ثبت امواج زلزلهجهت  شبکه ایو 

برنامه ریزی گردیده که در زمان زلزله، عملکردی به شرح ذیل جهت آن 

ساختمان داشته باشد:

نزدیکترین طبقه متوقف شده های ساختمان در آسانسورقبل از شروع تکانهای شدید،  مواج اولیه زلزلهبا ا -2

)درصورتی که در حال حرکت باشند( و درب آسانسور باز شده و از طریق اسپیکر 

تقاضای خروج سریع از اتاقک آسانسور میشود. )جهت پیشگیری از گیر کردن افراد 

زله(در تونل آسانسور هنگام زل

قبل از شروع تکانهای شدید، درب اتوماتیک پارکینگ و دربهای حیاط باز شده و باز می مانند تا  با امواج اولیه -1

 پس از زلزله جهت خروج ساکنین، مواجه با درب بسته و غیر قابل کنترل نگردند.

زلزله به حد اعالمی استاندارد ، جریان گاز در محل ورودی گاز )قبل یا بعد از کنتور گاز(  PGAبا رسیدن آستانه  -3

قطع گردیده و گاز موجود در کل ساختمان از طریق طبقه باالی ساختمان به فضای باز 

تخلیه میگردد.

زلزله به حد اعالمی استاندارد ، آب ورودی ساختمان قطع  PGAبا رسیدن آستانه  -0

میگردد. )از محل کنتور آب یا ورودی موتورخانه(
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زلزله به حد اعالمی استاندارد ، برق ورودی ساختمان قطع میگردد. PGAبا رسیدن آستانه  -5

اری ساختمان نیز از مدار خارج شده زلزله به حد اعالمی استاندارد ، ژنراتور و برق اضطر PGAبا رسیدن آستانه  -6

تا از تولید برق در زمان زلزله پیشگیری شود.

شایان توجه است، در جهت آب، برق، گاز، دربهای اتوماتیک، آسانسورها و برق اضطراری و ... گیرنده هایی نصب  -

 ی مرکزی، عملکرد تعریفمیگردد تا در زمان زلزله پس از اخذ سیگنال )به صورت بی سیم یا با سیم( از حسگرها

شده را داشته باشند.

عالوه بر سیستم ایمنی زلزله، دستگاههای نشت یاب گاز در موتورخانه نصب میگردد تا در شرایط مختلف )حتی  -

غیر از زلزله( در صورت وجود نشتی گاز، ضمن فعال شدن آژیر نشت گاز، دو 

عال میگردند( فدستگاه شیر برقی ورودی مشعل )که توسط این شرکت نصب 

شده و باعث خاموش شدن گاز ورودی مشعل میگردند )جهت پیشگیری از 

حریق ناشی از نشت گاز به عمل مختلف( .

در محل ورودی ساختمان ، کتیبه سنگی با مضمون سیستم ایمنی زلزله نصب شده در ساختمان، جهت اطالع  -

ساکنین و میهمانان مربوطه نصب میگردد .

مربوطه، جهت بیمه مسئولیت مدنی سیستم صادر بیمه نامه زات، پس از نصب تجهی -

میگردد.

تخفیف بیمه  %5تخفیف زلزله و  %14با نصب سیستم یاد شده،. ساختمان از  -

آتش سوزی از شرکت سهامی بیمه ایران بهره مند خواهند بود.

سال خدمات پس از فروش  24ماه گارانتی و  21سیستم نصب شده دارای  -

.میباشد
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   انواع سیستمهای قطع گاز : 

 PSI 0.25خانگی با فشار  -1

PSI 60صنعتی با فشار  -2
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 با مدل تاثیر در فشار لوله های سنسینگ   psi 250 صنعتی با فشار   -3

با مدل شیر برقی خارج ایستگاهی psi 250صنعتی با فشار  -4
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نمونه های اجرا شده در کشور  
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ایستگاه تقلیل فشار گاز شهرک غرب



WWW.AQC.IR 

الغدیر تهران   CNGجایگاه سوخت 
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پاالیشگاه ایرانول

حسگرهای سه گانه زلزله با پردازشگر مربوطه
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کارخانجات ماموت
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ایستگاه گاز شرکت نفت تبریز

تبریزایستگاه گاز شهرداری 
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شهرداری مشهد

سازمان آب و فاضالب مشهد
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AQC_IR@YAHOO.COM              WWW.AQC.IR

کارخانه: صفادشت، بلوار قبچاق، کوچه چهارم، پالك 5

تلفن: 021-65584535

دفتر مرکزى: تهران، بزرگراه ستارى، خیابان پیامبر غربى، خیابان صفدر نظرى، پالك 57 

تلفن: 44013367-8

mailto:AQC_IR@YAHOO.COM
http://www.aqc.ir/
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