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 حساس به امواج زلزله CNGسیستم ایمنی جایگاههای سوخت 

معرفی دستگاه - 1  

را ( P) امواج  امواج اولیه زلزله  ،بوده   ( AQC Sensor ) دارای حسگر زلزله،  CNGسیستم ایمنی جایگاه سوخت 

 :را به واحد عمل کننده داده و سپس موجب ، فرمان قطع تنظیمی  PGAتشخیص داده و پس از به حد نصاب رسیدن 

  –ونت و تخلیه گاز بین مترینگ و درایر  د  –قطع برق ، پست برق ایستگاه  ج  –قطع گاز خروجی از ایستگاه مترینگ  ب  –الف 

 ESDفعال سازی  -ه هشدار با امواج اولیه زلزله در سطح جایگاه  می گردد

 ایستگاهگاز  خروجیدستگاه در مسیر  قطع گازبخش  -

  ،قرار میگیرد  CNGبرای قطع جریان گاز ورودی به ایستگاه 

قطع برق در پست برق ایستگاه قرار میگیرد. بخش  -         

تخلیه در مسیر لوله گاز بین مترینگ و درایر نصب میگردد و 

 هشدار در محوطه ایستگاه قرار میگیرد.

از حسگر به هیچ وجه به تکان و ضربه حساس نمی باشد.  

مرکزی زلزله فرمان میگیرد که به امواج زلزله در فرکانس 

  اختصاصی زلزله حساس می باشد .

 کاربرد دستگاه  - 2

 در قبال زلزله CNGایمن سازی جایگاه سوخت  -

 اطالعات فنی دستگاه:جدول  -3

 

 

 

 

* 

 

 

 

 AQC-CNG103 نوع مشخصه ردیف

 PSI 250 حداکثر فشار کاری 1

 v 220 برق ورودی 2

 v 12 ولتاژ 3

 Standby 20 m Aجریان  4

 A 1.5 جریان حسگر 5

 66 ~ 23- محدوده دمای جریان گاز 6

 0.01g-2g محدوده شتاب حسگر 7

در شرایط استفاده از بی سیم آنتن نوع 8  Omni Directional 
3 Dbi 

 12.5*10*32 ابعاد یونیت 9

 Hz 10-0.2 محدوده فرکانسی عملکرد 11

 IP 54   درجه حفاظت تابلوی برق 11
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 ویژگی های منحصر به فرد سیستم 

جهت اعالم خرابی های احتمالی به مصرف کننده و پشتیبانی  SELFCHEKمجهز به سیستم  -

 SMSشرکت از طریق ماژول سیم کارت و 

)کامالً   smsاین سیستم در شرایط بحرانی )غیر از زلزله( نیز می تواند از راه دور و با ارسال یک  -

 محرمانه که رمز آن نزد مسئول مربوطه می باشد( فعال می گردد.

 قابلیت تشخیص و فیلترینگ امواج مکانیکی از امواج زلزله . -

واکنش به زمین لرزه ها   -4  

:صورت  ذیل می باشد  امواج زلزله به  هدستگاه ب واکنش محدوده   

:شرایط فعال شدن  -4-1  

.زداثر شتاب به صورت موج سینوسی با مشخصه های زیر باید قسمت قطع کننده را بکار اندا قسمت حسگر دستگاه در  

 اوج شتاب   .0
𝐦

𝐬𝟐
   0.70  𝐠 (78.6   )  ثانیه 3813و  زمان تناوب 

 اوج شتاب   .2
𝐦

𝐬𝟐
   0.40  𝐠 (38.2   )  ثانیه 3823و  زمان تناوب 

 اوج شتاب   .3
𝐦

𝐬𝟐
   0.30  𝐠 (28.4   )  ثانیه 3843و  زمان تناوب 

 اوج شتاب   .4
𝐦

𝐬𝟐
   0.25  𝐠 (2842   )      ثانیه 1و  زمان تناوب 

  : شرایط فعال نشدن -2 -4

  . قسمت حسگر دستگاه در اثر شتاب به صورت موج افقی سینوسی با مشخصه های زیر نباید قسمت قطع کننده را بکار اندازد

 اوج شتاب    .0
𝐦

𝐬𝟐
   0.40  𝐠 (38.2   )  ثانیه 3813و  زمان تناوب 

 اوج شتاب   .2
𝐦

𝐬𝟐
   0.20  𝐠 (18.7   )  ثانیه 3823و  زمان تناوب 

 اوج شتاب   .3
𝐦

𝐬𝟐
   0.15  𝐠 (1846   )ثانیه 3843  و  زمان تناوب 

 اوج شتاب   .4
𝐦

𝐬𝟐
   0.10  𝐠 (38..   )  ثانیه      1و  زمان تناوب 
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 ایمنی -2

افزاری و سخت افزاری این دستگاه امکان کار در شرایط کامال ایمن را فراهم سیستم نرم 

 نموده است .

 برای اطمینان رعایت نکات ذیل در زمان راه اندازی و بهره برداری الزامی می باشد. 

نصب دستگاه باید توسط افراد واجد شرایط و متخصص مجاز، مطابق با ضوابط حاکم و 

پس از اتمام نصب و اطمینان از سالمت دستگاه و   وانجام پذیرد  دستورالعمل های سازنده

سپس تحویل  رق را متصل و یکبار دستگاه تست واتصاالت و عدم نشتی گاز مدار ب

 مشتری می گردد. 

 

 :آموزش و خدمات پس از فروش –7

 ارتباط می باشد نیاز به اوپراتور ندارد . با توجه به اینکه سیستم خودکار بوده و از طریق ماژول سیم کارت با پشتیبانی شرکت در

 گارانتی  – 6

ماه دارای گارانتی بوده و تعمیر دستگاه در صورت بروز عیب احتمالی به صورت رایگان  .1این دستگاه از زمان نصب به مدت 

 انجام می گیرد .

یدیه ها و استانداردهاتائ -.  

  (13.42استاندارد ملی ایران) -

 اتحادیه اروپا  CEاستاندارد  -

 یدیه مرکز تحقیقات مهندسی زلزله دانشگاه صنعتی شریفتائ -

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

- ISO 9001 – ISO 14001- ISO 18001 – HSE 

 محصوالت دیگر شرکت :

 سیستم هشدار همگانی در هنگام زلزله -

 ( TBS & CGSسیستم هوشمند کنترل و ایمنی مراکز تقلیل فشار گاز )    -

 دستگاه الکترونیکی قطع گاز خانگی در هنگام زلزله -

 آدرس :

 2واحد  –طبقه سوم  – 272پالک  -جنب بانک صادرات   –تقاطع بلوار شهید باکری  –تهران بلوار آیت اهلل کاشانی 

 44312.42 –فکس                         443127.7 -  44312662  - .4432234تلفن 

WWW.AQC.IR             SALES@AQC.IR           AQC_IR@YAHOO.COM     

 

http://www.aqc.ir/
http://www.aqc.ir/
mailto:SALES@AQC.IR
mailto:AQC_IR@YAHOO.COM
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جایگاه سوخت قبل از ایمن سازی

 

 سوخت بعد از ایمن سازی جایگاه
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 CNGجایگاه سوخت 

 

 

 

 

 عملکرد پنج گانه سیستم ایمنی زلزله
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 کلیات سیستم

ریج، زلزله کوبه ثگزارشات کارشناسی تخریب زلزله در کشورهایی مانند امریکا و ژاپن )زلزله سانفرناندو، زلزله نور

 در خصوص دومین عامل مرگ و میر هنگام زلزله )حریق و خفگی های ناشی از آن( می باشد . و...( حاکی از هشدار جدی

با توجه به تراکم جمعیتی و آشفتگی های احتمالی، اختالل در امکانات  لرزه خیزکنترل حریق هنگام زلزله در شهرهای 

. ارتقا ایمنی مراکز و اماکن ارتباطی و عبور و مرور، اهمیت اقدامات پیشگیرانه خیلی جدی را در این زمینه نشان می دهد

 باشد.پر خطر می تواند به میزان قابل توجهی در کاهش خطر آتش سوزی های ناشی از زلزله موثر 

 می باشد .  CNGل جایگاههای سوخت اهم این مراکز شام

قطع جریان گاز در این مراکز و همچنین توقف جریان گاز در سطح شهر در زلزله های شدید و متوسط می تواند تاثیر 

 .ه باشد بسزایی در کاهش خطرات، خسارت ها و تلفات داشت

کشور و همچنین کارشناساان  CNGکه با همراهی کارشناسان محترم  CNGدر بررسی کارشناسی یکی از جایگاه های 

 محترم شرکت ملی گاز انجام شد، صورت مسئله ای بشرح ذیل مشاهده شد:

وارد مجموعه می گردد. فشاار گااز خروجای از بخاش  CNGاز طریق بخش مترینگ نصب شده در جایگاه  CNGگاز  

شاده،  Dryer از طی چند متر طول از طریق لوله کشی گاز وارد بخش می باشد. گاز با این فشار بعد PSI 052مترینگ

باار  002گاز وارد بخش کمپرسور شده، بعد از متراکم شدن وارد مخازن سطحی گشته و با فشار  Dryingبعد از عملیات 

و ( در مخازن ذخیره می گردد و سپس از طریق سیستم لولاه کشای مطمائن وارد دیسپنسارها شاده PSI0022)حدود 

 خودروها قادر به سوخت گیری خواهند بود.

، کمپرسور و دیسپنسرها هنگام حوادثی Dryer، در صورت پارگی لوله های گاز بین CNGطبق نظر کارشناسان محترم 

ها حساس بوده و در ایان شارایط   که به میزان خروجی گاز از رابط مانند زلزله، قطع کن هایی بین این بخشها وجود دارد

ز بین درایر، کمپرسور و یا دیسپنسرها قطع میگردد. هر چند بر اساس نظر کارشناس محترم، ایان قطاع گااز در جریان گا

نبودن هیچگونه سیستم ایمنای در قسمتهای مذکور نگرانی ها را کمتر می کند ولی با توجه به تاکید کارشناسان، به دلیل 

 پوشی نمود. ،  نمی توان به سادگی از خطرات چشمبخش مترینگ ایستگاه

 محل اصلی تهدید :      

وارد بخش مترینگ می شود و با همین فشار نیز از ایان بخاش خاار   PSI052گاز با فشار  CNGدر کلیه جایگاه های 

 می شود. مهمترین عوامل خطر ساز در جایگاه ها عبارتند از:
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 هیچگونه سیستم ایمنی قطع گاز در ورودی به ایستگاه پیش بینی نشده است.  -1

لوله ورودی و خروجی گاز در بخش مترینگ صلب و فاقد انعطاف پذیری می باشد که هنگاام زلزلاه باا توجاه باه  -0

احتمال جابجایی نسبی زمین و فونداسیون بخش متریناگ خطار آسایب دیادگی لولاه هاای ورودی و خروجای، 

 و خطر آفرین می باشد.محتمل 

، می تواند خطر جدی را در صاورت نشات گااز ایجااد آمپری  022 فاز 0در کلیه جایگاه های سوخت پست برق  -0

 گاز (جرقه های ناشی از کابلهای پاره شده و یا حتی پاره نشده و مجاورت آن با نشت )نماید. 

توام با جرقه های ناشی از کابلهای بریده و یا آسایب پسات بارق  از ایستگاه مترینگ PSI  052گاز با فشارنشت  -4

حریقی ایجاد میکند که قرار گرفتن مخازن سوخت در بستر حریق شرایط بسیار بحرانی و خطرناکی جهت جایگاه 

 و بافت شهری اطراف جایگاه ایجاد میکند .

 در جایگاه سوخت : زلزلهعملکرد سیستم ایمنی 

لوله های ورودی و خروجی بخش مترینگ که مانع از آسیب دیدگی های لوله هاای در  Flexible hoseنصب  -1

 در هنگام زلزله می گردد. CNGبخش مترینگ جایگاه 

در سه نقطه جایگاه که بصاورت وایارلس )جهت سنجش و شناسایی اموا  زلزله (  AQC Sensor حسگرسه  -0

اموا  زلزله است و هنگام زلزله، بعد از تحلیل پیام های دریافت  بهم متصل بوده نصب می گردد که وظیفه آنها دریافت و تحلیل

 فرمان فعال شدن سیستم ایمنی صادر می گردد. مبنی بر رسیدن به آستانه خطر ، سیستم 0شده از این 

 AQCقطع کن نصب شده در پست برق دارای گیرنده ای می باشد که فرمان فعال شادن سیساتم ایمنای را از  -0

Sensor   و باعث قطع برق جایگاه می شود.دریافت 

نصب می گردد که فرمان فعال شدن سیستم  022بر روی لوله خروجی بخش مترینگ، دستگاه قطع گاز با کالس  -4

 را دریافت و گاز ورودی به جایگاه را قطع میکند . ایستگاه مربوطهایمنی صادره از 

د تخلیه گاز این طول از لوله در هنگام زلزله متر باش 5بیش از  Dryerدر صورتیکه فاصله بخش مترینگ ازبخش  -5

نصب شده روی لوله گاز بعد از مجموعه شیر قطع گاز حسااس باه زلزلاه  ventاهمیت پیدا می کند که سیستم 

متری از سطح زمین شده که به نوبه خود در باال بردن ایمنای  0باعث تخلیه گاز موجود در لوله مربوطه در ارتفاع 

 جایگاه موثر است.

با پخش آژیر و هشدار صوتی افاراد مساتقر در جایگااه را از  با اموا  اولیه زلزله فعال فعال شده وسیستم آژیر که  -6

 بروز زلزله و خطر مطلع می کند.

 شده و کمپرسور و تابلوهای مربوطه نیز  غیر فعال میشوند  ESD فرمان صادر شده از حسگرها باعث فعال شدن  -7
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  نوع کالیبراسیون امکان فعال شدن دارد:این سیستم بر مبنای دو 

 . الف: کالیبراسیون بر مبنای مو  اولیه زلزله

 له .زلزو دیگر پارامترهای حرکتی زمین ناشی از   PGAب: کالیبراسیون بر مبنای 

 

ناشی از  آستانه اموا  زلزله) پارامترهای حرکتی زمینبدیهی است طی صورتجلسه ای با کارشناسان محترم کارفرما مبنای 

 مورد نظر جهت قطع سیستم جایگاه تنظیم و امضاء می گردد و کالیبراسیون مربوطه بر آن مبنا تنظیم می گردد. زلزله(

مبنی بر فعال بودن قطع کن ها بین درایر، کمپرسور،  CNGبا این وصف با فرض صحت فرمایش کارشناسان محترم اداره 

نی زلزله در پست برق و ایستگاه مترینگ گاز و اعالن زلزلهه مهی تمرکز نصب سیستم ایممخازن و دیسپنسرها، 

 باشد.

 ویژگی های منحصر به فرد سیستم :

پیامی حاوی  ،می باشد و در صورت ایجاد خطا یا خرابی سیستم  Self-checkاین مجموعه مجهز به سیستم  -1

و بخش پشتیبانی شرکت  سیستم ارسال می گردد و به مخاطب  smsاطالعات اعالم خرابی از طریق ماژول 

 .گزارشی پیرامون خرابی اتفاق افتاده می دهد

گزارشی از  smsاین امکان را فراهم می نماید که در هر لحظه با ارسال  smsسیستم گزارش گیری از طریق  -0

 عملکرد و سالمت سیستم دریافت نمود.

 سیستم فقط به زلزله حساس می باشد .تشخیص و فیلترینگ اموا  و ارتعاشات مکانیکی غیر از زلزله . این  -0

در صورت وجود سیستم اعالن حریق در محل، امکان متصل نمودن سیستم اعالن حریق با واحد پردازش مرکزی  -4

(CPU.وجود دارد که در صورت بروز حریق و آتش سوزی نیز جریان گاز قطع گردد ) 

)کامالً محرمانه که رمز   smsراه دور و با ارسال یک این سیستم در شرایط بحرانی )غیر از زلزله( نیز می تواند از  -5

 آن نزد مسئول مربوطه می باشد( فعال می گردد.

 عبارتند از: CNGقسمت های تشکیل دهنده سیستم قطع گاز ایستگاه های 

1- AQC Sensor)سنسورهای اموا  زلزله و پارامترهای حرکتی زمین( 

0- Electronic Board 
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0- Transmitter Box 

4- Receiver Box 

5- Solenoid Valve 

 مجموعه شیر قطع گاز -6

 قطع برق سیستم -7

 سیستم آژیر بر مبنای اموا  اولیه زلزله  -0

 عملکرد هریک از بخش های سیستم در ادامه تشریح شده است.

1- AQC Sensor در هنگام وقوع زلزله اموا  زلزله را حس می کند و در صورتیکه زلزله از آستانه تعیین شده :

 برای آنالیز می فرستد. Transmitter Boxبزرگ تر باشد یک پیام به برد الکترونیکی موجود در 

0- Electronic Board وظیفه آنالیز پیام دریافت شده از :AQC Sensor در  ٬آنالیز را بر عهده دارد و پس از

 می فرستد. Receiver Boxزمان مقتضی یک پیام به 

0- Transmitter Box متشکل از :AQC Sensor  وElectronic Board  از  محلمی باشد. سه

 محلهای مورد نظرایستگاه پس از کارشناسی انتخاب می گردند و سه دستگاه از این مجموعه ها بر روی  قسمتهای

 نصب می گردند.

4- Receiver Box  پیام های فرستاده شده توسط هریک از :Transmitter Box  .در ها را دریافت می کند

فرمانی به شیر برقی موجود در  Receiver Box، صورتیکه تحلیل نهایی مبنی بر رسیدن به آستانه خطر باشد 

 می گردد. قطع جریان گاز ورودی ایستگاهسیستم داده و باعث 

 مجموعه شیر قطع گاز:  -5

 مجموعه خود از اجزای زیر تشکیل گردیده است :این 
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1- Ball Valve شیر بال ولو که در مسیر اصلی جریان گاز قرار گرفته و توسط یک محرک پنوماتیکی به :

 صورت چرخشی عمل می کند.

0- Pneumatic Actuator فشار  .: محرک پنوماتیکی که باعث چرخش توپی شیر بال ولو می گردد

  تامین می گردد. Pneumatic supply lineگاز الزم برای عملکرد محرک توسط 

 

0- Pneumatic supply line وظیفه تامین فشار گاز الزم برای عملکرد محرک پنوماتیکی را بر عهده :

 . دارد

4- Solenoid Valve این شیر یک شیر برقی است که در حالت نرمال بسته می باشد و در مسیر لوله :

قرار می گیرد. این شیر در هنگام وقوع زلزله با  Pneumatic Actuatorو   Pneumatic supplyرابط بین 

 هدایت می کند. اکچویتوررا به  گازمی گیرد باز شده و جریان   Receiver Boxفرمانی که از 

5- Regulator    رگالتور قبل از :Solenoid Valve  قرار میگیرد که فشار گاز انتقالی از

Pneumatic supply  فشار  7تا  6را به ( . 250بار تقلیل دهد psi  جهتActuator ) منهدم کننده است 

 عملکرد دستگاه :

 Meter، از مجموعه شیر قطع گاز نصب شده بعد از قسمت CNGبرای قطع جریان گاز ورودی به ایستگاه 

Segment   ایستگاه استفاده می گردد. برای اینکه لوله های قسمتMeter Segment  در هنگام وقوع زلزله آسیب

( ایزوله گشته اند. لوله گاز خروجی از زمین با اتصال Flexible Hoseنبینند این قسمت  توسط دو لوله انعطاف پذیر )

متصل می گردد به این ترتیب جابجایی  Meter Segment( به لوله بخش Flexible Hoseوله انعطاف پذیر )ل

 فونداسیون این قسمت ناشی از لرزش زمین به لوله های این بخش منتقل نمی گردد. همچنین برای لوله خروجی از این 
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که مانع از انتقال جابجایی فونداسیون بخش  ( تعبیه گشته استFlexible Hoseبخش نیز یک لوله انعطاف پذیر )

Meter Segment .به لوله کشی بعد از آن می گردد 

اجزای مجموعه شیر قطع کن گاز پیشتر بیان شدند. شیر بال ولو این مجموعه بر روی خط لوله اصلی گاز ایستگاه بعد از 

از آن عبور  250psiو جریان با فشار  نصب می گردد. در شرایط عادی کارکرد شیر باز است Meter Segmentبخش 

مجموعه نیز در این شرایط بسته می باشد. بعد از مجموعه شیر  Sensing lineمی کند. شیر برقی نصب شده بر روی 

 meterبرای تخلیه گاز محبوس بین  Solenoid valveقطع گاز لوله ای متصل به لوله اصلی ایستگاه همراه با یک 

segment  وdryer  هنگام زلزله نصب گردیده است که در حالت عادی کارکرد شیر برقی بسته می باشد. در

اموا  زلزله را حس نموده و در صورتیکه  Transmitter Boxموجود در هر  AQC Sensorدر هنگام وقوع زلزله 

 Electronicمی فرستد که هریک از  Electronic Boardیک پیام به  ٬زلزله بزرگتر از مقدار تعیین شده باشد

Board ها پس از آنالیز یک پیام بهReceiver Box  .قطع با تولید فرمانی سبب  نتیجه پردازش نهاییمی فرستند

 می گردد و همچنین با تولید فرمانی دیگر، باعث قطع شدن برق ایستگاه و پخش آژیر در محوطه ایستگاه می  جریان گاز

کردن  resetگردد که این قطع برق باعث عمل نمودن شیرهای قطع کن کمپرسور و درایر نیز می گردد. باتوجه به اینکه 

است تا رسیدن اپراتور ایستگاه، شیر بال ولو بسته خواهد ماند.  manualشیر بال ولو 

گردد که با باز شدن شیر برقی تخلیه گاز  بعد از قطع شیر بال ولو فرمانی به شیر برقی نصب شده بر روی ونت فرستاده می

شروع می گردد. قابل ذکر است که سیستم طوری طراحی شده  dryerو  meter segmentمحبوس در لوله بین 

است که تنها در صورت بسته شدن شیر بال ولو مجموعه شیر قطع گاز شیر برقی ونت باز می گردد. همچنین گاز تخلیه 

تری زمین در هوای بیرون رها می گردد.م 0شده از ونت در ارتفاع 
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الزامات قانونی : مصوبه هیئت دولت
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04مقررات ملی ساختمان مبحث 



22 
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 سازمان ملی استاندارد
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اتحادیه اروپا CEاستاندارد 
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 ISO 9001استادارد 

 

 ISO 18001و  ISO14001استاندارد 
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 استاندارد کارخانه ای از سازمان ملی استاندارد
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 تاییدیه ها

تاییدیه مرکز تحقیقات مهندسی زلزله دانشگاه صنعتی شریف
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 تاییدیه شرکت ملی گاز
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تاییدیه سازمان نظام مهندسی ساختمان
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انجامی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزلهآزمایشات مثبت 
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تاییدیه کاربری شرف ) وزارت دفاع (
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بیمه مسئولیت مدنی بیمه ایران


