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 پیشگفتار
 هیته وابسته یفرع یها شرکت و رانیا گاز یمل شرکت در یخصوص ۀاستفاد منظور به دستورالعمل/استاندارد نیا .1

 .است شده

 یاختصاص یازهاین مورد در و( IPS) نفت وزارت یاستانداردها از یعموم یازهاین مورد در رانیا گاز یمل شرکت .2

 .کندمی استفاده( IGS) خود یاختصاص یاستانداردها از

ستانداردها .3 ص یهاتهیکم نظارت با( IGS) رانیا گاز یمل شرکت یا ص ستاندارد، یتخ شکل ا سان از مت شنا  و کار

شاوران سط و شودمی هیته مختلف یها بخش م ستاندارد یشورا تو  گاز یمل شرکت رهیمد ئتیه منتحب) ا

 .رسندیم بیتصو به( رانیا

 به مربوط یتخصص-یفن اطالعات معتبر، یعلم ۀشد شناخته منابع ۀهم از ،(IGS) یاستانداردها متن میتنظ در .4

 یها ربهتج و ها پژوهش جهینت از زین و یجهان معتبر سنننازندگان داتیتول یفن مشنننخصنننات ا،یدن گاز عیصننننا

 ،یمل داتیتول از شتریب چه هر از استفاده منظور به نیهمچن .شودمی استفاده مورد حسب بر یداخل کارشناسان

 .ردیگیم قرار توجه مورد زین یداخل ارندگانس یها تیقابل

ستانداردها .5 سان روز به و یبازنگر زودتر، ضرورت، صورت در ای و بار کی سال 5 هر متوسط طور به ا  .شودمی یر

 .دهند قرار استفاده مورد را نگارش نیآخر شهیهم دیبا کاربران نیبنابرا

صالح شنهادیپ ای و نظر هرگونه .6 ستانداردها مورد در ا ستقبال مورد ا س و ا  د،ییتأ از پس و گرفت خواهد قرار یبرر

 .شد خواهد یبازنگر زین مربوطه دراستاندا

 یعموم فیتعار
 :شودمی استفاده ریز اصطالحات و فیتعار از( IGS) یاستانداردها متن در

 .باشدمی وابسته یفرع یها شرکت ای و "رانیا گاز یمل شرکت" منظور، :( COMPANY) "شرکت" .1

 شده متعهد شرکت به نسبت که شودمی گفته یاهسمؤس ای فرد به :( SUPPLIER/VENDOR) "فروشنده" .2

 .است

 .باشدمی وابسته یفرع یها شرکت ای و "رانیا گاز یمل شرکت" منظور، :( PURCHASER) "داریخر" .3

4. "SHALL": باشد یاجبار نظر مورد ۀخواست انجام که شودمی برده کار به یموارد در. 

5. "SHOULD": یاریاخت حال نیع در و یحیترج نظر مورد ۀخواسننت انجام که شننودمی برده کار به یموارد در 

 .باشد

6. "MAY": باشدمی رفتهیپذ زین بحث مورد شکل به کار انجام که شودمی برده کار به یموارد در. 

 

 

 

 

___________________________________________________________ 

  ( آدرس اینترنتیhttp://igs.nigc.ir  ( آدرس الکترونیکی ، )igs@nigc.ir )  

http://igs.nigc.ir/
mailto:igs@nigc.ir
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 هدف و دامنه کاربرد-1

اجرای سامانه قطع خودکار جریان گاز ناشی از زلزله در  دستورالعمل تعیین حداقل الزامات هدف از تدوین این

بمنظور  IGS-M-IN 306مطابق با استاندارد  ( TBS/DRSو  CGS) گاز شهری  های تقلیل فشارایستگاه

 باشد:دستیابی به موارد ذیل می

 کاهش پیامدهای نشت گاز ناشی از زلزله و ارتقاء سطح ایمنی 

 های ثانویه ناشی از ها و مشترکین و کاهش تلفات و خسارتکاهش آسیب پذیری شبکه، ایستگاه

 زلزله 

های گاز در شرکت (TBS/DRSو  CGSگاز شهری ) های تقلیل فشاردامنه کاربرد این دستورالعمل ایستگاه

  باشد.استانی می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



)0(012-DN-C-IGS     1400 آذر ماه  

5 

 منابع-2

 :اند گرفته قرار استفاده مورد زیر منابع این دستور العمل تهیه در

1) )1(305-IN-M-IGS: های گاز مشخصات فنی خرید شتاب نگار زلزله در سیستم قطع خودکار ایستگاه

 شهری.

2) )1(306-IN-M-GSI: های تقلیل فشار/تغذیه مشخصات فنی سامانه فعال قطع خودکار گاز در ایستگاه

 شهری در مقابل زلزله.

3) )0(032-EL-E-IGS : انفجار در مناطق مستعد خطر مشخصات فنی جانمایی تجهیزات الکتریکی ضد

 .)MS(و اندازه گیری  )TBS, CGS(های تقلیل فشار ایستگاه

4) )0(3-002-PL-M-IGS : اینچ  56تا  2مشخصات فنی خرید شیرهای توپی جوشی و فلنجی اندازه

 600و  300، 150کالس 

5) IPS-E-IN-180: توزیع. سیستم و ابزاردقیق تجهیزات برق تغذیه استاندارد منبع 

6) )0(309-IN-M-IGS: گاز ناشی از زلزلهقطع خودکار سامانه سیستم  تجهیزاتخرید  مشخصات فنی. 

 

7) BP-GS-112-2: Electric Motor Operated Valve Actuators for Intermittent 

Operation of Isolation Valves. 

8) IGS-E-EL-032: "Explosion Proof Electrical Equipments Layout in Risk Areas 

for Pressure Reduction Stations (TBS, CGS) and Measuring Stations (MS) " 

9) IGS-E-EL-026: "Solar Power Supply for Gas Stations" 

10) IGS-I-EL-007: "Earthing System" 

11) IGS-M-EL-011: "Industrial Electrical Panels" 

12) IGS-M-EL-023: "Miniature Circuit Breaker MCB" 

13) IGS-M-EL-024-1: "LED Lighting Fixtures" 

14) IGS-M-EL-024-2: "Control gear for LED Lighting Fixtures" 

15) IGS-M-PL-002-3: " Flanged/Welded End Ball Valves Size 2" to 24" Class 

Rating 150, 300 and 600 " 

16) ANSI/ISA-96.02.01-2007: Guidelines for the Specification of Electric Valve 

Actuators 

17) IGS-C-PL-032(0): "Stem Extension ball & plug valve" 

18) IGS-M-PL-001-2(1): " Carbon Steel Pipes Grads B"  
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19) IGS-PL-009(0): "Hand wheel Operated Gear Box" 

20) IGS-IN-301(1): "Safety Shut-off Valves" 

21) ASME BPV Code, Section VIII, Division 1: "Construction of Pressure 

Vessels" 

22) IPS-M-EL-176(2): "Material and Equipment Standard for Uninterruptible 

Power Supply System (UPS)  "   

23) IPS-M-IN-220(1:" Material and Equipment Standard for Control Panels and 

System Cabinets." 

24) IPS-E-EL-100: "Electrical System Design" 

25) IPS-E-IN-180: "Instrument Electrical Power Supply and Distribution Systems" 

26) IPS-E-EL-110: "Hazardous Area" 

27) IPS-M-EL-160:"  Material and Equipment Standard for General Electrical 

Items" 

28) IPS-M-EL-172: "MATERIAL AND EQUIPMENT STANDARD FOR 

BATTERIES" 

29) IPS-M-EL-174: "Battery and Battery charger" 

30) IPS-M-EL-176: "Uninterruptable Power System" 

31) IPS-M-EL-270: "MATERIAL STANDARD FOR CABLES AND WIRES" 

32) IPS-E-IN-160: "Engineering Standard for Valves" 

33) API 6D: "Specification for Pipeline and Piping Valves"  

34) API 6DX: "Standard for Actuator Sizing and Mounting Kits for Pipeline 

Valves" 

35) B16-34: "Hydraulic Test for Valves" 

36) 60-529: "Electrical Enclosures" 

37) ASCE 25: "Earthquake-Actuated Automatic Gas Shutoff Devices" 

 

 نکته: 

 گیرد.های فوق مورد استفاده قرار میاستاندارد، آخرین ویرایش در استفاده از این دستور العمل
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 تعاریف و اصطالحات-3

CGS (City Gate Station) : 

گاز شبکه اصلی گاز از کاهش فشار ایستگاه تقلیل فشار گاز دروازه شهری عمدتا در ورودی شهرها بمنظور 

 psi 250/350 به 1050/1400

TBS (Town Boarder Station) : 

  psi 60به 250/350 ازکاهش فشار  فشار گاز شهری بمنظورایستگاه تقلیل 

DRS (District Reducing Station) : 

 باشد.می TBS منشعب شده و در اصل همانشهری که از رینگ تغدیه شهری درون گاز  تقلیل فشارایستگاه 

 زلزله: 

سریعنیرومند لرزش و جنبش  سیختگی  شی از گ شدن انرژی نا سل زمین که به علت آزاد  سته زمین در در گ های پو

 دهد.روی می یمدتی کوتاه

 زلزله بزرگ:

 های تقلیل فشار گاز شهری را دارد. ای که پتانسیل خرابی باالیی داشته و توانایی صدمه به ایستگاهزلزله 

 ی: حاطرمبنای زلزله 

 .اشدکمتر از ده درصد ب عمر مفید ساختمان، سال 50ای کنه احتمنال وقنوع آن درزلزله

 برداری: زلزله سطح بهره

 50احتمال وقنننوع در )تر نسبت به زلزله بزرگ که احتمال وقوع آن در طول عمر تجهیزات زیاد است. ای خفیفزلزله

بایست بتوانند بدون . در زمان وقوع این زلزله، مراکز صنعتی، خدماتی و شهری می(درصد 5/99سننننال بیننننشتر از 

 خطر به فعالیت خود ادامه دهند.گونه ریسک و ایجاد هیچ

 زرگا: ب

 شود.می اندازه گیری زلزله کانون در که لگاریتم مقیاس لرزه درحاصل از وقوع زمین هشد آزاد انرژی میزان

 شدت: 

سطح زمین  سیده به هر نقطه از  صل از زلزله( که میزان انرژی ر شات حا شدت ارتعا شده  عالوه بر میزان انرژی آزاد)

 جنس خاک بستگی دارد. و عمق زلزله مانندمجموعه عواملی  بهزلزله در کانون 
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 مرکالی: 

که نمایشننگر  (I) از یک ناشننی از زلزله، کهگانه کیفی و توصننیفی بر مبنای مقدار خسننارات سننطحی مقیاس دوازده

شروع و به دوزاده ست  سوس ا ضعیف و غیرمح سیار  شاتی ب شدت خرابی آن فاجعه (XII)ارتعا ست ختم آمیز که  ا

 گردد.می

 تاریخچه زمانی: 

 دهد.تاریخچه زمانی حرکت زمین ناشی از زلزله )عموما بر حسب شتاب( را بر حسب زمان نمایش می

 ناشی از زلزله:  زگا نجریا رکادخو قطع سامانه

پشتیبان و سایر ، مدارهای الکترونیکی، شیر، عمل کننده، برنامه کنترلی، برق هکنندلفعا ،حسگرسیستمی متشکل از 

که از این پس در این زلزله  در هنگامگاز  نجریا قطع های تقلیل فشننار، بمنظورمتعلقات جهت نصننب در ایسننتگاه

 شود.دستورالعمل به اختصار سامانه/سامانه قطع نامیده می

CAV (Cumulative Absolute Velocity) : 

 تجمعی مطلق سرعت

PGA (Peak Ground Acceleration) : 

 بیشینه شتاب جهتی زلزله )مولفه افقی شتاب( 

PGV (peak Ground Velocity) : 

 بیشینه سرعت جهتی

PGD (Peak Ground Displacement): 

 بیشینه تغییر مکان جهتی 

SPS (Sample per Second): 

 تعداد نمونه در ثانیه 

 CCB (Central Control Building) : 

 مرکز کنترل و مانیتورینگ

 طیف فرکانسی: 

 .کند تولید مخربی اثرات بعضا و آمده بوجود زلزله اثر در میتواند که ایلرزه هایفرکانس از ییازهاب
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  :(SI)شدت طیفی

ثانیه محاسبه  5/2تا  1/0های که بین دوره %5مساحت زیر نمودار طیف پاسخ سیستم با یک درجه آزادی با میرایی 

 شود.می

 طیف پاسخ:

های طبیعی از بیشترین پاسخ سیستم یک درجه آزادی روی یک تحریک پایه که بصورت تابعی از فرکانسای گستره

 گردد.سیستم و میرایی بیان می

 طیف پاسخ الزم: 

سطح بهره سخ زلزله بزرگ و زلزله  برداری که جهت تحلیل کارایی عملکرد تجهیزات مکانیکی و الکتریکی در طیف پا

ستگاه شاای شت ر بکار برده میهای تقلیل ف سخ زلزله بزرگ برای دوره بازگ سخ  2475شود. طیف پا سال و طیف پا

شت  سطح بهره برداری برای دوره بازگ ست. این طیف 475زلزله  شده ا شرکت ملی گاز ساله تعیین  سط  ها باید تو

 ایران تعیین و تایید گردد.

 طیف پاسخ آزمایش:

 طیف پاسخ تاریخچه زمانی لرزش میز لرزه. 

 )برشی یا عرضی(:  Sموج 

 کنند.موجی که در آن ذرات در جهت عمود بر جهت انتشار توسط تغییر شکل برشی خالص حرکت می

 )طولی(:  Pموج 

 موجی که جهت حرکت ذرات در جهت انتشار موج است.

 موج ریلی: 

 یابد.موجی که در سطح زمین منتشر شده و دامنه آن بصورت نمایی با افزایش شعاع کاهش می

 موج الو: 

ای با سرعت باالتر که در زیر آن قرار دارد تر نسبت به الیهدر یک الیه با سرعت پایین Sموجی که در اثر انتشار موج 

 شود.ایجاد می

  :(Digitizer) زریتایجید

 . کندیم لیتبد تالیجید گنالیرا به سخروجی از سنسور آنالوگ )ولتاژ(  گنالیکه س یدستگاه

  :(Digitizer Resolution)رزولیشن دیجیتایزر 

شود و نشانگر ایزر بمنظور بیان میزان دقت خروجی یک دیجیتایزر استفاده شده و با بیت مشخص میترزولیشن دیجی

 تواند تولید کند.متمایز می (2n)این است که دیجیتایزر چه تعداد کد خروجی 
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 : (Digitizer Sampling Rate)نرخ نمونه برداری دیجیتایزر 

 معموال شنننود ومی تعریف زمان واحد در موجود خروجی هاینمونه تعداد عنوان به Digitizer برداری نمونه نرخ

 .شودمی مشخص (SPS) ثانیه در نمونه بصورت

Trigger : 

 شود. نوعی رویه ذخیره اطالعات که پس از یک رویداد اجرا می

Analog Input Range : 

 دیجیتایزر. به رساندن آسیب بدون آنالوگ هایورودی به اتصال قابل ولتاژ حداکثر

AUX Analog Inputs : 

 دما. رطوبت، ولتاژ، مانند دقیق غیر مقادیر گیریاندازه برای یافته کاهش وضوح با آنالوگ هایورودی

AUX digital outputs : 

صال برای ولت 24 قدرت با NPN دیجیتال هایخروجی ستم رله طریق از خارجی هایکنندهعمل ات  یا مکانیکی سی

 استاتیکی.

 : (Cross Talk)نشت انرژی 

 .دهندمینمایش  XT گویند و بامی شنویهم انرژی یا نشت کانالناشی از انرژی الکتریکی بین دو  تداخل به

 (: Seismograph)نگار لرزه

ستگاهی که  شی از ورود امواج لرزه یهای کوچک زمینلرزشد ستهنا صورت تابع پیو ای از زمان، پایش و همراه ای را ب

 کند.با عالیم بسیار دقیق زمانی ثبت می

  (:(Accelerometerشتاب سنج 

شتاب زمین  هیدستگا شتاب زمین کرده و  گیریاندازهجنبش نیرومند زمین را یا به عبارتی که  معموال قادر به ثبت 

شتاب ثقل ستگاهمی (g) در حد چندین برابر  شند. مزیت این د سه با لرزهبا های نگارها امکان ثبت لرزشها در مقای

 باشد.شدید زمین می

 (:(Force-balancedشتاب سنج 

سنج نیروی خارجی که بر شتاب  سنج اعمال می در این نوع  شتاب  سی در روی جرم  شود با فیدبک الکترومغناطی

 شود.جهت مخالف در جهتی که جسم ثابت باشد جبران می

 : MEMS (Micro Electro Mechanical Sensors)شتاب سنج 

سنج ستم MEMSهای شتاب  ستند که بر روی چیپسی ساخته می های میکرو الکترو مکانیکی ه سانا  شبه ر های 

 کنند.گیری میشتاب را اندازه شوند و

 : (Clip level)کلیپ شتاب سنج سطح 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84
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 یکیمکانمشخصات به  یبستگ کلیپسطح . شودنامیده می کلیپسطح  ،توسط شتاب سنج ثبتحداکثر شتاب قابل 

 دارد. زریتایجیدالکتریکی شتاب سنج و مشخصات 

  :(Expected Lifetime) عمر مورد انتظارطول 

ثابت مشخص شده  هایهدر محدود یشتاب سنج یهایژگیو زمانی است که شتاب سنجمورد انتظار برای طول عمر 

 .ماندمی یباق

GPR (Ground Penetrating Radar) : 

ستفاده از امواج رادیویی  ساختار و بافت الیهمی (MHz 1000-10)تکنیکی که با ا سبتا دقیق از  های توان برآورد ن

 زیر زمینی به دست آورد.  

  :(Very High)یا سطح حفاظتی بسیار باال  Gaسطح حفاظت 

های الکتریکی در این سطح حفاظتی در شرایط عادی کار و نیز در هنگام بروز حوادث )مترقبه و غیر مترقبه(، دستگاه

 کنند.منبع اشتعال ایجاد نمی

 دمایی:  کالس

 .رسدنمی احتراق حالت به آن اطراف اشتعال قابل ماده دما، آن تا که تجهیزات سطح دمای حداکثر

 همبندی اصلی: 

 کنند به سیستم ارت.اتصال بدنه تجهیزاتی که از برق استفاده می

 همبندی اضافی: 

 کنند به سیستم ارت.اتصال بدنه تجهیزاتی که از برق استفاده نمی

 خریدار/کارفرما: 

پذیرد و مالک فرآیند ها انجام میها از طریق آننصننب سننامانه قطع در ایسننتگاههای گاز اسننتانی که فرآیند شننرکت

 شوند.محسوب می

 تامین کننده/پیمانکار: 

سیون، راه سی، کالیبرا صب و اجرا، بازر سایر خدمات شخص حقیقی یا حقوقی که بمنظور تامین تجهیرات، ن اندازی و 

 نماید.د تامین/پیمانکاری همکاری میهای گاز استانی در راستای قراردامرتبط با شرکت

 دستگاه نظارت:

کارفرما یا پیمانکار نظارت که از طرف کارفرما بمنظور مشنناوره و نظارت بر فرآیند نصننب و اجرای سننامانه همکاری  

 نماید.می
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 الزامات عمومی-4

 نیز داشته باشد. بوده و قابلیت فرمان پذیری  خودکار بصورت بایست ذاتاًمی عملکرد سامانه قطع -1-4

 را داشته باشد.  اصلی کنترل مرکز با اطالعات قابلیت تبادل بایستمی قطع سامانه -2-4

ضوع این سئله به دلیل اهمیت مو زمان پس از  در بحران و امداد طرح تهیه قطع، سامانه عملکرد سطح تعیین م

 که هایی استایستگاه برای قطع دریافت فرمانارسال و  و در صورت فراهم شدن مالحظات پدافند غیر عامل زلزله

 ها قطع نشده است.آن گاز جریان زلزله زمان در دلیلی هر به

 بایست وجود داشته باشد.در شرایط عادی و درصورت رویداد خرابی در سامانه احتمال قطع جریان گاز نمی -3-4

آوار و  سوزی،آتش همانند زلزله از ناشی ثانویه و اولیه خسارات و حوادث برابر در بایستمی سامانه تجهیزات-4-4

 مقاوم بوده و محافظت گردند.  تخریب سازه ایستگاه

 زمان در بایستمی مکانیکی و الکترونیکی الکتریکی، تجهیزات شامل سامانه در استفاده مورد تجهیزات کلیه-5-4

 .باشند صحیح عملکرد قادر به زلزله

بایسننت حداقل می سننامانه هایمولفه تعداد کمتر، نگهداری و تعمیر نیاز به و خرابی بمنظورکاهش احتمال -6-4

  باشد.

 پذیر باشد.بایست فقط بصورت دستی و غیر خودکار امکانسازی مجدد سامانه میفعال -7-4

بایسننت شننناسننایی و در شننرایط عادی هر نوع خرابی سننامانه ناشننی از خرابی قطعات الکتریکی و مکانیکی می -8-4

 بصورت خودکار گزارش گردد.

های ناشی از زلزله )در محدوده فرکانسی و شتاب تعیین شده( حساس و دارای بایست تنها به لرزشسامانه می -9-4

 ها حساسیت و عملکردی نداشته باشد.لرزش سایرو  اتتجهیز زه،ساناشی از  یهازشلر به عملکرد بوده و نسبت

درجه سننانتیگراد قابلیت عملکرد داشننته  60تا  -30یسننت برای دمای محیطی باتمام تجهیزات سننامانه می -10-4

 باشند.
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 نگاری و شتاب سنجیلرزه -5

توانند هنگام رسننیدن به می این امواجکنند. ای را در زمان کوتاهی تولید و منتشننر میلرزه امواج مختلف انواع هازلزله

  سطح زمین اثرات مخربی ایجاد کنند.

 شوند؛کلی امواج زلزله به دو دسته تقسیم میبطور 

شوند که بیشترین سهم را امواج سطحی: یکی از ساز و کارهای تخریب زلزله بوده و به امواج ریلی و الو تقسیم می-1

 های گاز بر عهده دارند.در تخریب ایستگاه

شامل امواج -2 شی بوده که خود  شاری و بر شی از نیروهای ف شند. بهمی P و Sامواج حجمی: نا  امواج معمول طور با

S  صورتیکه امواج شته در  سیل خرابی باالیی دا  برابر دو تقریبا سرعت دارای و مخرب بوده غیر Pسرعت پایین و پتان

 هستند. S امواج

 :شوندکنند به دو دسته تقسیم میزمین را ثبت میای لرزههایی که حرکت دستگاه

 نگارلرزه 

 شتاب سنج 

ساس کار  شتابلرزها سان سنج نگار و  ست تقریبا یک صلیتفاوت  .ا ستگاه ا شتر د سیت بی سا جهت  ینگارهای لرزهح

 های رویداده در فواصل بسیار دور است.های کوچک یا زلزلهثبت زلزله

سرعت نگار هستندستگاه سرعت جابجایی زمین حساس بوده و عمال  ها قادر به ثبت این دستگاه د.های لرزه نگار به 

 .گردندمی( Clip)و در صورت وقوع زلزله در نزدیکی محل نصب آنها دچار اشباع  بودهنبش نیرومند زمین نج

گیری و به عبارتی شتاب یا تغییرات سرعت حرکت زمین را اندازه بودهبه شتاب جابجایی زمین حساس  هاسنج شتاب

سیت کنندمی سا سنج. ح سی بوده و های کوچک زمین کم جهت ثبت لرزش هاشتاب  معموال در کاربردهای مهند

 شود. استفاده می هاآنشناسی مهندسی از زلزله و زلزله
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 های هشدار سریع:مکانیسم سیستم

 عوامل سایر و شناسی زمین عوامل به شوند بستهمنتشر می یک زلزله کانونی ناحیه که از Pو  S امواج سرعت دقیق

شار امواج  سرعت انت ست.  سبت به امواج  Pمتفاوت ا سبی آنها Sن سرعت ن شتر بوده، ولی اختالف  ثابت  حدودی تا بی

 Pاز قدرت و قابلیت تخریبی کمتری نسننبت به امواج  Pقدرت تخریبی باالیی دارند در حالیکه امواج  Sاسننت. امواج 

وقوع هشدار ناشی از زلزله را شناسایی و  Pتوان امواج ها میجنگارها و شتاب سنبا استفاده از لرزه باشند.برخوردار می

 های هشدار سریعو بمنظور استفاده در سیستم ارسال(  Sاصلی ) امواج  امواجزلزله را چند ثانیه قبل از رسیدن 

(EEWS)  .موج از رسیدن پس زمان اولیه در ایلرزه پارامترهای محاسبه مکانیسم مورد استفاده،استفاده کردP، 

 .باشدخرابی می و ایجاد خسارت احتمال تشخیص در پارامترها این از استفاده و شدت و شتاب فرکانس، یعنی
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 سامانه قطع خودکار جریان گاز ناشی از زلزله-6

سامانه به منظور ستگاه خودکار جریان قطع این  شهری گاز در ای شار گاز  در  (TBS/DRSو  CGS)های تقلیل ف

ستاندارد  الزامات  مطابق با هنگام زلزله، سایی امواج اجرا می IGS-M-IN 306ا شنا سامانه  ساس کار این  گردد. ا

گیری در خصوص قطع خودکار سنجی و انتقال و پردازش امواج و در نهایت تصمیمزلزله با استفاده از مکانیسم شتاب

 باشد.پیش طراحی شده )طبق استانداردهای ملی و بین المللی( می)و یا استمرار( جریان گاز مطابق با الگوریتم از 

 گردد:این سامانه برای دو کاربرد اجرا می

 خطای انسانی. گاز و حذف جریان سریع اتوماتیک گاز در هنگام زلزله؛ با هدف قطع قطع-1

 تنظیم شده مقادیر مساوی با یا کمتر SI میزان با ایزلزله دور؛ برای مواقعی که راه از کنترل قطع گاز بصورت -2

ستگاه در سیب و ضایعات در عین حال نکرده عمل قطع خودکار سامانه و رخ داده هاای شی هایآ شت گاز نا  و از ن

 است. داده رخ شبکه شهری از بخشی در گسترده آتش سوزی

 این سامانه قابلیت اجرا با دو پیکربندی متفاوت را دارد: 

 سامانه قطع یکپارچهشبکه شتابنگاری و -

 (Local)سامانه قطع محلی -

 

 شبکه شتابنگاری و سامانه قطع یکپارچه-6-1

های تقلیل فشار )و نه لزوما های نصب شده در ایستگاهسنجای از شتابسنجی بوسیله شبکهدر این پیکربندی شتاب

 سایر بسترهای ارتباطی و یا رادیو طریق از شبکه،های شود به اینصورت که با استفاده از زیرساختها( انجام میهمه آن

گردد. این ارسال میدر خارج از ایستگاه  (CCB)و کنترل  فرماندهی به مرکز ایای بصورت لحظه، اطالعات لرزهامن

ای بندی مقادیر لحظهآوری، پایش و ارزیابی و در هنگام زلزله، با جمعاطالعات بصورت یکپارچه تحت اسکادا جمع

-گیری در خصوص قطع گاز در هر کدام از ایستگاهتصمیم شده، تعیین پیش از هایاساس الگوریتم برنگارها و شتاب

گردد. های مربوطه ارسال میها/نواحی شهری بصورت خودکار انجام و )در صورت نیاز( فرمان قطع به ایستگاه/ایستگاه

با استفاده از  (Voting)گیری نجی با برقراری مکانیزم رایمزیت این پیکربندی افزایش قابلیت اطمینان در شتاب س

 باشد. تعداد کمتری سنسور می

ها، تقسیمات های استاندارد با مالحظات پیکربندی شبکه، تعداد و حساسیت ایستگاهنواحی شهری طبق دستورالعمل

بندی زلزله، ، توزیع جمعیتی، پهنهای، نزدیکی/دوری به مراکز تولید لرزه، بافت شهریشهری، شکل گسل، سوابق لرزه

 ای، سن بناها و سایر بندی خطر، مشخصات ژئوفیزیکی، خاک شناسی )پدولوژی(، نوع ساخت و ساز، تراکم سازهپهنه
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بندی و مرزهای نواحی شهری گردد، ناحیهآوری میالمللی جمعها و نهادهای معتبر ملی و بینعوامل که از سازمان

(Boundary) گردد. اطالعات بدست آمده برای تهیه برنامه عملیاتی مشخص می(Action Plan)  ،مناسب

ای با گردد که برای ناحیهمیسازی پیادهای افزاری و تهیه الگوریتم عملیاتی بررسی و در نهایت شبکهپیکربندی سخت

 ای و ژئوفیزیکی یکسان دارای عملکرد مستقل باشد. خصوصیات لرزه

 

 مالحظات:

با توجه به حجم و پیچیدگی کار و نیز نبود استاندارد و برنامه عملیاتی مشخص، پیکربندی این شبکه بسیار دشوار و  

 باشد.افزاری، شبکه و ساختمانی میهای سختنیازمند مجوزهای خاص، بودجه و زیرساخت

 

 (LOCAL)سامانه قطع خودکار گاز محلی -6-2

های تقلیل فشار گاز شهری در هنگام زلزله با استفاده خودکار جریان گاز ایستگاهاین پیکربندی بمنظور قطع سریع و 

 ها عبارتند از:ها و قابلیتباشد. ویژگیاز اطالعات محلی می

 صمیم ستمرار( جریان گاز ت صوص قطع )و یا ا ستگاهگیری در خ سایر ای ستقل از  صورت م ستفاده از هاب ، با ا

پیش  های ازالگوریتممطابق با ها ر محل هر ایسننتگاه و پردازش آناطالعات شننتاب سنننجی بدسننت آمده د

 ارسال فرمان قطع )در صورت نیاز( توسط سیستم کنترل و پردازش محلی. و  شده تعیین

  ارسننال اطالعات مورد نیاز شننامل فشننار، دما، وضننعیت شننیر و وضننعیت سننالمتی سننامانه به مرکز کنترل و

 مانیتورینگ. 

  فرمان قطع از مرکز کنترل و مانیتورینگ.قابلیت دریافت 

 

  :الزام

مورد  ”سامانه قطع محلی“ ع یکپارچه و شبکه شتابنگاری، های سامانه قطدر این دستورالعمل با توجه به پیچیدگی

شوند که در صورت نیاز با انجام کمترین تغییرات، سامانه قطع محلی نظر بوده، لیکن تجهیزات بصورتی انتخاب می

استفاده باشد. در این دستورالعمل هر جا از کلمه سامانه  ”شبکه شتابنگاری و سامانه قطع یکپارچه“قابل تبدیل به 

 باشد.می“ (Local)سامانه قطع گاز محلی “منظور  ،شده
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 پیکربندی:

 باشد:بصورت زیر می (Local)پیکربندی سامانه قطع محلی 

 

 (Local)سامانه قطع محلی کلی : شماتیک 1شکل 

 

 های مختلف سامانه عبارتند از:قسمت

 اتاقک تجهیزات 

 حوضچه شیر 

 شامل: شتاب سنج، دیجیتایزر، مودم سیستم شتاب( نگاریGSM ماژول ،GPS) 

  سیستم برق پشتیبان(UPS) 

  قطع جریان گاز  مکانیکیتجهیزات 
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 اتاقک تجهیزات -

و  (UPS)اتاقک تجهیزات بمنظور نصب تجهیزات شامل سنسور، پردازشگر )دیجیتایزر(، تجهیزات برق پشتیبان 

 گردد:نصب و اجرا می با جانمایی و ابعاد مناسب(های تقلیل فشار گاز شهری )ایستگاه با اهداف زیر درتجهیزات جانبی 

 ز زلزله.مالحظات ایمنی شامل آوار و خرابی ناشی ا 

 .)مالحظات امنیتی ) احتمال دستکاری و خرابکاری 

 .محدود کردن سطح دسترسی فیزیکی 

 .حفاظت محیطی در شرایط مختلف جوی 

 باشد:جانمایی محل تجهیزات در اتاقک بصورت زیر می

               
 : جانمایی محل تجهیزات در اتاقک2شکل 
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 اتاقک تجهیزات به شرح زیر است: اجرایالزامات 

 محل ساختگاه زمین شناسی ساختار تکتونیکی همچنین مشخصات محلی و اقلیمی، جغرافیایی، بررسی اطالعات-

 ژئوالکتریک(. یا و GPR هایروش از یکی با نیاز صورت )در اتاقک. ساخت

 مطابق با الزامات مقررات ملی ساختمان ایران )مبحث ششم(. اجرا -

 محاسبه بار آوار احتمالی ناشی از زلزله در طراحی.-

 

 حوضچه شیر -

بایست درون حوضچه مناسب نصب گردند. الزامات مجموعه شیر و اکچویتور با مالحظات مربوط به اتاقک تجهیزات می

امکان بایست به نحوی باشد که باشد. ابعاد حوضچه میاتاقک تجهیزات می اجرایحوضچه شیر همان الزامات  اجرای

بایست برای انتقال شیر حضور نفرات جهت نصب و تعمیرات )جزیی( وجود داشته باشد همچنین دریچه تعبیه شده می

 و اکچویتور درون و بیرون حوضچه مناسب باشد.

 

 نگاریشتاب سیستم -

های از پیش سیستم شتابنگاری بمنظور تشخیص زلزله و صدور فرمان قطع )در صورت لزوم( با استفاده از الگوریتم

 باشد:های زیر میشود و شامل قسمتتعیین شده اجرا می

 .IGS-M-IN-306 و IGS-M-IN-305 مطابق با استاندارد (Accelerometer) سنج شتاب -1

 .IGS-M-IN-306 وIGS-M-IN-309  مطابق با استاندارد  (Digitizers) کننده رقومی هایدستگاه -2

 مطابق با استاندارد  (Acquisition system) ذخیره اطالعاتآوری، پردازش و افزارهای جمع نرم -3

 IGS-M-IN-309 و IGS-M-IN-306. 

 

 : تعیین الگوریتم قطع

تقلیل فشار گاز شهری وجود های المللی برای معیار فعال شدن سامانه قطع در ایستگاهاستاندارد ملی و بین -

ستانداردندارد و   psi 60 تا و صنعتیهای خانگی گاز در سیستمقطع جریان  صرفاً مربوط به  ASCE25ا

 باشد.بوده و استفاده از آن برای ایستگاه تقلیل فشار گاز ممنوع می
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ستانداردهای ملی و بین  - ستاندارد با توجهالمللی میبا توجه به فقدان ا ست معیارهای این ا شه به بای های نق

ساختمانی، توزیع جمعیتی، وضعیت شبکه گاز، ساختار زلزله، جنس خاک، بافت خطر بندی ها، پهنهایستگاه

 گردد.  مراکز ذیصالحها توسط شهری و سایر مولفه

 .  بایست با نقشه جامع راه مقاوم سازی منطبق باشدمیالگوریتم   -

 (UPS)برق پشتیبان  سیستم

ستگاه صلی ای شبکه برق ا سامانه قطع،  صلی  شد لذا بامی (VAc 220) تغذیه ا عملکرد در مواقع  لزوم به توجه با

 باشد. این سیستمنیز مورد نیاز می (UPS)منبع تغذیه بدون وقفه  اصلی سیستم برق بر عالوه قطع برق )بحران(،

ستم بدون تغذیه جهت سی ستم کنترل و مانیتورینگ(  سی سنج، دیجیتایزر،  شتاب  شتابنگاری ) ستم  سی  هایوقفه 

 .شودمی برده رتبط با سامانه بکارو سایر تجهیزات م تجهیزات قطعارتباطاتی، 

 

 باشد:الزامات سیستم برق پشتیبان به شرح زیر می

شتیبان می حطر- ستم برق پ ستاندارد سی ست الزامات ا را همراه با  IEC 60950-1و  IPS-M-EL-176(2)بای

 مالحظات تستو  IGS-M-IN-309و  CSA C22.2 No.107.3-05 UL1778مالحظات مربوط به استاندارد 

 EMC-EMI for FCC part 15 class A .برآورده کند 

 بایست در طراحی لحاظ گردد.شرایط محیطی محل نصب می-

 با توجه به شرایط محل نصب )در مشورت با کارفرما( تعیین شود. بایستمی الکتریکی IP براساس حفاظت درجه-

ستاندارد (DC Chargerیا  UPSمشخصات منبع تغذیه تجهیزات )- و  IPS-M-EL-174، حسب مورد، مطابق ا

 خواهد بود. IPS-M-EL-176یا 

ستگاه  %120با ظرفیت  Redundantاز نوع  (DC Chargerیا  UPSمنبع تغذیه تجهیزات )- صارف ای بار نامی م

 گردد. بینیپیشساعت  8ساعت و حداکثر زمان شارژ مجدد باتری ها  48حداقل زمان پشتیبان با و 

حداقل  (DC Chargerیا  UPSمنبع تغذیه تجهیزات )( Events and Alarm)ال های خطا و رویدارد سننیگن-

 و نگهداری شامل: روشن/خاموش، وضعیت برق ورودی، وضعیت باتری، وضعیت بار، دستی/اتوماتیک، حالت 

ستتعمیرات سال بر روی یکی از پروت، خطا در خروجی و خطای داخلی بای شده در  یکلهای قابل ار ستاندارد تعریف  ا

 ایستگاه و سازگار با سایر تجهیزات باشد.

 مدارهای خروجی بایستی در برابر اتصال کوتاه، اضافه ولتاژ و اتصال زمین محافظت گردند.-

بوده و بر روی رک ضنند  Maintenance Free و Sealedو از نوع  IPS-M-EL-172باتریها مطابق اسننتاندارد -

 ابر برخورد غیر عمد محافظت گردد.زلزله نصب و در بر
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مشخصات فنی تجهیزات و اقالم عمومی از جمله: چراغ ها و روشنایی، پریزها و جعبه تقسیم ها، لوله های کاندوئیت، -

 باشد IPS-M-EL-160ترمینالها و اتصاالت و ... مطابق استاندارد 

 باشد. IPS-M-EL-270و مطابق استاندارد ردار و، آرمPVCکابلها و سیم ها از نوع هادی مس، عایق و روکش -

ستاندارد - سامانه زمین الکتریکی مطابق ا ساس  IPS-M-EL-161اقالم  سامانه بر ا سی   IGS-I-EL-007و بازر

 صورت پذیرد.

 و کلیدهای مینیاتوری مطابق IGS-M-EL-011تابلوهای برق و تجهیزات درون آن مطابق استاندارد -

 IGS-M-EL-023  ،ساخته و نصب می گردند.انتخاب 

 با رعایت الزامات مناطق خطر استانداردهای LEDدر صورت استفاده از چراغ های روشنایی -

 IGS-M-EL-024-1 و IGS-M-EL-024-2 .باید رعایت شوند 

 ظرفیت-

a) شود. بینیپیش مصرفی بار درصد  120بایست برایمی وقفه بدون تغذیه منبع دستگاه 

b) استاندارد  اساس بر بایستمی نامی ظرفیت IEC60146.برآورد شود 

c) 48بایست جهت استفاده برای حداقل مدت سامانه می کل ظرفیت سیستم تغذیه پشتیبان برای 

 ساعت کار مداوم پیش بینی گردد.

 باشد. 0msبرای زمان تاخیر  Onlineبایست در مد سیستم برق پشتیبان می عملکرد-

 ساعت باشد. 12از  بایست کمترها میزمان شارژ باتری-

 .باشد درصد 1±حد در آن تغییرات و هرتز 50 بایستمی خروجی فرکانس-

 .بیشتر باشد مصرفی بار حالت هر در 60dB از دستگاه نباید از متری یک فاصله در شده گیریاندازه نویز-

 برای مانیتورینگ باشد.SNMP یا  modbus/TCPبایست دارای پروتکل ارتباطی سیستم می-

استانداردهای کمیسیون  در شده ذکر مجاز حد از آن اندازه و ممکن حداقل بایستمی رادیویی فرکانس تداخل-

 .نشود بیشتر (EN55014)مربوطه و استاندارد اروپایی IEC برق  المللی بین

 بایست فن با توان مناسب در نظر گرفته شود.جهت خنک سازی سیستم برق پشتیبان می-

اسنننتاندارد  با مطابق 1.5با کالس دقت  بایسنننتدیجیتال می یا آنالوگ نمایشنننگر با گیریازهاند ابزارهای-

IEC60051-2  شود صات تا تهیه  شخ شان را زیر م ضعیت باتری، ظرفیت ، خروجی ورودی، ولتاژ ولتاژ: دهد ن و

ر ولتاژ خروجی، جریان خروجی برای ه، ورودی، جریان شنننارژ، وضنننعیت فن  جریان، تخمینی، آالرم خرابی باتری

 دمای باتری، دمای دستگاه. ،ACجریان 
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  نکته:

بر برق عالوه  IGS-E-EL-026 استاندارد توان از سامانه برق خورشیدی مطابق باجهت افزایش قابلیت اطمینان می

 ها و سیستم برق پشتیبان برای این منظور استفاده کرد.ایستگاه

 

 )شیر و اکچویتور( مکانیکی قطع گازسیستم -

باشد که می  .IGS-M-IN-309مطابق با استانداردسیستم مکانیکی قطع گاز شامل شیر توپی به همراه اکچویتور 

 شود. نصب  IJبایست در ورودی ایستگاه و قبل از می

 گیرد:این انتخاب با مالحظات زیر صورت می

  ها در زلزله.لولهو حذف ریسک ناشی از شکستگی قطع گاز در ورودی ایستگاه 

  حذف ریسک ناشی از شکستگی درIJ .ایستگاه 

  امکان محافظت در مقابل بار آوار و خرابی ناشی از زلزله )با محصورسازی شیر قطع داخل حوضچه

 شیر(.

 ای کمتر.نیاز به سرویس دوره 

 

 ی مجموعه شیر و اکچویتور عبارتند از:اصل یاجزا

 نی و هندویل.شیر توپی استم بلند با گیربکس حلزو 

  ی.لوازم جانباکچویتور و 

 تینشانگر موقعو موقعیت و  گشتاورهای  چیسوئ. 

  های کنترلی.برقی و کابل یهاکابل یبرا ترمینال جداگانهجعبه 

  استم(. ریو ش ربکسیگ دهندهاتصال( 

 

 تامین تجهیزات -7

 الزامات فنی تجهیزات -1-7

 .Data Sheetبرای تجهیزات مطابق با  ATEX ،IEC EXگواهینامه ضد انفجار  -7-1-1

 المللی.و بین مطابق با استانداردهای داخلی تجهیزات شتابنگاری عملکرد صحت فنی گزارش-7-1-2
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 ه زلزل مهندسی و شناسی زلزله بین المللی از قبیل پژوهشگاه مراکز معتبرصادر کننده گزارش فنی

می باشد.  سایر مراکز علمی و تحقیقاتی پس از تائید   و شهرسازی راه تحقیقات مسکن، سازمانو 

 مدیریت پژوهش و فناوری و شورای استاندارد شرکت ملی گاز ایران تعیین می گردد.

 

 شتاب سنج-7-1-3

a)  بصورت تالیجید یهاداده شتاب سنج )جهت انتقال کابل اتصالمتعلقات شتاب سنج )حداقل( شامل 

 (.متر 100تا فاصله حداقل  درست

b) مانیتورینگ(. نرم افزار اتصال و کنترلشتاب سنج ) نرم افزار اتصال و کنترل 

 شیر و اکچویتور:-7-1-4

c)  برداری.بهرهاز  ماه پس 60گارانتی تجهیزات و متعلقات: به مدت حداقل گواهی 

d) کارایی برای موارد زیر: تضمین 

  اکچویتور.زمان باز و بست 

  ر شی برای باز و بستالزم نیروی الکتریکی( بدون  کاراییتضمینTolerance.) 

e) مطابق با تجهیزات  نیتامی: ابعاد نیتضمData Sheet مربوطه. های 

 این دستورالعمل.  9بخش بازرسی فنی و الزامات  ITPبا  بقاطم تجهیزات: یهاآزمون-7-1-5

 تبصره: 

بازرسی و کنترل فنی شرکت ملی های بازرسی فنی شخص ثالث منوط به استفاده از لیست کوتاه بکارگیری شرکت

 باشد.گاز می

 

 و انبارشحمل بندی، الزامات بسته-7-2

 .و انبارش تجهیزات ینگهدار، حمل یهادستورالعمل ارائه-7-2-1

حمل به مدت یک سال از محل  یبرا )مناسب مواد رطوبت گیر، ضربه گیر، جعبه و درپوش بندی:مواد بسته-7-2-2

 ه(.ایستگاتا نصب در تامین 

 ها:مشخصات نشانه گذاری بسته-7-2-3

  لیست تعداد و اقالم(Packing List) .موجود بر روی هر جعبه الصاق گردد 

  سازنده، کارفرما، تاریخ تولید، تاریخ حمل و شرکت  شامل نام  سته بندی  صات ب شخ سب م برچ

 ها.شماره سریال
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 های حمل.حمل مطابق با دستورالعمل-7-2-4

 های انبارش.دستورالعمل مطابق باانبارش -7-2-5

 بازرسی و تست-8

 سیستم شتابنگاری -8-1

سامانه )مطابق با انتظارات مورد نیاز در فرآیند( می شتابنگاری در  ستم  سی سی کارایی و عملکرد  ست بمنظور برر بای

 شود.ها تحت نظارت شرکت ملی گاز ایران انجام میهایی انجام شود. این تستتست

 (3پیوست باشد. )سیستم شتاب نگاری به پیوست میروش تست 

 شتاب سنج-8-1-1

 انجام شود. IGS-M-IN-305(1)بایست مطابق با الزامات استاندارد تست شتاب سنج مطابق می

 (4پیوست باشد. )شتاب سنج به پیوست می (ITP)روش بازرسی 

 دیجیتایزر-8-1-2

 IGS-M-IN-309 ،  IEC 60068-2-1 ،IEC 61000-6-3 ،IECبایست طبق استانداردهایدیجیتایزر می

 ( تست و آزمایش شود. IEC)اولویت  ISIRI 2868و  61000-6-1

 ها شامل:تست

 بازدید ظاهری 

 .)اتصاالت )برای هرگونه نقص یا اشکال 

  قطعات الکترونیکی: اطمینان از نصب تمام قطعات الکترونیکی بصورت صحیح روی بردPCB.) 

  کیفیت برد مدار چاپی(PCB). 

 کاری کیفیت لحیم(Soldering Quality) کاری مناسب و عدم لحیم سردی(.)بررسی لحیم 

 چک الکتریکی 

  مصرف جریان(Current Consumption):  برقدار کردن به وسیله منبع تغذیه توان باال و بررسی

 محدوده جریان مصرفی و ولتاژ کاری.

 USB Power Check بررسی(  ولتاژ خروجیUSB .)بعد از بوت شدن سیستم 

 شبکه

 USB Networks Check بررسی نصب صحیح مبدل شبکه :USB-LAN. 

 LAN Connection Check:  بررسی اتصالLAN  بهPC .بر روی کامپیوتر میزبان 
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 Ping Speed & Data Communication Speed:  بررسی یکپارچگی اتصال، زمان پینگ سیستم و

سیگ ستم میانتقال  سی ست از طریق کابل اترنت به رایانه میزبان نال در زمان واقعی با کامپیوتر میزبان. ) بای

 متصل شده و هیچ وسیله دیگری در شبکه وجود نداشته باشد(.

GPS Time Fix Check  

   بررسی زمان و تاریخ سیستم با یک سیستم مرجع 

Analog Input 

  0بایست با سه مقدار ، ورودی: مقدار نویز ورودی برای هر کانال میبررسی حداکثر و حداقل مقدار نویز  ،

 ولت چک شود. -10و  10

  بررسی محدوده دینامیکی(Dynamic Range) : استفاده از یک مولد سیگنال برای آزمایش پویایی دامنه

 ع. )نمونه بردار دیتا(و مقایسه با یک سیستم مرج DAQ)نسبت سیگنال به نویز( سیستم  SNRو 

  بررسی نشت سیگنال کانال(Channel Cross talk):  برای یک کانال از یک ورودی ولتاژ مستقیم ثابت

های دیگر زمین گردد. این کار برای سه کانال تکرار و استفاده شده و کانال AC 5Hzیک موج سینوسی  و

 گیری و مقایسه شوند.مقادیر نشت سیگنال اندازه

 بررسی منبع تغذیه

 ولت باشد(. 12.5تا  11.9بایست بین تاژ خروجی: بررسی ولتاژ خروجی منبع تغذیه )میبررسی ول 

  2بررسی ماکزیمم جریان خروجی: قابلیت تامین حداقل جریان به میزانA 

 بررسی کلی عملکرد

 اندازی به مدت دو روز )بدون سنسور( جهت اطمینان از کارآیی مناسب.راه 

 با سنسور( به مدت یک هفته برای اطمینان از عملکرد مناسب.اندازی سیستم در داخل سایت راه( 

 .بررسی نرم افزاری ولتاژ ورودی، دمای محفظه و وضعیت حافظه سیستم طی دوره تست 

 (5پیوست )باشد. دیجیتایزر به پیوست می (ITP)روش بازرسی 

 

 شیر و اکچویتور-8-2

 .انجام شود IGS-M-PL-010بایست مطابق با استاندارد تست شیر می-8-2-1

 های کنترل کیفی اکچویتور )توسط سازنده( شامل:انجام تست-8-2-2

 های مشخصه کارایی.های مشخصه عملکرد )به شکل منحنی(، منحنیهای ابزاردقیقی، آزمونتست 

 .کالیبراسیون شاخص مکانیکی موقعیت شیر 
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  ارائه گواهی تست مقاومت در برابر آتش در انطباق باAPI 6FA .از مراجع ذیصالح 

  ارائه گواهی تست اکچویتور مطابق باIPS-M-EL-131 و BS 4999. 

  تست عملکرد اکچویتور مطابق با استانداردهایBP-GS-112-2 و ANSI/ISA-96.02.01-2007 

برداری، توقف و در هنگام باز و بسنت، بررسنی تنظیم )گشنتاورها، جریان و نیز بررسنی افت ولتاژ موتور در طول بهره

سبه مصرف انرژی برای باز و بست تحت بیشینه گشتاور، امکان  زاویه چرخش، زمان باز و بست با گشتاور نامی، محا

 ، تنظیمات سوئیچ گشتاور باز و بست(.باز و بستتنظیمات 

 انجام تست گشتاور بیشینه در عملکردfully-open   وfully-close. 

 :انجام آزمایشات قدرت، سرعت و نوع موتور 

  برای موتورهای چند فازی مطابق باIEEE 112A  

 های الکتریکی مطابق با ماشینIEC 60034 و IEC 60072 

 درجه حفاظت محیطی مطابق باIEC 60529  کد(IP) 

 مقاومت عایقی موتور(insulation breakdown test) 

 (FAT)ای های کارخانهتست-8-2-3

a)  ارائه رویه تست کنترل کیفی(QAP) 

b) .ارائه مدارک کنترل کیفی 

 اندازی با نظارت کارفرما شامل موارد زیر:راهنصب و های قبل از انجام تست-8-2-4

a) .باز و بست شیر بطور کامل 

b) .بررسی توان مورد نیاز برای باز و بست شیر 

c)  و سوئیچ گشتاور الکتریکی.  "بست"و  "باز"تنظیم موقعیت 

d)  عملکرد شیر و اکچویتور روی میز لرزه )مطابق با دستورالعمل بازرسی(.تست 

 

 (UPS)منبع تغذیه بدون وقفه -8-3

 :بایست انجام شودبه شرح زیر می (UPS)های منبع تغذیه بدون وقفه ها و آزمایشتست

 IEC 62040-3تست عملکردی طبق استاندارد -8-3-1

 صورت درخواست کارفرما(.ای )در های کارخانهانجام تست-8-3-2
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 اندازینصب و راه-9

 اجرا و نصب-1-9

 اتاقک تجهیزات-9-1-1

شتابنگاری  صب تجهیزات  ستگاهبمنظور ن شار،در ای ست یک اتاقک می های تقلیل ف صورت  سازه با بتنیبای سلح ب م

با درنظر گرفتن تمامی  ابعاد مناسنننب برای اتاقکگردد.  اجرابا جانمایی مناسنننب )غالبا در ورودی ایسنننتگاه( دفنی 

 اجرا عبارتند از: الزاماتد. وشپیشنهاد میمتر   1/50*1/70*0.9حداقل مالحظات

سب انتخاب- ستگاه اجرا محل ترینمنا  گرفتن نظر در و در نظر گرفتن تمام مالحظات و با با توجه به پیکربندی ای

 صادی. اقت و فنی سایر عوامل و تاسیسات موجود دستی، خاک طبیعی عوارض

 تجهیزات. نصب اتاقک جهت و کف دیواره تعبیه استراکچر مناسب در-

 IP65بندی دریچه ورودی اتاقک جهت حصول سطح حفاظت آب-

 آسیب دیدگی. و پارگی جلوگیری از جهت هاکابل خروجی مسیر در منعطف و مناسب نصب درپوش-

 IPS-G-IN-270نصب سیستم اعالم حریق مطابق با استاندارد -

 سرقت. ضد اتاقک به قفل تجهیز دریچه ورودی-

 :زیر مشخصات با اتاقک دیواره در سیمانی پایه نفوذ ناپذیر رطوبتی نصب عایق-

a) نفوذ. و غیر قابل کامل قابلیت آب بندی 

b) آب بخار گسسته هایمولکول عبور قابلیت با آب پیوسته هایعدم نفوذ مولکول (تنفس قابلیت( 

c) اشعه برابر در مقاومUV 

d) سانتیگراد. درجه 60 تا 30- دمایی بازه در مقاومت 

e) زیرین. سطح به زیاد چسبندگی 

f) سایش. و ضربه برابر در مقاوم 

 (6 پیوستباشد )اتاقک تجهیزات به پیوست می یهای اجراینقشه

 حوضچه شیر-9-1-2

با الزامات و  اجرای اتاقک تجهیزات همراهاسنننب جهت بمنظور حفاظت از مجموعه شنننیر و اکچویتور ، حوضنننچه من

 های تقلیل فشار گاز اجرا شود: بایست در ایستگاهمالحظات ذیل می

 ورودی )در محل نصب شیر و اکچویتور(. IJاجرای حوضچه داخل ایستگاه و قبل از -

 ابعاد متناسب با ابعاد شیر و اکچویتور با امکان حضور نفرات برای انجام عملیات نصب و تعمیرات. -
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 تبصره: 

صورت شه در  صورت گرفته در برخی عدم امکان اجرا با ابعاد مورد نظر )نق ست( )با توجه به ابعاد و جانمایی  های پیو

 گردد.ها( ابعاد مناسب در مشورت با کارفرما تعیین میایستگاه

 گالوانیزه بوده و شیلدینگ هم انجام شود. PGبایست های ورودی و خروجی میجنس لوله-

 بایست بصورت مناسب انجام شود.ایر تجهیزات میبندی نردبان با سهم-

 استفاده شود. (PCR)بایست از پیل قطبی می IJقبل از -

 (7 پیوستباشد )حوضچه شیر به پیوست می یهای اجراینقشه

 

 تجهیزات شتابنگاری-9-1-3

 است:زیر  الزامات و مالحظات نصب تجهیزات شتابنگاری به شرح

 با جانمایی مناسب در اتاقک تجهیزات نصب شوند. (Accesories)شتاب سنج، دیجیتایزر و متعلقات -

را ها( پاسخ سازه نه )وای نصب شود که فقط ارتعاشات واقعی ناشی از لرزش زمین شتاب سنج در کف و به گونه-

 .باشد متعامدجهت  سه در جاذبه شتاب برابر1.5 میزان به شتاب تحمل به ثبت کرده و قادر

محیطی، شتاب سنج )حداقل( در عمق یک متری از سطح زمین )یا کف  (noise)نوفه  سطح کاهش بمنظور-

 اتاقک( نصب شود.

 نکته: 

 .گردد رعایت نصب سنسور محل در خصوص الزم عمق نصب محل در دستی خاک با برخورد صورت در

 اتاقک نصب شود. دیواره روی بر پردازشگر و دیجیتایزر-

سب - شتابنگار باید از تجهیزات حفاظتی منا سیب دیدگی تجهیزات  ضافه ولتاژ و آ جهت جلوگیری از احتمال بروز ا

(SPD ).در برق ورودی و سیگنالها استفاده نمود 

 سنج و دیجیتایزر بصورت یکپارچه باشند، در کف اتاقک نصب شوند.در صورتی که شتاب-

 (UPS)منبع تغذیه بدون وقفه تغذیه اصلی و -9-1-4

 تجهیزات انجام شود. اتاقک محل به ایستگاه در موجود برق کنتور محل تغذیه اصلی سامانه از-

ساس بر زمین سیستم و A نوع از برق توزیع سیستم اجرای- ساس بر، TN –S ا ستاندارد ا  و IPS-E-EL-100 ا

IPS-E-IN-180 پذیرد صورت. 

 و تهویه مطبوع با هاییاتاق در بایستشود منبع تغذیه بدون وقفه میمی اشاره Data Sheet در که مواردی بجز-

 : شود نصب زیر محیطی شرایط با



)0(012-DN-C-IGS     1400 آذر ماه  

29 

 سانتیگراد درجه 40 محیط حرارت درجه حداکثر -

 سانتیگراد. درجه 5 محیط حرارت درجه حداقل -

 درصد. 90 محیط نسبی رطوبت-

ست وقفه می بدون تغذیه منبع- صورتبای ستا خود درون اتاقک تجهیرات و روی زمین ب سب  ای شکل منا صب و به  ن

 مهار شود. 

و طبقه بندی مناطق خطر  IPS-E-EL-110در انتخاب و جانمایی تجهیزات و تأسیسات، باید به الزامات استاندارد -

 رعایت گردد. IGS-E-EL-032توجه و فواصل مجاز گفته شده در استاندارد 

 الزامیست. IGS-E-EL-026در صورت امکان استفاده از سامانه های برق خورشیدی، رعایت استاندارد -

ستمبه منظور تخلیه گازهای احتمالی باتریها، محفظه و اتاقک باید دارای - شاوره با کارفرماتهویه ) سی سب در م ( منا

 باشد.

درجه(، سننیسننتم های سننرمایش و گرمایش  40ا ت 5به منظور حفظ دمای محل نصننب باتری ها در محدوده مجاز )-

 مناسب نصب گردد.

توسننط یک مدار مسننتقل از سننایر تجهیزات از درون تابلوی برق  (DC Chargerیا  UPS)منبع تغذیه تجهیزات -

 اصلی ایستگاه تغذیه می گردد.

 ولت به منظور کارهای تعمیراتی نصب گردد. 220درون اتاقک، حداقل یک پریز تک فاز -

 لوکس در کف زمین تأمین گردد. 300شرایط عادی، درون اتاقک، حداقل  در-

ضطراری، درون اتاقک، حداقل - شرایط ا ضطراری می تواند از  100برای  شنایی ا لوکس در کف زمین تأمین گردد. رو

 منبع تغذیه تجهیزات تغذیه نماید.

ط یک رشته سیم مسی با سطح مقطع حداقل کلیه آرماتورهای درون فونداسیون اتاقک )کف و دیوارها و سقف( توس-

 میلیمترمربع همبند و از دو نقطه درون اتاقک در دسترس باشند. 50

حداقل یک شنننینه زمین الکتریکی درون اتاقک بر روی دیوار نصنننب و بدنه و قسنننمت های فلزی کلیه تجهیزات و -

میلیمترمربع به طور مستقل  6مقطع  تأسیسات اعم از برقی و غیر برقی توسط حداقل یک رشته سیم مسی با سطح

 به این شینه متصل می گردند.

میلیمترمربع به  50شننینه زمین الکتریکی درون اتاقک توسننط یک رشننته سننیم مسننی با سننطح مقطع حداقل -

 میلگردهای فونداسیون و همچنین به زمین الکتریکی ایستگاه همبند می گردد.

 کار و درون لوله فلزی سیاه بدون درز انجام می شود.کلیه سیم کشی های درون اتاقک به صورت رو-

 کلیه کابل کشی های درون اتاقک به صورت روکار و درون سینی کابل با درپوش انجام می شود.-
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 .باشد شده زمین اتصال مستقیماً بایستوقفه می بدون تغذیه منبع دستگاه خروجی ولتاژ نول نقطه-

 .شوند ایسازه غیر سازی مقاوم مناسب نحو به و نصب تجهیزاتاتاقک  کف بایست درمی هاباتری-

 تابلوهای برقی و کنترلی-5-1-9

 و سنناخته IEC60947و  IEC60529 بایسننت مطابق با اسننتانداردهای حفاظتیمی برقی و کنترلی تابلوهای-

 شوند.  آزمایش

سنناخته  IPS-M-IN-220بایسننت مطابق با الزامات اسننتاندارد تابلوی کنترل جهت نصننب در اتاقک تجهیزات می-

 شود.

 استفاده از کلید حافظت جان در تابلوهای برق الزامیست.-

ها بایست تجهیزات الزم جهت حفاظت اتصال کوتاه، اضافه بار بسترهای ارتباطی و مصرف کنندهدر تابلوهای برق می-

 )بار( پیش بینی گردد.

 کابل کشی

 بایست با الزامات زیر انجام شود:قی و ابزار دقیقی میکابل کشی بر-

 متر را 100 الی 50 حدود فاصننله تا دیجیتال هایداده انتقال بایسننت قابلیتمی دیجیتایزر ارتباطی هایکابل-

 باشند.  داشته

 IGS-E-EL-032بایست مطابق با استاندارد انتخاب کانکتورها، اجرای کاندوئیت عبور کابل و کابل کشی می-

صب و آبگلندها می- سازنده ن ستورالعمل  سایز کابل انتخاب و طبق د سب با  ضد انفجار و متنا ست از نوع  بندی بای

 گردند.

شود تا در مقابل ها میکابل- سه قرار داده اجرا  شده با ما شه یا داکت پر  صورت دفنی در داخل زمین در تران ست ب بای

 انتشار شعله محافظت گردد.

 انجام شود.  IEC 60332-1-2بایست مطابق با استاندارد ها میهای روکار کابلرای قسمتاج -

 بایست یکپارچه بوده و دارای قطعی و منفصل نباشند.ها میکابل-

 انتخاب گردند. IEC 60079در مناطق خطر گلندها مطابق با استاندارد -

 انجام شود. IEC 60079و  IPS-M-EL-271ها بر اساس استاندارد انتخاب و اجرای سیم و کابل-

 و شیلددار باشند. (Armour)ها از نوع زره دار کابل-

 استفاده شود. (Surge Arrester)بایست سرج ارستر های دیتا و برق میدر مسیر کابل-

 انجام شود. IPS-M-EL-161بایست طبق استاندارد ها به تجهیزات میاتصال گلند کابل-
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 ارتینگ

 انجام شود.  IEC 60364-4-41استاندارد  بایست مطابقارت تجهیزات ابزار دقیقی سامانه و اکچویتور میاتصال -

 مالحظات:

 عدم صورت در ایستگاه متصل و ارت بایست بهتجهیزات و سامانه می ها،ایستگاه در ارت وجود صورت در (1

شبکه ارت، ستاندارد  ارت سامانه وجود   شود. )با میزان ایجاد IEC 62561و  IEC 60364مطابق با ا

 اهم(  2 زیر ارت مقاومت

 بایست انجام شود.بندی اضافی میبندی اصلی و همهم (2

صاعقه برابر با - ستم حفاظت در برابر  سامانه“سی ستورالعمل طراحی و اجرای  صال زمین و حفاظت در برابر د های ات

 گازرسانی اجرا گردد. ”حفاظت کاتدی هایهای تقلیل فشار، میترینگ گاز و ایستگاهصاعقه ایستگاه

 بایست از هم جدا باشند. ها )مدارهای( اتصال زمین و نول میسیم-

سامانه تجهیزات- ستمی الکتریکی  صال خطر اثرات قبال در بای ستم نقص و کوتاه ات صال سی محافظت  زمین ات

 شوند.  )زمین(

 شیر و اکچویتور

 نصب شوند.  IJبایست درون حوضچه شیر و قبل از شیر و اکچویتور می-

 های تقلیل فشار انجام شود. اجرای ایستگاه بایست مطابق با دستورالعملنصب شیر و اکچویتور می-

 انجام گردد. ASME 16.25یا  ASME B31.8سازی شیر برای جوشکاری طبق الزامات استاندارد آماده-

ستگاه می- صب تجهیزات در ای ستورالعملبنحوه ن ست مطابق با د سایر تجهیزات در ای صب  ستفاده برای ن های مورد ا

شد )مقدار گشتاور پیچ ستگاه با صاالت مطابق با دستورالعملای ستانداردهای جوش و ات های مربوطه و ها، پیکربندی، ا

 مورد تایید شرکت ملی گاز ایران(.

بایست ها میجوشکاران و معیارهای قبولی جوش ها، صالحیتفرآیند جوشکاری شامل جوشکاری، تعمیر سرجوش-

 باشد. ASME BPVC section VII & IX and ASME B16.34در انطباق با استاندارد 
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 یاندازراه-9-2

 الزامات-9-2-1

ستاندازی میقبل از راه - ست ت سهای بای سامانه )و آز یبازر ستورالعمل( و 9مطابق با بخش مون تجهیزات و   این د

 های ارزیابی کیفی انجام شود. تست

 ها اطمینان حاصل گردد.بایست از کارایی و سالمت آنقبل از بکارگیری تجهیزات در سامانه می-

 ارزیابی کیفی )آزمایش میز لرزه(-10-2-2

شرح زیر شود. الزامات به های ارزیابی کیفی بمنظور بررسی عملکرد تجهیزات و سامانه در هنگام زلزله، انجام میتست

 باشد:می

ست- سب تجهیزات )مطابق با ت ستقل از هم و یا در قالب مجموعه(، موید عملکرد منا صورت م های ارزیابی کیفی )ب

سامانه )مطابق با الگوریتم ستورالعمل( و  شی از وقوع یک الزامات این د شده( تحت اثر نیروهای نا های از پیش تعیین 

 زلزله بزرگ باشند.

ی کیفی نشنان دهنده این باشند که تجهیزات و سنامانه مقاومت الزم در برابر چندین زلزله سنطح های ارزیابتسنت- 

ات و عملکرد سنننامانه در این مورد، شنننبیه را دارند. روش ارزیابی کیفی تجهیزبرداری قبل از وقوع زلزله بزرگ بهره

 سازی با استفاده از میز لرزه است.

 یدن به آستانه خرابی مورد اشاره در مدارک تجهیز بررسی گردد.عملکرد تجهیزات در نهایت باید تا رس-

شود، الزم است معیاری منطقی صرفنظر از روشی که برای اطمینان از کیفیت، کارایی و سالمت سیستم انتخاب می-

 جهت اطمینان از عملکرد مناسب سامانه/تجهیزات در هنگام وقوع زلزله در دست باشد.

 

 آزمایش میز لرزه

ر اطمینان از عملکرد سامانه و کارایی مناسب تجهیزات در نقاط مورد نظر )شتاب و فرکانس( مطابق با تاریخچه بمنظو

بایست در شرایطی مشابه با شرایط واقعی زلزله تست گردند. ابزار زمانی زلزله، سامانه قطع به همراه کلیه متعلقات می

ست. روش تست  ستاندارد برای این منظور میز لرزه ا شامل: ا سامانه به همراه کلیه متعلقات ) ست که  صورت ا به این 

صورت  صاالت( ب ستم کنترل و ات سی سور،  صب می میزروی  بر محکمسن ست ن ساس ت ست،  مایشآزشوند. ا میز ت

 .های کنترل شده استمقادیر بدست آمده از شتاب سنج تحت لرزش یگیرازهندا

را  دیعموو  فقیا رتبصو )با شننکل موج مورد نظر( سینوسی جهتی یک بشتا اعمال قابلیت بایسننتمیز تسننت می

 باشد.داشته باشد. این آزمایش برای احراز کیفیت/عملکرد تجهیزات/سامانه در هنگام وقوع زلزله می
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  نکته:

سامانه می- صب تجهیزات  سایت، ن ستفاده در  شرایط واقعی محل مورد ا شبیه  شرایطی  ست در  ست روی میز ت بای

 بایست مشابه شرایط واقعی در سایت باشد. ندی میشوند. پیکرب

شامل فرکانسدر حالت عمومی لرزش- شده  33های مختلفی تا های قوی زلزله  ستفاده  ست. تاریخچه زمانی ا هرتز ا

بایست روی طیف پاسخ طراحی شده در های ایستگاه مورد نظر بوده و میهای زمانی زلزلهبایست شامل تاریخچهمی

انسی مناسب باشد. هدف از انتخاب تاریخچه زمانی مناسب شبیه سازی شرایط محل نصب در طول یک محدوده فرک

 زلزله واقعی است.

های افقی و عمودی ای سننه بعدی تولید شننده در هنگام زلزله که بصننورت مسننتقل از هم در جهتهای لحظهتکان-

ست )برای تکاناعمال می شدید( بین شود ممکن ا شد. این تکانثا 15تا  10های  ها بطور معمول دارای نیه طول بک

سی تا  شند. فرکانس لرزش اعمالی به میز لرزه می 33محدوده فرکان سی هرتز می با ست با توجه به محدوده فرکان بای

سوابق لرزه ست آمده از  سهای ناحیهبد شد به روش مقای صب خواهد  سنج در آن ن شتاب  ای انتخاب گردد. در ای که 

های اعمال شننده هدف آن اسننت که بتوان حرکتی مشننابه حرکت لرزشننی ناشننی از زلزله در آن نس لرزهانتخاب فرکا

 ناحیه شبیه سازی کرد.

 شوندمی متصل مسیر جریان گاز به قعیوا یطاشردر  بایست به همان صورت واقعی به همراه تجهیزاتی کهسامانه می-

باشد.   شتهدا فاصلهسننانتیمتر  15 میز سطحو از  هشدپیکربندی )با تمامی اتصنناالت و متعلقات پیش بینی شننده( 

 ایهوتوان سیستم قابل بررسی است. می (ANSI و IEEE 344یکپارچگی اجزاء سامانه توسط آزمایش تشدید )

صل کرد.  دهفشر سامانه و سامانه )قطع جریان( به )ورودی و خروجی(  سازی عملکرد  شبیه   زنیا رتصودر را جهت 

 اطمینان از عملکرد سامانه استفاده کرد جهت ییگرد یهایل و دستگاهسااز و همایشگاآز تصمیمو  بنتخاا به توانمی

شته  مایشآز فاهدا یستادر را یگیرازهندا قابلیت هاهستگاو د سایلو یناکه  طشراین  به صورت . باشندرا دا در هر 

 دشو تنظیم تیرصو به مایشآز میزالزم است  .شدبایست همان شرایطی کارکرد واقعی دستگاه باشرایط آزمایش می

طبق شننرایط ذکر شننده در این دسننتورالعمل )مشننخصننات ذکر شننده در این بخش( تولید کند. شننرایط را  لرزش که

بایسننت مطابق با معیار قطع بومی سننازی شننده برای هر منطقه برای عملکرد و عدم عملکرد سننامانه در آزمایش می

 اشد.استفاده در سامانه قطع ب

صالح )- سط مراجع ذی سازی( با بومیبعنوان مثال معیار قطع تو شهر سکن و  ستاندارد سازمان تحقیقات م سازی ا

ASC E25 شود.متناسب با ناحیه مورد استفاده تهیه می 

 های زلزله باشد.های غیر از لرزهبایست شامل تست عدم عملکرد سامانه در لرزهآزمایش میز لزره می-

شود  هچرخاند مایشآز یسکو یا میزروی  دخو فقیا آزمایش سه بار تکرار شده، بصورتیکه دستگاه در محورالزم است 

 به .درجه از حالت اولیه خود نسنننبت به جهت اعمال شنننتاب توسنننط میز قرار گیرد 135و  90، 45تا در وضنننعیت 
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. اردادقر ضافیا مایشآز ردمو نیز قفو ییااز زوا غیر ییارا در زواتوان دسننتگاه تشننخیص و تصننمیم آزمایشننگاه می

  .دشو هنددابرگر لیهاو حالت به باید مایشآز هراز  بعد دستگاه باید

 ونیبراسیکال-9-2-3

سنج یک  یخروج صح یامجموعهمعموال شتاب  ست. برا (تالیجید) حیاز اعداد   یک کمیت اعداد به نیا لیتبد یا

ست خروج یکیزیف  در این مورد الزمست .شود یریگاندازهمتناسب با ورودی اعمال شده به آن شتاب سنج  یالزم ا

سیت  یخطا سا سنج تع یمحورح سنج در محدوده نییشتاب  شتاب  ست  های زمانی گردد. به همین منظور الزم

امکان  بایست مطابق با دستورالعمل سازنده انجام گردد.تعیین شده کالیبره و خطای آن تعیین گردد. کالیبراسیون می

 کالیبراسیون شتاب سنج در آزمایشگاه و در سایت وجود دارد.

کالیبراسننیون شننتاب سنننج از طریق مقایسننه خروجی شننتاب سنننج با خروجی شننتاب سنننج مرجع تحت تولید و یا 

 شود. های استاندارد( انجام میسازی لرزه )طبق روششبیه

 ه شرح زیر است:و سیستم شتابنگاری( ب الزامات کالیبراسیون شتاب سنج )

 های استاندارد کالیبره و نصب گردند.بایست با روشها قبل از نصب میتمام شتاب سنج-

 بایست هم بصورت جداگانه و هم در قالب یک تجهیز واحد انجام شود. کالیبراسیون شتاب سنج و دیجیتایرز می-

 بایست ثبت و خطای آن محاسبه گردد.نتایج کالیبراسیون می-

ملی گاز استان مربوطه / شرکت توسط سازنده ارائه شده و توسط  بایستشتاب سنج می ونیبراسیدوره کالو روش -

 شود. دییتا گاز ایران

 المللی معتبر انجام شود.بایست توسط مراجع ذیصالح مورد تایید مراکز ملی و بینکالیبراسیون می-

سیون باالتر از حد مجا- صورت باال بودن خطای کالیبرا سیون مجدد در  صورت امکان با انجام تنظیمات و کالیبرا ز در 

در   صننورتیکه خطا در محدوده مورد قبول باشنند تجهیز برای ادامه کار تایید و در غیر اینصننورت با تجهیز مشننابه 

 جایگزین گردد.

 معیارهای پذیرش کیفیت-9-3

بایست توانایی قطع جریان ای میو سازه سامانه قطع خودکار جریان گاز شامل تجهیزات مکانیکی، الکتریکی-1-3-9

 های بزرگ را داشته باشد.های زلزلهگاز در تکان

 بایست وجود داشته باشد.های زلزله نمیهای غیر از تکانامکان قطع جریان گاز در تکان-2-3-9

 بایست امکان باز کردن مسیر گاز بصورت دستی میسر باشد.پس از لرزه، می-3-3-9
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 نگهداری و تعمیرات -9-4

سب در هنگام زلزله، می ست در دورهسامانه و تجهیزات مربوطه بمنظور اطمینان از عملکرد منا های زمانی منظم بای

 بایست نشان دهنده کارایی و عملکرد مناسب سامانه و تجهیزات باشند:ها میتست و تعمیر شوند. این تست

 شامل: (CBM)پایش وضعیت -

 ای پایش لحظه( توسط مکانیسمSelf Check .) 

 ای )ماهیانه(بررسی پارامترهای لرزه 

 شامل: (PM)تعمیرات پیشگیرانه -

 )آچارکشی اتصاالت مکانیکی سیستم مکانیکی قطع اصلی و پشتیبان. )سالیانه 

 ها. )سالیانه(آچارکشی ترمینال 

 ها و تزریق در صورت نیاز. )سالیانه(چک آب باتری 

 ( .تمیزکاری فیلترها)بسته به شرایط سیال 

 ای شامل:بازرسی دوره-

 .)بازرسی چشمی تجهیزات، اتصاالت الکتریکی و مکانیکی. )ماهیانه 

 )شرایط اتاق تجهیزات و حوضچه شیر. )ماهیانه 

 )تست و بازرسی سیستم اعالم حریق. )سالیانه 

 های سازنده(:ای تجهیزات )مطابق با دستورالعملتست و بازرسی دوره 

 اکچویتور 

 شتاب سنج 

 دیجیتایزر 

 .سیستم تغذیه بدون وقفه 

 

 این دستورالعمل( شامل: 9های عملکردی )طبق بخش تست 

 )تست عملکرد سیستم شتابنگاری. )سالیانه 

 سالیانه( .)باز و بست بصورت درصدی(تست عملکرد شیر و اکچویتور( 

 )تست عملکرد سامانه. )سالیانه 
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  طبق استاندارد تست و بازرسی سیستم ارت(IGS-I-EL-007). )سالیانه( 

 ای شامل:کالیبراسیون دوره-

  )کالیبراسیون سیستم شتابنگاری )مجموعه شتاب سنج و دیجیتایزر 

  .کالیبراسیون تجهیزات دما و فشار( مطابق با استانداردISO/IEC 17025) 

 اسناد و مدارک-9-5

 الزامات اسناد و مدارک به شرح زیر است:

  باشد یسیانگلبایست میها یو گواه اتمحاسب ،یاسناد مانند طراح یتمام یبرامورد استفاده زبان. 

 اندازی تهیه شده باشند. مدارک شامل:بایست قبل از نصب و راهتمام مدارک فنی سامانه می 

 .)مدارک فنی تجهیزات )به همراه تمام جزئیات 

 جهیزات.ها و جزئیات مربوط به نحوه نصب و استقرار تنقشه 

 ها.تنظیمات پیش فرض برای پارامترهای قابل تنظیم دستگاه 

 برداری.های سطح بهرههای بزرگ و زلزلهطیف فرکانسی پاسخ زلزله 

 های انتخابی موردی برای آزمایش همراه با طیف پاسخ مربوطه.همگام سازی زمانی زلزله 

 های کنترل کیفیت.ای از جزئیات آزمایشخالصه 

  مربوط به محل آزمایش )محل آزمایش، تجهیزات آزمایش شده، تجهیزات کالیبره شده(اطالعات 

 .جزئیات روش آزمایش به همراه معیارهای پذیرش 

 های آزمایش )اثبات عملکرد، طیف پاسخ، تاریخچه زمانی، آنالیز طیف فوریه(داده 

 بندی و ارایه نتایج آزمایش.جمع 

 ی.اندازدستورالعمل نصب و راه 

 ی.و نگهدار یاتیعمل هایالعملدستور 

 ی.دکیلوازم  لیست قطعات و 

 ی.آموزش یراهنما 

 :اسناد و مدارک شتاب سنج 

 .تمامی اسناد فنی مورد نیاز مربوط به شتاب سنج 

 شتاب سنج. ونیبراسیروش کالو  یگواه 

 اتصاالتفنی، سیم بندی و  هاینقشه. 
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 :اسناد و مدارک شیر و اکچویتور 

 Data Sheet  شده.کامل 

 .وایرینگ دیاگرام 

 های نصب، بهره برداری و آموزش تعمیرات.دستورالعمل 

 های نواحی پرخطر.گواهی نامه 

 های تست.گواهینامه 

 .لیست قطعات یدکی دوساالنه 

 .نقشه های انفجاری شیر و اکچویتور 

 (.الکترونیکی های )فایل کامل مستندات 

 جزء طراحی ها، باپالک KKS، بندی رتبه /فنی و اطالعات اندازه نوع، جزء، نام. 

  مدارک سیستم برق پشتیبان(UPS): 

 فنی هاینقشه. 

 تجهیزات لیست. 

 ساالنه. دو یدکی قطعات لیست 

 عملکرد هایمنحنی و هاآزمون گزارش. 

 عیب رفع و یابی عیب چنین هم و تعمیراتی، و برداریبهره اندازی، راه نصب، هایدستورالعمل. 

 ابعادی هاینقشه. 

 هاآن محل و کاندوئیت یا هاکابل ورودی نقشه. 
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 بهداشت ، ایمنی ، محیط زیست و پدافند غیر عامل
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مانکاران به پی HSEبراساس آخرین ویرایش دستورالعمل ت مرتبط با این فصل را پیمانکاران موظفند کلیه عملیا

 رعایت نمایند. HSE-IN-102شماره 
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 اتاقک تجهیزات یهای اجراینقشه
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 حوضچه شیر یهای اجراینقشه
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