
 
 
 
 
 

 
 

Sistem complex de prevenire a exploziilor și incendiilor la instalațiile 
individuale de gaze în urma cutremurelor de pământ – SPEIGN 

 

Produs şi serviciu nou (protejat prin Brevet de Invenţie) realizat în colaborare cu: 
 

INSTITUTUL NAŢIONAL de Cercetare - Dezvoltare pentru 
FIZICA PĂMÂNTULUI  

 

 

DSN – Dispecerat Seismic Naţional; DL – Dispecerat 

local; Tx – transmitere semnal de alertare şi execuţie; 

Rx – recepţie  semnal de alertare şi execuţie, comandă 

elemente de protecţie (electrovane, etc.); ElvBg – 

elemente de protecţie (electrovane, etc.); PPC – sistem  

de achiziţie date geofizice locale (inclusiv intensitatea 

(acceleraţia) locală a mişcărilor seismice); 

 

 

Dispeceratul local DL are funcţii multiple, respectiv: 

� achiziţia date P1 privind atât parametrii precursori locali (evoluţia 

emanaţiilor de radon, temperatura solului etc.) cât și a intensităţii locale 
a cutremurelor- PPC. Transmiterea datelor P1 la DSN spre preluc-

rare (contribuind astfel la creșterea acurateţii predicţiilor seismice); 

� preluarea și prelucrarea informaţiilor P2 (de alertare) transmise de 

către DSN privind iminenţa unor evenimente seismice; 

� în cazul evenimentelor seismice cu intensitate locală peste un prag 
programat generează şi transmite spre abonaţi semnalul de comandă 

pentru închidere CI a gazelor prin electrovanele ElvGg1 - ElvBg…n.; 

� preluarea și afișarea pachetului de informaţie privind starea (SElv1 

…. SElv..n) închis/deschis a ElvGg1 - ElvBg…n 

Blocul de recepţie a CI – execuţia comenzii de acţionare a elementelor de protecţie (închidere a gazelor) 

   
Sistemul pus în funcţiune, cu funcţionare validată atât in regim simulat cât şi în mediu real asigură: 
� achiziţia de date geofizice locale şi transmiterea acestora pentru prelucrare către Dispeceratul Seismic 

Naţional  contribuind astfel la dezvoltarea bazei de cunoaştere naţionale şi internaţionale în domeniul fizicii 

Pământului – producerea, propagarea şi predicţia (prognoza) evenimentelor seismice; 

� transmiterea în timp real (maxim 4 secunde de la detectarea/măsurarea locală a unui cutremur major 
având acceleraţii ce depăşesc un prag de alertare prestabilit) de semnale de execuţie către electrovanele 
de protecţie a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale a abonaţilor racordaţi la sistem. 

Sistemul poate fi extins şi pentru protecţia altor obiective / instalaţii cu risc ridicat în exploatare (cazane sub 
presiune, diverse instalaţii tehnologice, obiective energetice etc.) 
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