
 
 
 
 
 

 

 F&Gدوره آموزشی سیستمھای        



  .را می توان به صورت زیر دسته بندي نمود می شوندکه در پروژه هاي نفت و گاز استفاده  و دتکتورهایی سنسورها
1 .Smoke Detectors (SD) 

- Optical Smoke Detector  
 - Ionization Smoke Detector  

- Beam Type Smoke Detector  
-(EWSD)  Early Warning Smoke Detector  
- Duct Type Smoke Detector  

2 .Heat Detectors (HD)  
- Heat Detector for Safe Area  
- Heat Detector for Hazardous Area  
- Linear Heat Detector (LHD)  

3 .Flame Detector (FD)  
4 .Gas Detectors (GD)  

- Flammable Gas Detector (IRGD)  
- Toxic Gas Detector (TGD)  
- Combustible Gas Detector (CGD)  

5 .Manual Alarm Call Point (MCP)  
6 .Combined Heat & Smoke Detector  
7 .Fusible Plug (FP) 
  

Optical Smoke Detector 
ی که دود مکه هنگا می باشدین صورت ه اب هاو طرز کار آن اندتشکیل شده  Photocellو یک  LEDاز یک  هااین سنسور

 Photocellبه  LEDرسیدن نور که این امر باعث  شدهنور  شدن پرتوهاي باعث شکسته ی گرددوارد محفظه سنسور م
ها که در آینده توضیح داده خواهند شد از  EWSDبا  این سنسور در مقایسه .نماید و سنسور اعالم دود می گردیده

طبقه بندي نمی شوند مورد  Clear Areaحساسیت کمتري برخوردار می باشند و معموال در مکان هایی که در گروه 
  .می گیرداستفاده قرار 

  .)1شکل شماره ( به صورت زیر مدل نمود مدارياز نظر سنسور را می توان
  
  
  
  

  
 1شکل شماره 

  .)2شکل شماره ( ورت نیاز براي اتصال چند سنسور در یک لوپ می توان به صورت زیر عمل نموددر ص
  
  



  
  
  
  

    
  
  
  
  
  

  2شکل شماره 
مقدار . مشخص میگردد سازنده سیستم بکار برده می شود و مقدار آن توسط Line Monitoringبراي  EOLمقاومت 
به این  Line Monitoringطرز کار سیستم . ی بیشتر می باشدها خیل SDمعموال از مقدار مقاومت داخلی  EOLمقاومت 

 EOLند، یک جریان نشتی کوچک از مقاومت احریق نکرده صورت است که در هنگامی که هیچ یک از دتکتور ها اعالم 
گاه آ Loopاین جریان به سیستم کمک می نماید تا از بر قرار بودن . گویند Line Monitoringمی گذرد که آنرا جریان 

  .می نماید Faultاعالم  ،و قطع این جریان سیستم کنترل Loopبا قطع احتمالی . شود
SD  ها معموال مجهز به یک پایهRemote Indicator  می توان از آن براي مشاهده وضعیت دتکتور در  کهمی باشند

 5ولتاژي که معموال برابر  SDدن به هنگام فعال ش. استفاده نمود )سقف یا کف کاذب( مکان هایی که قابل رویت نیستند
که معموال داراي یک مقاومت سري ( LEDمی افتد که می توان با اتصال یک  Remote Indicatorولت بر روي پایه 

  )3شکل شماره . (نیتور نماییماوضعیت دتکتور را م) براي کاهش جریان است
  
 
  
  
  
  

  3شکل شماره 
به این صورت که . را با دتکتور بعدي بر قرار نماید Loopر دتکتور ارتباط ها به گونه اي طراحی شده است که ه SDپایه 

نیز  EOLدر این صورت جریان نشتی مقاومت  شده کهبا دتکتور بعدي قطع  Loopها ارتباط  SDبا باز شدن هر یک از 
   .نشان می دهد Faultها را بصورت  SDبه این صورت پنل باز شدن . می نماید Faultنل اعالم پقطع می گردد و 

  )4شکل شماره ( .براي چند سنسور به صورت زیر می باشد Remote Indicatorنحوه اتصال 
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  4شکل شماره 
  

استفاده نمی  SDاز سنسورهاي ) CCRو  ITRمانند (در مکان هایی که به سنسورهایی با حساسیت باال نیاز می باشد : نکته
  .استفاده میگردد Early Warning Detectorشود و به جاي آن از 

شکل . (استفاده گردد Back Boxها در هنگام اجرا بهتر است در محیط هاي صنعتی از  SDبه علت ضریف بودن ساختار 
  )5شماره 

  
  
  
  

 5شکل شماره 
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 

  6شکل شماره 
و یا  PLC Basedاز پنل هاي می بایست پروژه هاي  Specification معموال بر اساسدر پروژه هاي نفت و گاز امروزه 

SIL Certified  و نمی توان از پنل هاي استفاده نمودFire Alarm از نوعconventional   کهMicro Control 
Base  در نتیجه . استفاده نماییممی باشندSD  به ورودي آنالوگ کارت هاي می بایست ها راPLC سازنده  .اییموصل نم
PLC  بر اساس تعداد و نوعSD جریانی کانال مربوطه تغیراتی در تنظیمات  به اعمالاي متصل به آن ممکن است مجبور ه
  ).ها را در نرم افزار تغییر دهد Setting( گردد

برق آنها را قطع مانند تا زمانی که  و به همان صورت فعال می می شوند Latchبعد از تشخیص دود  SDسنسورهاي 
می بایست به ازاي هر  I/O Listدر هنگام تهیه نمودن  .ت به صورت زیر اصالح گردددر نتیجه مدار آنها می بایس. نماییم
شکل ( .در نظر گرفته شود) کردن Reset(ها  SDولتاژ  نمودنبراي قطع و وصل  DOویک کانال  AIیک کانال  SDلوپ 

  )7شماره 
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  7شکل شماره 
در  ده است،در نظرگرفته شتوسط سازنده پنل  Reset مدار Conventionalوع از ن Fire Alarm هاي در سیستم(

  )7شکل شماره ) (مدار باال را می بایست ایجاد نمود  PLC Baseحالی که در سیستم 
که براي ریست نمودن . را ریست نمود سنسورهابراي ریست نمودن آالرم می بایست هم الجیک را ریست نمود و هم 

  .ثانیه تغییر وضعیت دهیم 5تا  3به مدت کوتاهی مثال را  DO تسنسورها می بایس
با توجه به این امر که میزان جریان دهی کانالهاي آنالوگ محدود می باشد  PLC Baseپنل به هنگام استفاده از یک 

دو و یا ت به محدود بوده و معموال براي ایجاد بهترین حالیک ورودي تعداد سنسور هاي وصل شده به توصیه می گردد که 
به حدود  لت نرمال حدود چند میکروآمپر جریان می کشند و در حالت آالرم این جریاناها در ح SD. اکتفا شودسه عدد 

  ).البته ممکن است جریان توسط کانال آنالوگ محدود شود(پنجاه میلی آمپر می رسد 
نمی باشد ولی می بایست  redundantورت به ص I/Oي نیازي به در نظر گرفتن کارت ها F&G هاي معموال در سیستم

  .پروژه وجود نداشته باشد Specificationبررسی گردد که از این جهت مغایرتی با 
Backup Battery  در سیستمF&G  ساعت به صورت  24می بایست بتواندNo Alarm  و نیم ساعت به صورتFull 

Alarm  بر اساس استاندارد (سیستم را تغذیه نماییدNFPA.(  
ولی براي ). 8 شماره شکل(متر می باشد  9متر و  5 ها پوشش می دهند معموال به ترتیب SDشعاع عرضی و ارتفاعی که 

  .  متر در نظر گرفته شود 7کمتر از  می بایست فاصله بین دو سنسور ،پوشش کل فضایعنی هم پوشانی 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  8شکل شماره 
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ها را  SDمی بایست حداقل یک ردیف از  در سقف هاي شیروانید، ه فرار می نمایه به باالترین نقطاز آنجایی که دود همیش
  )9شکل شماره ( .ها را در دو طرف این ردیف نصب نمود SDو بقیه باالترین قسمت سقف نصب در 
  
  
  
  
  

  
  9شکل شماره 

  
  ها SDانتخاب کابل براي 

مورد استفاده قرار گرفته می شوند، لذا ) Technical Building(ها معموال در داخل اتاق هاي صنعتی  SDاز آنجایی که 
 لحاظ افت ولتاژ نخواهیم داشت ولیدر نتیجه به علت کوتاه بودن مسافت، مشکلی از . نزدیک می باشند F&Gبه پنل ها 

 بی میمورد نیاز است، کابل انتخا هاي مختلف در یک لوپ SDبه علت تعدد سر سیم بندي که در  الزم به ذکر است که
توصیه  mm² 1.5بنا براین استفاده از کابل با سطح مقطع کمتر از . بایستی از استحکام مکانیکی خوبی بر خوردار باشد

  .ی گرددمن
  

Heat Detector (Safe Area) 
ها هم از لحاظ  HDالزم به ذکر است که میزان پوشش دهی  .دنمی باشها  Smoke Detectorاز لحاظ اتصاالت مانند 

  .دها کمتر می باش SDارتفاع نسبت عرضی و هم 
  

Heat Detector (Hazardous Area) 
ه در مجاورت حرارت خم شده و ایجاد ک ها به صورت مقاومت حساس به حرارت و یا از یک قسمت فلزي  HDساختار 

contact سنسورهاي . نموده، تشکیل شده استHD  ونددرجا سانتیگراد فعال می ش 90تا  70معموال در دماي بین.  
  
  
  
  
  
  
  

  10شکل شماره 
 SDو  HDمانند (می توان دتکتور را با یک مقاومت سري نمود  AIها به کانال  HD (Hazardous Area)براي اتصال 

 Loose Connectionدتکتور احتمال  Enclosureا توجه به اینکه اضافه نمودن این مقاومت در ب). Safe Areaهاي 
مشخصات کانال هاي به تعداد و  خص نمودن مقدار مقاومت سري وابستگی مستقیمیهمچنین مشو  دادهرا افزایش 

 .یازمند هماهنگی با سازنده سیستم کنترل می باشد که این کار توصیه نمی گرددن، است داشته آنالوگ
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Special Heat Detectors 
حساسیت این نوع سنسور ها به تغییر ). Rate of Rise(ند اس میزان افزایش دما کار می نمایها بر اس HDگونه اي از 

 از.با افزایش دما باالتر می رودیعنی به تغییرات ناگهانی دما حساس هستند وحساسیت آنها  ،در واحد زمان می باشددما 
      .شودهایی که ذاتا گرم هستند مانند موتورخانه ها و اتاق هاي ژنراتور استفاده می  مکان درها  HDاین نوع 

  
Flame Detector 

مادون  و )UV( ماورا بنفش از دو سنسور UV/IRدر گونه . تقسیم می شوند 3xIRو  UV/IRها به دو نوع   FDسنسور 
هستند تشکیل شده هر یک به فرکانس مختلفی حساس  که IRاز سه سنسور  3xIRدر گونه . تشکیل شده است )IR( قرمز
سنسور با قرار گرفتن در نور آفتاب دچار خطاي  این است که Detectorدر یک  علت استفاده از چند سنسور. است

متري را  15از فاصله   30x30 cm²سنسور ها می بایست قابلیت تشخیص شعله اي به اندازه  .تشخیص شعله نگردد
  .استفاده می گردد UV/IR سنسور هیدروکربن ها ازآتش ناشی از براي تشخیص  معموال .دنداشته باش

شکل (درجه باشد  180و یا  120، 90که می تواند  دوشتعریف می  Pattern Angle یک زاویه دید یاها  FDبراي 
متقارن نمی باشد و زاویه عمودي و افقی آن با یکدیگر  Patternالزم به ذکر است که در بعضی از موارد  ).11شماره 

  .متفاوت می باشد
   

  
  
  
  
 

  11شکل شماره 
FD ه از نظر الکترونیکی پر مصرف بوده و بنا بر این نمی توانند به صورت ها تجهیزاتی هستند کLoop Power  مورد

  .سیمه و به شرح زیر می باشد 3در نتیجه ارتباط آنها با سیستم کنترل به صورت . استفاده قرار گیرند
1 .+24 VDC براي تغذیه  
2 .4-20 mA براي سیگنال  
3 .0 VDC براي برق مشترك  

 24+می بایست مجهز به ترمینال هاي فیوز دار براي  Marshallingسیستم کنترل در یک کانال سه سیمه،  در طراحی
VDC  و ترمینال چاقویی)Knife Type (دبراي سیگنال باش) . 12شکل شماره(  

  
  
  
  
  
  

  
  12شکل شماره 
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شدن  Detectي و به هنگام میلی آمپر 8جریان  ،)UV(شدن اشعع ماورا بنفش  Detectها معموال به هنگام  FDدر 
متفاوت  ها ممکن است در برندهاي مختلف این جریان(میلی آمپر تولید می شود  12جریان  ،)IR(اشعه مادون قرمز 

میلی آمپر تولید می شود که این جریان بیانگر تشخیص  16و در زمان مشاهده شدن همزمان آنها جریان بیشتر از ) دنباش
  .شعله می باشد

FD ق سردسیر و در جاهایی که امکان ایجاد شبنم وجود دارد می بایستی مجهز به در مناطHeater باشد.  
  

  ها FDانتخاب کابل براي 
میلی آمپر جریان بکشد که این جریان در مقایسه با  400تا  250ممکن است  Full Alarmدر حالت  FDیک دتکتور 

بسیار بیشتر می  )میلی آمپر 20(می کشد  )سیمهدو ( Pressure Transmitter  ،Loop Powerجریانی که یک 
در نتیجه به منظور جلوگیري از افت ولتاژ تغذیه دتکتور، می بایست کابل با سطح مقطع بزرگتري در نظر گرفته . باشد
می باشد زیاد  Marshallingو یا  Junction Boxپروژه هاي بزرگ مانند پارس جنوبی که فاصله دتکتور تا   در. شود
چک مانند پروژه اروندان ولی در پروژه هاي کو. استفاده می گردد mm² 2.5از کابل هایی با سطح مقطع  ر نتیجهکه د

ولت  24کلی براي انتقال ولتاژ  Practiceبه عنوان یک . استفاده نماییم mm² 1.5از کابل هایی با سطح مقطع  می توان
 2.5نمی باشد، آستفاده از کابل با سطح مقطع  Loop Powerقرار دارد و  Fieldاز سیستم کنترل به تجهیزي که در 

mm² بهترین گزینه می باشد.  
به ترتیب برابر  mm² 2.5و  mm²  ،1.5 mm² 1به عنوان مثال مقاومت در واحد طول براي کابل هایی با سطح مقطع 

در نظر بگیریم و زا  mm² 1.5حال اگر یک کابل با سطح مقطع  .Ω/Km 5.5و  Ω/Km  ،7 Ω/Km 9.9است با 
  :باشد مقدار افت ولتاژ برابر است با m 800فاصله دتکتور تا سیستم کنترل 

ΔV=2x0.8 Km x7 Ω/Km x 0.3 A= 3.36 V 
ها بیان گردید تماما  FDها می باشد، بنا بر این آنچه در مورد  FDها دقیقا مانند  Gas Detectorانتخاب کابل براي 

  .ها معتبر می باشد GDبراي 
  
  

مشخص میشود و بعد از آن، کابل کشی و در  (Safety)  توسط بخش ایمنی F&Gمعموالً نوع و جانمایی دتکتورهاي 
بنابراین اینکه کدام گروه از دتکتورها و یا . ها و طراحی سیستم کنترل توسط بخش ابزار دقیق انجام میشود JBنظرگرفتن 

Manual Call Point  ها در یکloop ه کدام کانال ورودي متصل باشند توسط بخش ابزار دقیق قرار بگیرند و ب
  . مشخص میشود

می بایست ) ها MCPیا به عبارت دیگر زون بندي یا اختصاص کانال ورودي به گروه دتکتورها یا (به هنگام گروه بندي 
کان دقیق آتش را توجه داشته باشیم که به هنگام فعال شدن یا آالرم دادن یک کانال، اوپراتور می بایست بتواند م

  . مختلف را به کانالهاي ورودي مختلف متصل کنیم) فضاهاي(بنابراین بهتر است اتاقهاي . شناسایی کند
چرا که با فعال شدن . مشترك متصل کنیم loopهاي اتاقهاي مختلف را به یک   MCPها ویا SDبه عنوان مثال نباید 

  . ام اتاق اتفاق افتاده استیکی از آنها اپراتور نمی تواند بفهمد آتش در کد
  



 
)11شکل (  

  
در مجاورت درب هاي اصلی ساختمان در نظر گرفته شده اند و براي  generalها به صورت  MCPفقط در مواقعی که 

  .اتاق مشخصی در نظر گرفته نشده اند میتوانیم مجموعه آنها را به یک کانال ورودي متصل کنیم

  
)12شکل (  

  
  .دتکتورهاي راهروها و اتاقها نباید به کانال ورودي مشترك متصل شوند بعنوان یک مثال دیگر

  
)13شکل (  

  



البته روش دیگري ). در روش اول(سیمه هستند  3ها تجهییزات  GDها و  FDتوضیح داده شد  همانطور که در جلسه قبل
یط هاي صنعتی کاربرد ندارند و ها وجود دارد که در صنعت نفت و گاز و در مح GDها و  FDبراي سیم کشی ) روش دوم(

ها تامین می  GDها و  FDولت با یک کابل جدا از سیگنال براي  24در روش دوم تغذیه . (به هیچ وجه توصیه نمیشوند
بوسیله رله هاي موجود در داخل تجهیز مونیتور می شوند، یعنی سیگنال دریافتی ) faultآالرم و (شود و وضعیت تجهییز 

براي دریافت وضعیت دتکتور مورد  Digitalبنابراین در این روش کانالهاي ورودي .) میباشد free contactاز تجهییز 
  .استفاده قرار میگیرند

ولتی که توان قابل توجهی را به تجهییز می  24سیمه، به علت وجود یک هادي تغذیه کننده  3در روش اول یعنی روش 
  . در مسیر سیگنال کمکی نخواهد کرد Barrierندي کنیم و قرار دادن طبقه ب ISرساند، کابل مربوطه را نمی توانیم 

  . باشند ISسیمه نمی توانند  3هاي  GDها و FDبنابراین مدارات 
هایی که براي این HDمیباشد، از آنجا که  hazardکه یک محیط  Battery Roomهاي داخل HDدر خصوص : تذکر

  .نمیباشد ISیازي به سیگنال میباشند ن Exdاتاق خریداري می شوند از نوع 
پس استفاده از . ها، مدارات و کابلهاي آنها میتوانند نویزپذیر باشند GDها و FDدر  20mA-4به علت وجود سیگنال 

  .ضروري است drainو  screenکابلهاي مجهز به 
 :صحیح را نشان میدهد JB Wiringنمونه اي از یک  14شکل 

  

  
 

)14شکل (  



  
Overall Screen  و Individual Screenنباید به  راearth  برقی یا همانIPE  متصل کنیم بلکه بهclean earth  

 .متصل میشود Dirty earthیا همان  IPEبرقی یا همان  earthبه   JBبدنه ولی  وصل می کنیم
  :داریم  earthنوعسه بطور کلی در سیستم هاي کنترل صنایع نفت و گاز 

1. Instrument Protection Earth (IPE), for electrical (dirty earth) 
2. Instrument Earth (IE), for Instrument (Clean Earth) 
3. IS Earth, Earth for IS 

 
 

  :ها MCPها و یا  SDبراي  JBانتخاب 
ها در داخل همان ساختمانی هستند که پنل MCP ها و SD که  (Technical Building)در ساختمانهاي صنعتی 

. مستقیماً به پنل مربوطه متصل می شود  loopهیچ توجیهی ندارد و کابل مربوط به هر  JBارد، استفاده از کنترل قرار د
 ها و  SD(ولی در موارد خاص اگر یک ساختمان جانبی دیگر وجود داشته باشد که بخواهیم تجهیزات موجود در آن 

MCPرا به ساختمان صنعتی انتقال دهیم، می بایست ) هاJB  وMulti-cable نمایش یک  15شکل . در نظر بگیریم
  .طراحی صحیح را نشان میدهد

  .بطور کلی بالمانع است JBدر یک  MCPو  SDادغام سیگنالهاي 
  

  
  

)15شکل (  
 

 2.5mm2را  multiو سیستم کنترل میتوان سطح مقطع هادي هاي کابل  JBدر صورت زیاد بودن فاصله بین : تذکر
  .انتخاب کنیم

 
 
 



IRGD (Infra-Red Gas Detector) 
 

 IRGD ها شامل یکchamber  به اضافه یک ژنراتورIR  منعکس کننده پرتوي (و یک آینهIR ( که داخلchamber 
یا به عبارت دیگر  chamberاگر در فضاي داخل . به آینه برخورد میکند و باز میگردد IRپرتوي . قرار دارند می باشند

وجود داشته باشد، پرتوي برگشتی دچار اعوجاج می  (flammable)قابل اشتعال گاز   IRمسیر رفت و برگشت پرتوي 
   .شود که مقدار این اعوجاج با مقدار حجمی گاز قابل اشتعال متناسب است

  

 
 

)16شکل (  
 

  . میباشد LFL% 100ها معموالً بصورت استاندارد بین صفر تا IRGD رنج اندازه گیري 
LFL: Lowest Flammability Level 

  .برسد، اولین امکان بوجود آمدن شعله وجود دارد% LFL  100وقتی که تراکم گاز در یک محیط به 
IRGD  هاAuto reset یعنی سیگنال . یعنی با کاهش تراکم گاز قابل اشتعال، خروجی آنالوگ آنها کاهش میابد. هستند

  .نمی شود latchآنها 
IRGD تقریباً  ها عمر طوالنی دارند و کالیبراسیون آنهاlife time تنها نقطه ضعف آنها کثیف شدن آینه و لنز . میباشد
  .دوره اي دارند) تمیزکاري(بنابراین نیاز به سرویس . میباشد IRژنراتور 

  
Combustible Gas Detector 

  
دتکتور سنسور در این نوع ساختار .دشونمی  استفادهها   battery roomدر) هیدروژن(  H2کردن گاز   detectبراي 

و از آنجا که معموالً داخل ) سیمه 3یعنی (ها بوده GD این نوع دتکتور همانند بقیه  Wiring. یک پل وتسون است
و  JBداخل آن قرار میگیرد نصب میشوند، معموالً نیازي به  F&Gساختمانهاي صنعتی یعنی همان ساختمانی که پنل 

Multi-cable  نیست و کابلsingle مستقیماً به پنل F&G متصل میشود.  
) ماه یکبار 6معموالً هر (هایی که به سنسورهاي پل وتسون مجهز هستند نیازي به کالیبراسیونهاي مرتب  GDمعموالً 

  ).سال 3تا  2(دارند و طول عمر سنسور آنها کوتاه است 
  


