
SYSTEMY AUTOMATYKI I ZABEZPIECZEŃ

System Detekcji 
Gazu i Pożaru



System pozwala na:
• osiągnięcie wysokiego poziomu bezpieczeństwa 
  obiektu przemysłowego, zgodnie z poziomami 
  SIL* (ang. Safety Integrity Level), 
• wykrywanie pożaru w obiektach technologicznych 
   i biurowych we wstępnej fazie powstawania zagro-
   żenia,
• ochronę infrastruktury technicznej przez automa-
   tyczne zapobieganie wybuchom gazu, 
• wprowadzenie funkcji wczesnego ostrzegania 
   o wyciekach gazu, 
• zmniejszenie ilości fałszywych alarmów, a w rezulta-
  cie uproszczenie konserwacji systemu,
• powiadamianie o niebezpieczeństwie grożącym 
   ludziom,
• wysłanie powiadomień do Państwowej Straży 
   Pożarnej.   

Cechy systemu

DziałaniePrzeznaczenie
W przypadku, gdy na terenie zakładu dochodzi 
do niebezpiecznego zdarzenia, takiego jak wyciek 
gazu, pożar czy zadymienie, system uruchamia 
sygnalizatory optyczne i akustyczne, przekazuje 
informacje o lokalizacji i typie alarmu na ekrany 
synoptyczne, a odpowiednie sygnały przekazy-
wane są  do zewnętrznych systemów bezpieczeń-
stwa. W razie potrzeby następuje uruchomienie 
automatycznych procedur wprowadzających urzą-
dzenia w stan bezpieczny. 
W różnych zakładach realizowane są różne algo-
rytmy awaryjne opracowane przez technologów, 
aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo osób 
i urządzeń. Algorytmy te są wprowadzone są do 
pamięci systemu w fazie wdrożenia.

System Detekcji Gazu i Pożaru został stworzony do 
ochrony i zabezpieczenia instalacji przemysłowych 
wymagających najwyższych poziomów bezpieczeń-
stwa. Znajduje zastosowanie w zakładach chemicz-
nych, petrochemicznych, tłoczniach gazu, obiektach 
morskich, a także w tych przedsiębiorstwach produk-
cyjnych, w których pojawiają się substancje łatwopal-
ne i powstaje realne zagrożenie wybuchem. 

System bazuje na integracji wielu metod detekcji 
zagrożeń w zakresie wykrywania  płomienia, dymu, 
gazu i wzrostu temperatury w otoczeniu chronionych 
aparatów i urządzeń technologicznych obiektu prze-
mysłowego. 

System Detekcji Gazu i Pożaru

Architektura systemu
System Detekcji Gazu i Pożaru to rozwiązanie opar-

te na specjalizowanych centralach AutroSafe IFG4**  
firmy Autronica, które wraz ze sterownikami bezpie-
czeństwa i systemem wizualizacji OpenEye SCADA 
firmy WASKO tworzą zestaw spełniający wymagania 
zgodne z poziomami nienaruszalności bezpieczeń-
stwa SIL. 

W przypadku detekcji stanu awaryjnego, system 
można wykorzystać do automatycznego uruchomie-
nia procedur kontrolowanego odstawienia instalacji 
oraz bezpiecznego zamknięcia procesu produkcyjne-
go. 

* Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa SIL oznacza, że system został zaprojektowany, zrealizowany i przetestowany tak, aby niebezpieczna awaria mogąca 
spowodować duże straty materialne, utratę zdrowia albo życia osób była odpowiednio mało prawdopodobna.  W uproszczeniu, klasyfikację poziomu nienaruszalności 
bezpieczeństwa SIL2 można rozumieć w ten sposób, że niebezpieczna awaria może wystąpić nie częściej niż raz na 100 lat .

** System detekcji AutroSafe IFG 4 jest zgodny z wymaganiami normy IEC-61508 SIL2, postanowieniami norm C.E.N. EN 54-2, EN 54-4 i EN 54-13, przepisami FM (Fac-
tory Mutual) i wymaganiami bezpieczeństwa na morzu SOLAS. Certyfikowany zgodnie z Dyrektywą o Produktach Budowlanych CPD ora Dyrektywą o sprzęcie morskim  
MED.



System wizualizacji OpenEye SCADA, którego naj-
ważniejszymi zadaniami są: monitorowanie systemu 
zabezpieczeń, nadzór nad poprawnością pracy insta-
lacji i alarmowanie o sytuacjach nieprawidłowych, 
sterowanie parametrami pracy urządzeń technolo-
gicznych (np. podczas odstawiania linii), rejestracja 
i gromadzenie danych technologicznych. System 
przetwarza skomplikowaną informację techniczną - 
strumienie danych analogowych i cyfrowych na po-
stać zrozumiałą dla człowieka. Wyświetla te dane w 
formie graficznej na przejrzystych schematach, wy-

kresach i tablicach synoptycznych. System OpenEye 
SCADA jest zintegrowany z centralami i sterownikami 
na poziomie protokołów komunikacyjnych. 

Centrala AutroSafe IFG 4 umożliwia obsługę 
wszystkich typów urządzeń do wykrywania gazów 
wybuchowych i pożaru. Komunikacja pomiędzy po-
szczególnymi modułami centrali  oparta jest na re-
dundantnym rozwiązaniu sieciowym odpornym na 
pojedyncze uszkodzenia w torze transmisji danych, 
obejmującym:

AutroNet  - sieć komunikacyjną Ethernet, w której 
każdy moduł systemu AutroSafe IFG 4 zapewnia dwa 
porty Ethernet służące do tworzenia sieci redundant-
nej. Może przyjmować topologię gwiazdy lub pier-
ścienia. 

AutroFieldBus - protokół komunikacyjny niskiego 
poziomu dla sterowników urządzeń peryferyjnych. 
Wszystkie urządzenia podłączone po sieci Autro-
FieldBus posiadają monitoring błędów oraz posiada-
ją wbudowany izolator zwarć.

AlcomLoop - linię dozorową systemu AutroSafe 
IFG 4, na której można zainstalować wszystkie typy 
elementów: czujki, ROP-y, moduły wejść/wyjść oraz 
sygnalizatory. 

PowerLoop – linię dozorową systemu AutroSafe IFG 
4, na której można zainstalować czujki wymagające 
większej mocy zasilania. Pętla ta zapewnia zasilanie 
czujek oraz transmisję  danych. 

Sterownik bezpieczeństwa służy do realizacji 
funkcji sterowania w oparciu o przekaźniki bezpiecz-
nego sterowania maszyn i urządzeń. Posiada wejścia 
i wyjścia binarne oraz impulsowe źródła testowe. 
Realizuje także funkcje komunikacyjne SIS z innymi 
systemami obiektu przemysłowego: ESD, SCS i UCS.

Korzyści

Najważniejsze projekty

Opracowany przez WASKO System Detekcji 
Gazu i Pożaru:
• gwarantuje bezpieczeństwo na poziomie SIL2,
• obniża koszty ubezpieczenia instalacji,
• ogranicza ryzyko strat ludzkich i materialnych 

wynikających z awarii, przestojów w produkcji 
oraz wymuszonych konserwacji, 

• podnosi poziom bezpieczeństwa instalacji 
technologicznej i ochrony osób.

• System wykrywania gazów wybuchowych i po-
żaru (SIL 2) dla Tłoczni Gazu Ciechanów (2015);

• System wykrywania gazów wybuchowych i po-
żaru (SIL 2) dla Tłoczni Gazu Szamotuły (2015);

• System wykrywania gazów wybuchowych i po-
żaru (SIL 2) dla Tłoczni Gazu Zambrów (2015).




