
Otvorená architektúra v procesnej automatizácii je zalo�ená na
otvorených zberniciach umo�òujúcich vhodné prepojenie medzi
prevádzkovými prístrojmi, riadiacim systémom a rozhraním pre
podnikový informaèný systém.

Priemyselné zbernice najni��ej úrovne zabezpeèujú prepojenie
prevádzkových prístrojov so vstupno-výstupnými kartami riadiace-
ho systému alebo so vzdialenými vstupno-výstupnými jednotkami.
Prevádzkové prístroje sú skon�truované tak, aby zniesli nepriazni-
vý vplyv okolia, ako sú napríklad ve¾ké teplotné rozdiely, vibrácie,
vlhkos�, agresívne plyny, prach a podobne. Okrem toho sa v che-
mických procesoch mô�e vyskytnú� prostredie s rizikom výbuchu.
Ak chceme zabezpeèi� bezproblémové privedenie zbernice a�
k prevádzkovému prístroju, súèasti takejto zbernice musia ma�
rovnakú odolnos� proti vplyvom okolitého prostredia ako má pre-
vádzkový prístroj. Takto kon�truovaným zberniciam hovoríme aj
prevádzkové zbernice. Medzi uvedené zbernice radíme Profibus-
PA a Fieldbus Foundation H1. Obidve tieto prevádzkové zbernice
vyu�ívajú ako prenosové médium dvojlinku s rýchlos�ou prenosu
31,25 kb/s pod¾a normy IEC 61158-2.

Zbernice vo výbu�nom prostredí

Na zaistenie bezpeènej funkcie prevádzkovej zbernice vo výbu�-
nom prostredí je mo�né pou�i� rôzne typy ochrán pred vznikom ri-
zika výbuchu. Zále�í pritom od druhu prostredia a celkovej kon-
cepcie ochrany.

Príklad:
Zóna 2: neiskriace vyhotovenie Ex nA

nezápalné vyhotovenie Ex nL
Zóna 1: zaistené vyhotovenie Ex e

pevný záver Ex d
Zóna 0: iskrová bezpeènos� Ex i

Iskrovo bezpeèné zbernice

Jedným zo spôsobov ochrany, ktorý mo�no pou�i� pre v�etky pro-
stredia, t. j. pre zónu 0-2, je iskrová bezpeènos�. V kontexte európ-
skych noriem sa iskrovo bezpeèné zbernice navrhujú v súlade
z normou EN 60079-14. V tomto prípade sa pri ich návrhu postu-
puje zhodne ako pri navrhovaní klasických iskrovo bezpeèných
obvodov. V bezpeènom prostredí v urèitých prípadoch v zóne 2 je
in�talované nadväzujúce zariadenie, ktorým je iskrovo bezpeèný
napájaè a súèasne opakovaè. V iskrovo bezpeènej èasti zbernice
mô�u by� umiestnené iba tie prístroje, ktoré majú príslu�ný certi-
fikát.

Ve¾kou nevýhodou klasickej iskrovo bezpeènej zbernice je obme-
dzená energia, privádzaná k jednotlivým prístrojom. Táto nevýho-
da je obzvlá�� evidentná pri skupine plynov IIC.

V súèasnosti do iskrovo bezpeènej zbernice pre skupinu plynov
IIC je mo�né pripoji� asi �tyri prístroje. Je v�ak predpoklad, �e pri
zni�ovaní spotreby moderných prístrojov sa bude ich poèet ne-
ustále zvy�ova�. Ak má potenciálna výbu�ná zmes kategóriu IIB, je
mo�né do iskrovo bezpeèného obvodu privies� nieko¾konásobne
vy��iu energiu, èo v súèasnosti umo�òuje pripoji� do jedného seg-
mentu a� dvanás� prístrojov.

Pri projektovaní iskrovo bezpeèných zberníc je nutné:
� urèi� parametre vodièa,
� porovna� bezpeènostné popisy jednotlivých prístrojov zapoje-

ných do zbernice vrátane nadväzujúceho zariadenia,
� spracova� bezpeènostnú dokumentáciu.

Pri aplikácii ïal�ieho prístroja do zbernice je potrebné opä� prepo-
èíta� parametre a spracova� dodatok k bezpeènostnej dokumentá-
cii celku.

Tieto úkony sú nutné napriek nároènosti na prácu v príprave pro-
jektu a preskú�ania.

Model FISCO

Napriek nevýhodám, ktoré obná�a klasické rie�enie iskrovo bez-
peènej zbernice, pri�la nemecká skú�obòa PTB s rie�ením, ktoré
zjednodu�uje návrh celej iskrovo bezpeènej zbernice. Po dôklad-
nom posúdení vlastností rôznych iskrovo bezpeèných prístrojov,
urèených pre pripojenie na zbernicu, parametrov vodièov a nadvä-
zujúcich zariadení, boli vypracované zásady pre jednoduché pro-
jektovanie iskrovo bezpeènej zbernice pod¾a IEC 61158-2. Tieto zá-
sady sa nazývajú Model FISCO (Fieldbus Intrinsically Safe
Concept).

Model FISCO dáva pou�ívate¾om presný návod, ako postupova� pri
projektovaní iskrovo bezpeènej zbernice Profibus PA alebo
Fieldbus Foundation H1. Tento návod je obsahom normy IEC
60079-27CDV.

Struèný princíp tejto metódy si uká�eme:

Do zbernice FISCO mô�u by� pripojené iba prístroje schválené na
pou�itie pod¾a FISCO.

Pou�ité vodièe musia ma� nasledujúce parametre:
� odpor sluèky 15 � 150 ohm/km,
� indukènos� sluèky 0,4 � 1 mH/km,
� kapacita � 200 nF/km,
� maximálna då�ka ka�dej odboèky 30 m pre IIB aj IIC,
� maximálna då�ka hlavnej vetvy 1 km pre IIC alebo 5 km pre IIB.

Ak pou�ijeme vodièe pod¾a vy��ie uvedenej �pecifikácie, nemusí-
me sa u� parametrami vedenia ïalej zaobera�. Dá sa poveda�, �e
väè�ina vodièov urèených na zapojenie do zbernice spåòa pod-
mienky modelu FISCO.

Výhody modelu FISCO

Na rozdiel od klasického návrhu iskrovo bezpeènej zbernice pod-
¾a IEC 60079-27 má model FISCO nasledujúce výhody:
� poèet prístrojov pripojených do segmentu zbernice je obmedze-

ný len mno�stvom energie, dodávanej odde¾ovaèom FISCO,
� parametre navrhovaného vodièa sa nemusia poèíta�, zredukuje

sa to na zoznam pripojených zariadení,
� bezpeènostná dokumentácia je podstatne jednoduch�ia,
� pridaním ïal�ieho prístroja sa bezpeènostná dokumentácia ne-

musí meni�.

Ïal�ou z výhod modelu FISCO je mo�nos� pou�i� dlh�ie vodièe ne�
pri klasickom rie�ení:
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Klasické rie�enie: Maximálna då�ka: 1,9 km
Då�ka odboèky: 120 m
Poèet prístrojov 20 mA: 4

Model FISCO: Maximálna då�ka: 1 km pre IIC
5 km pre IIB

Då�ka odboèky: 30 m
Poèet prístrojov 20 mA: 5 pre IIC,

12 pre IIB

Model FISCO nie je �iadnou horúcou novinkou v odbornej litera-
túre. Èitatelia èasopisu AT&P journal sa doèítali o modeli FISCO
u� pred pár rokmi. Ak sa v�ak pozrieme na praktické vyu�itie prie-
myselných zberníc, zistíme, �e v podvedomí ¾udí, ktorí sa zaobe-
rajú meraním a reguláciou, stále existuje urèitá zotrvaènos� a kon-
zervatívnos�. Tieto vychádzajú jednak z obáv projektantov
a koncových pou�ívate¾ov z noviniek, ktoré nie sú nato¾ko preve-
rené nieko¾koroènou prevádzkou, ale taktie� zo skúsenosti, �e nie
v�etko, èo sa objaví v odborných èasopisoch a firemných podkla-
doch, je celkovo podporené skutoènými výrobkami.

V prípade prevádzkovej zbernice Profibus PA alebo Fieldbus
Foundation H1 v�ak obavy pred ich vyu�itím stratili opodstatnenie,
preto�e v súèasnosti je táto moderná technika podporená bohatým
sortimentom od rôznych výrobcov. Hlavnou brzdou v aplikovaní
uvedených prevádzkových zberníc preto naïalej ostáva predov�et-
kým neznalos� ich mo�ností a výhod.
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