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Agenda

• Vznik jiskrové bezpečnosti

• Výklad „zápalných křivek

• Definice jiskrově bezpečného systému

• „Návazné zařízení“: Zenerova bariéra a galvanický 
oddělovač, jejich princip

• Úrovně ochrany ia, ib & ic

• Projektování bezpečného a spolehlivého provozu

• Porovnání bezpečnostních údajů

• Co je „jednoduché zařízení“?

• Aplikace bariér a oddělovačů

• Srovnání s pevným závěrem

• Časté chyby u jiskrové bezpečnosti
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Metody ochrany podle IEC – současný stav

Princip ochrany
Ochranná 
metoda

Kód
Povoleno do:

Zóna 0 Zóna 1 Zóna 2

Oddělení el. 

přístrojů od 

výbušné 

atmosféry

Zalití

ma   

mb  

mc 

Olejový závěr o  

Pískový závěr q  

Tlakový závěr

px  

py  

pz 

Omezení 

výbuchu
Pevný závěr

da   

db  

dc 

Omezení energie
Jiskrová 
bezpečnost

ia   

ib  

ic 

Propracovaná 

konstrukce

Zajišť. provedení e  

Typ ochrany „n“
nA

nR

nC
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„Trojúhelník výbuchu“

Kyslík

(21% ve vzduchu)

Hořlavý materiál

Způsob iniciace
Jiskra Teplota

http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://h20564.www2.hp.com/hpsc/doc/public/display?docId%3Demr_na-c00430067&ei=J8eHVd3hHYSYNtX2gZAE&psig=AFQjCNHwwaOiSG7jrLmXVGVP3dHXeyRfhg&ust=1435047968971073
http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://h20564.www2.hp.com/hpsc/doc/public/display?docId%3Demr_na-c00430067&ei=J8eHVd3hHYSYNtX2gZAE&psig=AFQjCNHwwaOiSG7jrLmXVGVP3dHXeyRfhg&ust=1435047968971073
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Ochrana fyzickým oddělením

Kyslík
(21% ve vzduchu)

Hořlavý materiál

Způsob iniciace
Jiskra Teplota

Takto fungují metody zalití (Ex m), závěr s vnitřním přetlakem (Ex p), 

olejový závěr(Ex o) a pískový závěr(Ex q)

Bezpečné

http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://h20564.www2.hp.com/hpsc/doc/public/display?docId%3Demr_na-c00430067&ei=J8eHVd3hHYSYNtX2gZAE&psig=AFQjCNHwwaOiSG7jrLmXVGVP3dHXeyRfhg&ust=1435047968971073
http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://h20564.www2.hp.com/hpsc/doc/public/display?docId%3Demr_na-c00430067&ei=J8eHVd3hHYSYNtX2gZAE&psig=AFQjCNHwwaOiSG7jrLmXVGVP3dHXeyRfhg&ust=1435047968971073
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Jiskrová bezpečnost

Kyslík
(21% ve vzduchu)

Hořlavý materiál

Způsob iniciace
Jiskra Teplota

Pod teplotou 

vznícení

Bezpečné

Omezená 

energie

http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://h20564.www2.hp.com/hpsc/doc/public/display?docId%3Demr_na-c00430067&ei=J8eHVd3hHYSYNtX2gZAE&psig=AFQjCNHwwaOiSG7jrLmXVGVP3dHXeyRfhg&ust=1435047968971073
http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://h20564.www2.hp.com/hpsc/doc/public/display?docId%3Demr_na-c00430067&ei=J8eHVd3hHYSYNtX2gZAE&psig=AFQjCNHwwaOiSG7jrLmXVGVP3dHXeyRfhg&ust=1435047968971073
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Původ jiskrové bezpečnosti

Neštěstí v Senghenyddu

Jižní Wales

14.10. 1913 přišlo o život

439 horníků a způsobilo 

národní pobouření

http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://maproom.net/maps/maps-of-britain/&ei=c8uHVdCfJYOrNueHgYgJ&bvm=bv.96339352,d.eXY&psig=AFQjCNF9evF2-vQPPsfPQRlEnfY7FtHw_A&ust=1435049194467881
http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://maproom.net/maps/maps-of-britain/&ei=c8uHVdCfJYOrNueHgYgJ&bvm=bv.96339352,d.eXY&psig=AFQjCNF9evF2-vQPPsfPQRlEnfY7FtHw_A&ust=1435049194467881
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jiskra

holé vodiče

zvonek
baterie

Obsluha navijáku

Důlní signalizace okolo roku1910
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První „přerušovač“

Vyšetřovatelé použili 

přerušovač, aby prokázali, že 

nejpravděpodobnější 

příčinou výbuchu bylo 

signalizační zařízení.
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Základní princip jiskrové bezpečnosti

1. Omezení napětí vstupujícího do výbušného prostředí

2. Omezení proudu vstupujícího do výbušného prostředí

3. Omezení nahromaděné elektrické energie ve 

výbušném prostředí

Na rozdíl od jiných ochranných metod používá jiskrová bezpečnost 

„systematický přístup“:

• Není to jen přístroj v poli, který musí být certifikovaný

• Musí se brát do úvahy i návazné přístroje a kabely v 

bezpečném prostředí.
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Křivky zápalné energie

Z
k
ra

to
v
ý
 p

ro
u

d

I s
/c

Napětí naprázdno Vo/c

Zapálení

Nedojde k 

zapálení

Výstupní charakteristika 
jednoduchého odporového zdroje

Vo/cIs/c

R

“Zátěžová linie”

OMEZENÁ 

ENERGIE

Náhradní obvod jednoduchého 
odporového zdroje

Vo/c

Is/c
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Splnění 

třetího 

principu:

Omezení 

nahromaděné 

elektrické 

energie ve 

vodičích a 

přístrojích

Induktivní a kapacitní křivky
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Práce pod napětím

• Jiskrová bezpečnost je jediná metoda 

v rámci IEC, která umožňuje práci 

pod napětím v poli:

• “Může být prováděna údržba na 

napájených přístrojích…”

• Odpojení a demontáž přístrojů a kabelů

• Nastavování a kalibrace

• Výměna zásuvných prvků

• Používání testovacích přístrojů

IEC60079-17 Čl. 4.8.2

• Všechny ostatní metody vyžadují, aby byl přístroj ve 

výbušném prostředí odpojen od napájení.

http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.june-company.com/flow-meter-repair/&ei=77uKVZDVOMyoNtHlgagK&bvm=bv.96339352,d.eXY&psig=AFQjCNH80BoJnNY33MQHRW6Qcralke68mg&ust=1435241819113576
http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.june-company.com/flow-meter-repair/&ei=77uKVZDVOMyoNtHlgagK&bvm=bv.96339352,d.eXY&psig=AFQjCNH80BoJnNY33MQHRW6Qcralke68mg&ust=1435241819113576
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Výbušné prostředí    Bezpečné prostředí

Jiskrově bezpečné systémy

Certifikovaný 

přístroj ve

výbušném 

prostředí

Certifikovaný 

přístroj v 

bezpečném 

prostředí

Certifikovaný 

přístroj ve 

výbušném 

prostředí

Necertifikovaný

přístroj v 

bezpečném 

prostředí

Certifikované 

rozhraní

“Associated 

Apparatus”



16© 2015 Eaton, All Rights Reserved.

Bezpečné 
prostředíVinput

Když Vinput

stoupá, výstup 

je držen na VZ

FUSE

Pojistka chránící 

Zenerovu diodu před přetížením
Odpor omezující 

proud

R

Zenerova
dioda VZ

Omezení napětí a proudu

Maximální 

výstupní proud 

nemůže 

přesáhnout

I = VZ/R

I =Vz/R
Výbušné 
prostředí

Spolehlivé uzemnění svádí 

proud zpět ke zdroji
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Jiskrově bezpečné úrovně ochrany

• Počítají se poruchy, které mají vliv na bezpečnost

• U odporu a pojistky se nepředpokládá nebezpečná 

porucha, proto se nemusí zdvojovat ani ztrojovat.

Úroveň

ochrany

Použití v

zóně

Ex ia Zóna 0 Bezpečné se 2 poruchami

Ex ib Zóna 1 Bezpečné s 1 poruchou

Ex ic Zóna 2 Bezpečné bez poruch

(při normálním provozu)

http://www.google.co.uk/url?url=http://www.scienceofrelationships.com/home/2012/1/6/do-men-really-think-about-sex-every-seven-seconds.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=IQZaVI-TBISoyQSD0IKYCg&ved=0CC4Q9QEwDDgo&usg=AFQjCNEIArMtZETyd2oS4HIPhW53bGDd1Q
http://www.google.co.uk/url?url=http://www.scienceofrelationships.com/home/2012/1/6/do-men-really-think-about-sex-every-seven-seconds.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=IQZaVI-TBISoyQSD0IKYCg&ved=0CC4Q9QEwDDgo&usg=AFQjCNEIArMtZETyd2oS4HIPhW53bGDd1Q
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Bariéry musí být zalité nebo musí být 

bezpečnostní pojistka chráněna proti výměně

Uzemnění s vysokou 

integritou a nízkým odporem

Pojistka musí být svou konstrukcí 

schopna přerušit obvod při

Umax (obvykle 250Vrms)

Dvě diody jsou povoleny pro 

Ex ia, pokud se provádí další 

testování

Vz

Fuse

Nejhorší případ je 
250Vrms se schopností 

zkratového proudu 4.000A

Skutečná Zenerova bariéra

http://www.google.co.uk/url?url=http://www.mtl-inst.com/product/mtl7700_series_barriers/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=bssqVJKqD4aWyQSz6YDIBw&ved=0CBgQ9QEwAA&usg=AFQjCNFDmcWQ1Mqvk3qFb6hXx-srPAKhzg
http://www.google.co.uk/url?url=http://www.mtl-inst.com/product/mtl7700_series_barriers/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=bssqVJKqD4aWyQSz6YDIBw&ved=0CBgQ9QEwAA&usg=AFQjCNFDmcWQ1Mqvk3qFb6hXx-srPAKhzg
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Křivky zápalné energie pro jiskrovou bezpečnost

Z
k
ra

to
v
ý
 p

ro
u

d
I s

/c

Napětí naprázdno Vo/c
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20mA

50mA

100mA

200mA

100V50V

10mA

28*1,1 = 30,8V

• Přidáme 10% horní tolerance k napětí

• 28 x 1,1 = 30,8V

Využití zápalných křivek: 28V, 93mA, 300Ω

IIC curve

10V 20V

28V nom.

300Ω

• Spočítáme odpor, který omezuje proud:

• R = V/I = 28/0,093 = 300Ω

139.5mA

• Odečteme maximální povolený proud pro 

křivku IIC:

• 139.5mA

• Přidáme k proudu bezpečnostní faktor 1,5:

• 139.5/1,5 = 93mA
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Bezpečnostní a provozní vlastnosti Zenerových bariér

Provozní parametry

Podélný odpor 340

Vpracovní
(Napětí, při kterém je svodový proud

< 10µA)

25.5V

VMAX
(Nejvyšší trvalé napětí bez přepálení 

pojistky)

26.6V

Bezpečnostní parametry
(Bezpečnostní popis)

Nejvyšší napětí naprázdno Uo 28V

Nejnižší odpor zdroje R 300

Nejvyšší zkratový proud Io 93mA

Nezkoušejte 

navrhovat elekrické

obvody s použitím 

bezpečnostních 

parametrů!
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Positivní Negativní

AC
nepolarizované

+VE -VE

~

V

+

-
V
+

-

V

Jednokanálové Zenerovy bariéry
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Dvoukanálové Zenerovy bariéry

Vícekanálové bariéry mají téměř vždy stejnou polaritu, ale mohou mít různé 
napětí

Jednodušší instalace, úspora místa a nákladů

Přístroj ve 

výbušném 

prostředí

Bez 
uzemnění

Dva pozitivní kanály

+VEPositive

+VEPositive
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Bariéra

Omezovač proudu

Ochrana 
proti 
přepólování

Výhody:

• Obvod pracuje i při přepětí
• Automatický reset: nemusí se 

vyměňovat pojistka

Nevýhody:

• Předřazená pojistka musí mít 
nižší hodnotu než bezpečnostní

• Kratší MTBF
• Vyšší cena
• Vyšší svodový proud a úbytek 

napětí

Elektronicky chráněné Zenerovy bariéry

Elektronický obvod
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Pospojování

Uzemnění s vysokou integritou

Přístrojové uzemnění

Rozvodné 

pojistky

Funkce Zenerovy bariéry při externí poruše

Bariéra Zařízení v bezpečném prostředí

Polní 

přístroj

Nejhorší případ externí poruchy!

Poruchový proud

http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://small-hours.com/vincent-oshin-03-14-2014/&ei=eeGHVe7yJ4TYggS7xZmYDQ&bvm=bv.96339352,d.eXY&psig=AFQjCNGkps-6WjNemycGtEKR7-sMjOz2wQ&ust=1435054841909082
http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://small-hours.com/vincent-oshin-03-14-2014/&ei=eeGHVe7yJ4TYggS7xZmYDQ&bvm=bv.96339352,d.eXY&psig=AFQjCNGkps-6WjNemycGtEKR7-sMjOz2wQ&ust=1435054841909082
http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-photo-metal-nail-image24093085&ei=4OCHVeCNHoufNriiprgF&bvm=bv.96339352,d.eXY&psig=AFQjCNEh34q93nFmZHdEixmDuYTxxNHokA&ust=1435054680240383
http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-photo-metal-nail-image24093085&ei=4OCHVeCNHoufNriiprgF&bvm=bv.96339352,d.eXY&psig=AFQjCNEh34q93nFmZHdEixmDuYTxxNHokA&ust=1435054680240383
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Pospojování

Přístrojové uzemnění

Rozvodné 

pojistky

Zenerova bariéra bez uzemnění

Bariéra Zařízení v bezpečném prostředí

Polní 

přístroj

Polní přístroj má sice 

izolační napětí vůči kostře 

500V, ale je nebezpečí 

průrazu a přenosu proudu 

přes výbušné prostředí

Poruchový proud

http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-photo-metal-nail-image24093085&ei=4OCHVeCNHoufNriiprgF&bvm=bv.96339352,d.eXY&psig=AFQjCNEh34q93nFmZHdEixmDuYTxxNHokA&ust=1435054680240383
http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-photo-metal-nail-image24093085&ei=4OCHVeCNHoufNriiprgF&bvm=bv.96339352,d.eXY&psig=AFQjCNEh34q93nFmZHdEixmDuYTxxNHokA&ust=1435054680240383
http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://small-hours.com/vincent-oshin-03-14-2014/&ei=eeGHVe7yJ4TYggS7xZmYDQ&bvm=bv.96339352,d.eXY&psig=AFQjCNGkps-6WjNemycGtEKR7-sMjOz2wQ&ust=1435054841909082
http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://small-hours.com/vincent-oshin-03-14-2014/&ei=eeGHVe7yJ4TYggS7xZmYDQ&bvm=bv.96339352,d.eXY&psig=AFQjCNGkps-6WjNemycGtEKR7-sMjOz2wQ&ust=1435054841909082
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Certifikovaný 
transformátor

Certifikovaný 
optočlen nebo 

relé

Omezovač energie

Spojení 
s bezpečným 
prostředím

Spojení 
s výbušným 
prostředím

Napájení

Obvod 
výbušného 

prostředí

Galvanický oddělovač

B
e

z
p

e
č

n
é

 o
d

d
ě

le
n

í

Obvod 
bezpečného 

prostředí

http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.mtl-inst.com/product/mtl5500_series_isolators&ei=JC2JVYnwF4uv7Aaip5XwDA&bvm=bv.96339352,d.ZGU&psig=AFQjCNE0LbhCbUZnhStEkbWczrpIi7nklg&ust=1435139661109426
http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.mtl-inst.com/product/mtl5500_series_isolators&ei=JC2JVYnwF4uv7Aaip5XwDA&bvm=bv.96339352,d.ZGU&psig=AFQjCNE0LbhCbUZnhStEkbWczrpIi7nklg&ust=1435139661109426
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Pospojování

Přístrojové uzemnění

Přístrojové 

uzemnění

Rozvodné 

pojistky

Funkce oddělovače při externí poruše

Oddělovač Zařízení v bezpečném prostředí

Polní 

přístroj

Nejhorší případ externí poruchy!

Poruchový proud

http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://small-hours.com/vincent-oshin-03-14-2014/&ei=eeGHVe7yJ4TYggS7xZmYDQ&bvm=bv.96339352,d.eXY&psig=AFQjCNGkps-6WjNemycGtEKR7-sMjOz2wQ&ust=1435054841909082
http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://small-hours.com/vincent-oshin-03-14-2014/&ei=eeGHVe7yJ4TYggS7xZmYDQ&bvm=bv.96339352,d.eXY&psig=AFQjCNGkps-6WjNemycGtEKR7-sMjOz2wQ&ust=1435054841909082
http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-photo-metal-nail-image24093085&ei=4OCHVeCNHoufNriiprgF&bvm=bv.96339352,d.eXY&psig=AFQjCNEh34q93nFmZHdEixmDuYTxxNHokA&ust=1435054680240383
http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-photo-metal-nail-image24093085&ei=4OCHVeCNHoufNriiprgF&bvm=bv.96339352,d.eXY&psig=AFQjCNEh34q93nFmZHdEixmDuYTxxNHokA&ust=1435054680240383
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Porovnání bariér a oddělovačů

2-kanálová Zenerova bariéra MTL7707+

pro napájení transmitru 4-20mA

2-kanálový oddělovač MTL5544

pro napájení transmitru 4-20mA

Omezující 

odpor
Zenerovy

diody

Pojistky

Uzemnění Zenerovy diody Transformátor Napájení 24V
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Jednoduchá zařízení

• Co jsou jednoduchá zařízení?

– Pasivní prvky jako spínače, propojovací skříňky, 

potenciometry a jednoduché polovodičové 

komponenty

– Zdroje naakumulované energie s dobře 

definovanými parametry

– Zdroje energie, která nepřesáhne 1.5V, 0.1A nebo

25mW
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Obvyklé použití jiskrové bezpečnosti

• Použití v přístrojových smyčkách
• Systémové řešení

• Použití bariér a oddělovačů
• Porovnání jejich použitelnosti

• Potřeba prokázat:
• Bezpečnostní posouzení

• Provozní posouzení

• Základ posuzování
• Jednoduché zařízení (kontakt) 

• Certifikované zařízení(4/20mA transmitter)

Ω





vs

http://www.google.co.uk/url?url=http://www.mtl-inst.com/product/mtl7700_series_barriers/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=bssqVJKqD4aWyQSz6YDIBw&ved=0CBgQ9QEwAA&usg=AFQjCNFDmcWQ1Mqvk3qFb6hXx-srPAKhzg
http://www.google.co.uk/url?url=http://www.mtl-inst.com/product/mtl7700_series_barriers/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=bssqVJKqD4aWyQSz6YDIBw&ved=0CBgQ9QEwAA&usg=AFQjCNFDmcWQ1Mqvk3qFb6hXx-srPAKhzg
http://www.google.co.uk/url?url=http://www.mtl-inst.com/product/mtl5500_series_isolators&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=OcsqVNDZGI2QyAS4mIDICA&ved=0CBgQ9QEwAA&usg=AFQjCNFHdsZR5NVoIVqDnk90cz27ao0pEw
http://www.google.co.uk/url?url=http://www.mtl-inst.com/product/mtl5500_series_isolators&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=OcsqVNDZGI2QyAS4mIDICA&ved=0CBgQ9QEwAA&usg=AFQjCNFHdsZR5NVoIVqDnk90cz27ao0pEw
http://www.google.co.uk/url?url=http://en.wikipedia.org/wiki/Electrical_equipment_in_hazardous_areas&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=gMQqVLr4FIOsyATYkoCIDw&ved=0CBgQ9QEwAQ&usg=AFQjCNHSMnJeW00c7S7D9kxyxBZZb7hq6g
http://www.google.co.uk/url?url=http://en.wikipedia.org/wiki/Electrical_equipment_in_hazardous_areas&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=gMQqVLr4FIOsyATYkoCIDw&ved=0CBgQ9QEwAQ&usg=AFQjCNHSMnJeW00c7S7D9kxyxBZZb7hq6g
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max

Uzemnění

4-20 mA

24V+
Nom.

0 V

250
odpor

1-5V

Zenerova bariéra pro převodník 4-20mA

MTL7787+

Řídicí systém

Výbušné prostředí          Bezpečné prostředí

Certifikovaný 
přístroj
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Posouzení Zenerovy bariéry se zpětnou diodou

• Úbytek napětí při 20mA:

• Bariéra (6,7+0,5+0,9) =   8,1V

• Převodník = 12,0V

• Vstup ŘS =    5,0V

• Celkem =  25,1V

• Jmenovité pracovní napětí =  26,6 V (při 10µA  svodu)

• Napájení musí být tedy v rozsahu 25,1 až 26,6V

• Pokud napájecí napětí klesne pod 25,1V, nemůžeme kalibrovat 

převodník pro plný rozsah!

• Pokud chceme využívat možnost přesahu proudu, pak musíme 

výpočet provést pro vyšší proud, např. 21.5mA
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[Ex  ia]  IIC

CC <  0.063µF

LC <  4.20mH

L/RC < 55µH/

Převodník

Ex ia  IIC  T4 Systém

Ex ia  IIC T4

Rozhraní

Cable Parameters

Ui <  30V
Ii < 100mA
Pi <  1.3W

Ci < 20nF
Li < 10µH

Uo = 28V
Io =  93mA
Po = 0.65W

Co < 0.083µF
Lo  < 4.2mH
L/R <  55µH/

Posuzování kompatibility IS obvodů







http://www.google.co.uk/url?url=http://www.mtl-inst.com/product/mtl7700_series_barriers/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=bssqVJKqD4aWyQSz6YDIBw&ved=0CBgQ9QEwAA&usg=AFQjCNFDmcWQ1Mqvk3qFb6hXx-srPAKhzg
http://www.google.co.uk/url?url=http://www.mtl-inst.com/product/mtl7700_series_barriers/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=bssqVJKqD4aWyQSz6YDIBw&ved=0CBgQ9QEwAA&usg=AFQjCNFDmcWQ1Mqvk3qFb6hXx-srPAKhzg
http://www.google.co.uk/url?url=http://en.wikipedia.org/wiki/Electrical_equipment_in_hazardous_areas&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=gMQqVLr4FIOsyATYkoCIDw&ved=0CBgQ9QEwAQ&usg=AFQjCNHSMnJeW00c7S7D9kxyxBZZb7hq6g
http://www.google.co.uk/url?url=http://en.wikipedia.org/wiki/Electrical_equipment_in_hazardous_areas&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=gMQqVLr4FIOsyATYkoCIDw&ved=0CBgQ9QEwAQ&usg=AFQjCNHSMnJeW00c7S7D9kxyxBZZb7hq6g


36© 2015 Eaton, All Rights Reserved.

Použití vícežilových kabelů

Typ  A :

Typ B :

Vodivé stínění pokrývá alespoň  60% povrchové plochy.
Každý obvod má samostatné stínění.
S poruchou mezi obvody se neuvažuje.

Vodivé stínění pokrývá méně než  60% povrchové 

plochy.

Pokud v žádném obvodu není vyšší napětí než 60V, 

pevně uložený kabel,

neuvažuje se s poruchou mezi obvody. 
Ostatní: Musí se počítat s možností vzniku poruch 

a s jejími následky. Až dva zkraty a čtyři přerušení.

Pokud je bezpečnostní koeficient větší než 4, 

neuvažuje se s poruchami

Obecně platí, že kabel musí mít izolační schopnost 500V 

mezi jádry a pláštěm a  1000V mezi svazky vodičů

EN 60079-14
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Přepěťové ochrany v IS obvodech
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Zátěž
(<450)

4-20 mA 16.5V

300

28V

Isolation

Oddělovač pro převodník 4-20mA

4-20 mA
Napájeno 

z výbušného 
prostředí

MTL5541

24V napájení

Výbušné prostředí         Bezpečné prostředí

IS Certifikovaný

přístroj
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Srovnání bariér a oddělovačů

BARIÉRY

• Jednoduché

• Univerzální

• Napájené smyčkou

• Úzký rozsah napětí

• Nižší napětí pro výbušné prostředí

• Nezbytné bezpečné uzemnění

• Vazba na referenční 0V systému

• IS přístroje musí být izolované od 

země

• Vysoká přesnost a linearita

• Dobrý přenos vysokých frekvencí

• Nižší cena

ODDĚLOVAČE

• Složitější, (nižší MTBF)

• Specifické podle aplikace

• Napájené, vyšší spotřeba

• Široký rozsah napájení

• Vyšší napětí pro IS obvody i pro 

bezpečné prostředí

• Není potřeba bezpečné uzemnění

• Oddělení jednotlivých signálů

• IS přístroje mohou být uzemněné

• Nižší přesnost a linearita

• Omezený přenos vyšších frekvencí

• Vyšší cena
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Ex iEx d

Jiskrová bezpečnost vs Ex d/Pevný závěr

Ex d/Pevný závěr Jiskrová bezpečnost

Certifikovaný polní přístroj Ex d/Explosionproof Intrinsically Safe

Požadavek na IS bariéru? Ne Ano

Údržba pod napětím? Ne Ano

Požadavky na kabeláž 1 Mechanicky chráněné Vhodné do prostředí

Nutnost počítat parametry 

kabelu?

Ne Ano

Propojovací skříňky IEC: Většinou Ex e

NEC: Pevný závěr

Vhodné do prostředí, ale

většinou Ex e

1. Doporučení IEC je používat armované kabely pro IS instalace

I/O card I/O card
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Časté omyly u jiskrové bezpečnosti #1

“Když použiji bariéru, můžu na ni připojit cokoliv ve 

výbušném prostředí”

Výbušné prostředí

Ne!  Musíme brát ohled na akumulovanou energii v polním přístroji a 

kabelu. 

Proto musí být přístroj ve výbušném prostředí v jiskrově bezpečném 

obvodě buď:

• Certifikovaný pro jiskrovou bezpečnost nebo

• Jednoduché zařízení

https://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://letcteachers.wordpress.com/2011/02/17/teaching-telephone-language-and-strategies/&ei=ZoCJVZiwMcalNv3Tr_gN&bvm=bv.96339352,d.eXY&psig=AFQjCNEj6suWe7gykEoRf18wfHAg1a8ROg&ust=1435161018643890
https://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://letcteachers.wordpress.com/2011/02/17/teaching-telephone-language-and-strategies/&ei=ZoCJVZiwMcalNv3Tr_gN&bvm=bv.96339352,d.eXY&psig=AFQjCNEj6suWe7gykEoRf18wfHAg1a8ROg&ust=1435161018643890
http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.build-electronic-circuits.com/capacitor-values/&ei=DWyKVbOTD8WPyASTp7-QDw&bvm=bv.96440147,d.cGU&psig=AFQjCNGEx17UM8VJuYfyOpoNFNzsu09S2w&ust=1435221340307852
http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.build-electronic-circuits.com/capacitor-values/&ei=DWyKVbOTD8WPyASTp7-QDw&bvm=bv.96440147,d.cGU&psig=AFQjCNGEx17UM8VJuYfyOpoNFNzsu09S2w&ust=1435221340307852
http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.go-electrical.co.uk/roberts-rd60-jubilee-revival-dab-portable-radio-gloss-red.html&ei=oG6KVYevD8GogwTYx4CADQ&bvm=bv.96339352,d.eXY&psig=AFQjCNGRgU2KE7dsy2rRVgpJ2NsBM5Qnzw&ust=1435222027951789
http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.go-electrical.co.uk/roberts-rd60-jubilee-revival-dab-portable-radio-gloss-red.html&ei=oG6KVYevD8GogwTYx4CADQ&bvm=bv.96339352,d.eXY&psig=AFQjCNGRgU2KE7dsy2rRVgpJ2NsBM5Qnzw&ust=1435222027951789
http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.greatplainsaudio.com/woofers.html&ei=gW-KVc7zJ8ehNvSkkpgE&bvm=bv.96339352,d.eXY&psig=AFQjCNHlNbUzrNtpwQCP-gi4NvwUSO196A&ust=1435222269971414
http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.greatplainsaudio.com/woofers.html&ei=gW-KVc7zJ8ehNvSkkpgE&bvm=bv.96339352,d.eXY&psig=AFQjCNHlNbUzrNtpwQCP-gi4NvwUSO196A&ust=1435222269971414
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Časté omyly u jiskrové bezpečnosti #2

“Zapojím několik bariér, abych měl víc energie”

Výbušné prostředí

Ne!  Zapojení bariér paralelně zvýší proud, který se může přenést do 

výbušného prostředí

http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw&url=http://www.liquidleds.com.au/5-5-watt-dimmable-pearl-gls-led-light-bulb-edison-screw-e27.html&ei=eHeKVZNOxcWCBPvyquAL&bvm=bv.96339352,d.eXY&psig=AFQjCNHef_E8Noiw4cmp6p35pUUfURT1iQ&ust=1435224277694701
http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw&url=http://www.liquidleds.com.au/5-5-watt-dimmable-pearl-gls-led-light-bulb-edison-screw-e27.html&ei=eHeKVZNOxcWCBPvyquAL&bvm=bv.96339352,d.eXY&psig=AFQjCNHef_E8Noiw4cmp6p35pUUfURT1iQ&ust=1435224277694701
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Paralelní zapojení bariér!

Z
k
ra

to
v
ý
 p

ro
u

d
I s

/c

Napětí naprázdno Vo/c

1 Bariéra

2 Bariéry

3 Bariéry

V této oblasti 

dojde k 

zapálení (IIC)

V tomto 

prostou 

nedojde k 

zapálení
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Sériové spojení – součet napětí



45© 2015 Eaton, All Rights Reserved.

Paralelní spojení – součet proudů
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Sériové a paralelní spojení
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Shrnutí….

• Jiskrová bezpečnost používá „systematický 

přístup“ založený na omezení energie:

• Jiskrově bezpečné rozhraní, polní přístroj 

a propojovací kabeláž musí být 

vzájemně v souladu

• Hlavní přednost jiskrové bezpečnosti oproti 

jiným metodám je možnost práce pod 

napětím

• Jiskrově bezpečné obvody musí být 

chráněny proti jiným zdrojům energie

• Jiskrová bezpečnost je vhodná pro všechny 

zóny, pro plyn i prach
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Otázky?

Děkuji za pozornost


