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Jiskrově bezpečná sběrnice CAN

V Lewisburgu ve státě West Virginia, USA, 
městečku s asi 4 000 obyvateli, se nachází zá-
vod společnosti ABB věnující se vývoji a vý-
robě provozních plynových chromatografů. 
Při návštěvě, na kterou byl pozván, měl autor 
možnost zhlédnout výrobu prototypové série 
nových plynových chromatografů řady PGC 
5000, určených k měření kvality benzinu, mo-
torové a topné nafty a zemního plynu. Přístro-
je řady PGC 5000 se vyznačují především vel-
mi vysokým stupněm automatizace dosaže-
ným díky použití několika komunikačních sítí 
s protokolem CANopen a jiskrově bezpečnou 
fyzickou vrstvou sběrnice CAN podle specifi-
kace CiA 103 spolu s přenosem dat mezi hlav-
ní řídicí jednotkou a podřízenými jednotkami 
světlovodnými kabely (obr. 1).

Jak to všechno začalo

Někteří členové konsorcia NeSSI (New 
Sampling/Sensor Initiative) vznesli před ně-
kolika lety požadavek na vývoj jiskrově bez-
pečné fyzické vrstvy sběrnice CAN (Control-
ler Area Network), jejímž prostřednictvím by 
bylo možné připojovat k řídicím jednotkám 
jednoúčelové snímače nacházející se v pro-

středí s nebezpečím výbuchu. Konsorcium 
NeSSi je podporováno Střediskem pro pro-
vozní analytickou techniku (Center for Pro-
cess Analytical Technology – CPAC) při Uni-
versity of Washington v Seattlu, USA. Mezi 
cíli, které konsorcium sleduje, je usnadnit 
činnosti a snížit náklady spjaté s projektová-

ním, montáží a údržbou analytických systé-
mů v chemických provozech. K dílčím sle-
dovaným cílům patří růst spolehlivosti ana-
lytických systémů zvyšováním stupně jejich 
automatizace a zmenšování jejich rozměrů 
a snižování spotřeby energie cestou mini-
aturizace, dále podpora tvorby a používání 
standardů v oblasti provozních analytických 
systémů pro průmysl a pomoc při budování 
infrastruktury potřebné k provozování při-
cházející generace odolných a selektivních 
analytických mikrosenzorů. Provozní analy-
tické systémy se běžně používají v chemic-
kém průmyslu, v rafineriích ropy a v petro-
chemii k měření a řízení jak chemického slo-
žení různých produktů, tak i některých jejich 
fyzikálních vlastností (např. viskozity). Kon-

sorcium NeSSI doposud fungovalo zejména 
jako fórum ke schvalování a zdokonalování 
průmyslové normy týkající se používání mi-
niaturních modulárních komponent pro říze-
ní průtoku tvořících stavebnici v principu ob-
dobnou známé stavebnici Lego. Takové kom-
ponenty vyvíjejí a vyrábějí např. firmy Circor 
Tech, Parker-Hannifin a Swagelok.

K elektronickému ovládání uvedených 
komponent je nutný komunikační systém. 
Jedním z kandidátů byla sběrnice CAN. Pro-
blému se začal věnovat federální metrologic-
ký instut NIST, sídlící ve Washingtonu, USA, 
který zorganizoval několik pracovních setkání 
a pod záštitou organizace IEEE začal připra-
vovat příslušnou normu. Sdružení CiA (CAN 

in Automation) dalo k dispozici svůj profil pro 
snímače a regulátory s rozhraním CAN open 
(specifikace CiA 404). Zamýšlená norma 
IEEE 1451-6 však nikdy nevznikla. Namís-
to toho bylo sdružení CiA po asi třech letech 
požádáno, aby převzalo odpovědnost za vý-
voj jiskrově bezpečné fyzické vrstvy sběrnice 
CAN. Výzva byla přijata a byla ustavena pří-
slušná pracovní skupina CiA, v níž spolupra-
covali odborníci ze zmíněného závodu ABB 
v Lewisburgu a z firem Circor Tech, Parker, 
Pepperl+Fuchs, Siemens, Swagelok, Texas 
Instruments a Turck. Výsledkem je koncept 
specifikace CiA 103, který ovšem představu-
je spíše něco jako konstrukční rámec či struk-
turu než specifikaci, tedy normu v tradičním 
smyslu tohoto slova.

Jiskrově bezpečná sběrnice CAN (Intrinsically safe CAN – IS-CAN) není jen idea. Jak 
ukazují první úspěšně dokončené projekty, je takový systém realizovatelný a použitel-
ný v praxi. Autor článku se o tom osobně přesvědčil v jednom ze závodů společnos-
ti ABB v USA. Skutečnost, že technika IS-CAN byla poprvé použita v USA, může zna-
menat, že výrobci ani uživatelé v Evropě si dosud neuvědomili, že s fyzickou vrstvou 
sběrnice CAN podle specifikace CiA 103 lze realizovat jiskrově bezpečné měřicí a řídi-
cí systémy. Článek proto přináší základní informace o této nové modifikaci osvědčené 
komunikační sběrnice CAN.

Obr. 1. Plynový chromatograf řady PGC 5000: 
první přístroj využívající jiskrově bezpečnou 
sběrnici IS-CAN podle specifikace CiA 103 
(foto: ABB) 

Obr. 2. Základní uspořádání systému PGC 5000 se vzorkovačem i měřicími komorami se sběr-
nicemi CANopen podle specifikace CiA 103 a hlavní řídicí jednotkou připojenou světlovodnými 
kabely (FO – rozhraní pro světlovodný kabel, PHY – jiskrově bezpečná fyzická vrstva sběrnice 
CAN podle CiA 103, μC – mikrořadič) 
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Rámec CiA 103

Rámec CiA 103 definuje jiskrově bezpeč-
nou sběrnici IS-CAN vyvinutou společně sku-
pinou členů sdružení CiA. Obsahuje určitá pra-
vidla, při jejichž použití lze vytvořit rozhraní 
s fyzickou vrstvou sběrnice CAN tak, že sběr-
nice je jiskrově bezpečná. Základní koncep-
ce spočívá v použití transceiverů a mikrořadi-
čů sběrnice CAN napájených napětím 3,3 V. 
Aby rozhraní bylo jiskrově bezpečné, je vedle 
toho třeba nainstalovat ještě některé další ob-
vody, zejména izolační bariéry mezi bezpeč-
ným prostorem a prostorem s nebezpečím vý-
buchu. Rámec CiA 103 lze stáhnout z webo-
vé stránky sdružení CiA (www.can-cia.org). 
Doporučen je v něm osmikolíkový konektor 
typu pico a standardizováno přiřazení funkcí 
jednotlivým kolíkům.

Jiskrově bezpečná sběrnice IS-CAN vy-
užívající rámec CiA 103 představuje sběrni-
cový komunikační systém typu, jehož potřebu 
členové konsorcia NeSSI předvídali před té-
měř šesti lety. Konsorcium NeSSI ukázalo, že 
levná sběrnice pro komunikaci mezi snímači 
může být jiskrově bezpečná. Profily zařízení 
využívajících protokol CANopen a testy sho-
dy konkrétních zařízení garantované sdruže-
ním CiA tvoří infrastrukturu umožňující vý-
robcům snímačů nabízet certifikovaná mno-
hakanálová zařízení, na jejichž základě lze 
metodou plug-and-play vytvářet poměrně lev-
ně kompaktní systémy snímačů a akčních čle-
nů. Sdružení CiA je současně základnou pro 
činnost různých zájmově zaměřených skupin, 
jako je NeSSI, zaměřená na tvorbu či a úpra-
vy profilů zařízení s rozhraním CANopen po-
dle zvláštních požadavků toho kterého odvětví.

První použití rámce CiA 103

Provozní plynové chromatografy s pří-
slušnými systémy pro odběr vzorků média 
pro analýzu (vzorkovači) se používají po ce-
lém světě. Dříve nebyly elektronicky řízeny. 
Neustálé požadavky na zdokonalování těchto 
přístrojů přivedly jejich výrobce k velmi slo-
žitým uživatelským rozhraním. Pro zjedno-
dušení tohoto rozhraní jsou tradiční textové 
zobrazovače nahrazovány grafickými operá-
torskými terminály. V plynových chromato-
grafech řady PGC 5000 od firmy ABB ovládá 
hlavní řídicí jednotka s grafickým operátor-
ským rozhraním celkem čtyři měřicí komory. 
Dodavatelem vybraných komponent pro říze-
ní průtoku s rozhraním CANopen, vyvinutých 
exkluzivně pro potřebu společnosti ABB, je 
firma Circor Tech.

Současně firma Circor Tech dodává do 
uvedených chromatografů také průtokomě-
ry řady DMT. Jde o přístroje typu multi-va-
riable, umožňující současně měřit tlak média 
před průtokoměrem a za ním, teplotu média 
a jeho průtok. Médiem mohou být kapaliny 
nebo plyny. Od běžných měřidel malých prů-
toků, jako jsou např. tepelné hmotností průto-
koměry, se průtokoměry typu DMT liší tím, 

že naměřené hodnoty sledovaných veličin i ří-
dicí signály se přenášejí přes digitální rozhra-
ní s protokolem CANopen. Současně se vy-
značují stupněm krytí IP65, popř. NEMA4x. 
Jde o první přístroj umožňující měřit součas-
ně několik veličin a řídit je ve zpětnovazeb-
ním regulačním obvodu, který je použitelný 
v prostředí s nebezpečím výbuchu kategorie  
Class 1, Division 1 (pozn. red.: kategorizace 
používaná v USA) bez použití speciálních 
zapouzdřených vodičů a rozvodných skříní 
v tzv. nevýbušném provedení. Firma Circor 
Tech používá sběrnici IS-CAN (CiA 103) 

také u svého ventilového rozvodu typu DVM 
a u modulu CIM76, což je brána spojující jis-
krově bezpečnou síť na bázi sběrnice IS-CAN 
s běžným, tj. nikoliv jiskrově bezpečným pro-
středím průmyslového Ethernetu. Rozhraní 
CAN a CANopen pro sběrnici IS-CAN byla 
vyvinuta za pomoci organizací, popř. firem 
ES Academy, HMS, Ixxat, Peak Systems, 
Pepperl+Fuchs, Siemens, Turck atd.

První plynový chromatograf se sběrni-
cí IS-CAN si objednal chemický závod 
ExxonMobil Baton Rouge pro jednu ze svých 
výrobních jednotek, na jejíž automatizaci 
spolupracují společnost Siemens Automation 
a inženýrská firma AWC Inc. Síť IS-CAN je 
zde propojena se sítí Profinet, dodávanou 
společností Siemens. Celý systém je řízen 
programovatelným automatem (PLC), který 
je připojen k síti Profinet a odpovídá za ana-
lýzu produktu a sleduje a vyhodnocuje vý-
stražná hlášení.

Obr. 3. Provozní plynový chromatograf PGC 5000 má certi-
fikát shody také od CSA (pro Kanadu a USA)

Sběrnice s protokolem CANopen odpo-
vídající rámci CiA 103 jsou v chromatogra-
fu PGC 5000 použity k interní komunikaci 
na úrovni jednotlivých měřicích komor, při-
čemž spojení s hlavní řídicí jednotkou obsta-
rávají světlovodné kabely (obr. 2). Protokol 
CAN open je dále použit ke komunikaci mezi 
hlavní řídicí jednotkou měřicí komory a pe-
riferiemi, jako např. digitálním regulátorem 
teploty, různými detektory a elektronickým 
regulátorem tlaku. Tyto přístroje odpovída-
jí profilu CiA 404 pro snímače a regulátory.

Společnost ABB koupila zásobník proto-
kolu CANopen od firmy Port. 
Tvůrci softwaru pro systém 
PGC 5000 neměli s použitím 
aplikační vrstvy protokolu 
CANopen ani příslušných pro-
filů zařízení žádný problém.

Provozní plynové chroma-
tografy řady PGC 5000 mají 
v současné době certifikáty od 
několika certifikačních orgánů 
s celostátní působností (obr. 3).

Závěr

Na základě poznatků zís-
kaných při návštěvě v závo-
dě společnosti ABB v Lewis-
burgu a dalších informací lze 
konstatovat, že zatímco dosud 
se sběrnice CAN a její proto-
kol vyšších vrstev CANopen 
vyskytují v systémech pro ří-
zení spojitých technologic-
kých procesů jen velmi zříd-
ka, v budoucnu tomu může 
být jinak. Nové systémy na-
vrhované s využitím specifi-
kace CiA 103 jsou pro kon-
cové uživatele velmi zajíma-
vé tím, že ukazují cestu, jak 
použít osvědčenou sběrnici 
CAN také v prostředí s ne-
bezpečím výbuchu. Jiskrově 

bezpečná sběrnice IS-CAN přitom může být 
schůdným a užitečným řešením nejen v che-
mických provozech apod., ale také v mnoha 
dalších odvětvích průmyslu, včetně hornic-
tví. Stane-li se IS-CAN standardizovanou 
komunikačních sběrnicí, kodifikovanou mezi 
ostatními průmyslovými sběrnicemi v mezi-
národní normě ISO 11898, bude možné na-
vrhnout i další protokoly vyšších vrstev na 
bázi sběrnice CAN s jiskrově bezpečnou fy-
zickou vrstvou.
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