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Dobór przekaźników
– rozwiązania firmy Relpol
Część 1 – styki
Stanisław Rak

Przekaüniki sπ jednym z najpowszechniej stosowanych komponentÛw w automatyce. Aparaty te pe≥niπ funkcje separatorÛw, powielania sygna≥u, elementÛw wykonawczych itp. Nietrafne dobranie przekaünika moøe spowodowaÊ nieprawid≥owπ pracÍ uk≥adu lub koniecznoúÊ
czÍstych wizyt serwisowych. Pierwsza czÍúÊ poradnika firmy Relpol poúwiÍcona jest doborowi przekaünikÛw pod kπtem materia≥u stykÛw.

J

ednym z kluczowych elementÛw konstrukcyjnych przekaünika sπ styki,
ktÛre pe≥niπ rolÍ elementu wykonawczego. JakoúÊ tego komponentu powinna
byÊ jak najwyøsza, zapewniajπc odpowiednie parametry elektryczne gotowego wyrobu. Rodzaj stykÛw powinien byÊ dopasowany do charakteru aplikacji i jej specyfiki.

IloúÊ stykÛw
Dobierajπc styki warto postawiÊ kilka
pytaÒ, ktÛre pomogπ dokonaÊ w≥aúciwego
wyboru aparatu. Jednym z podstawowych
zagadnieÒ jest oczywiúcie iloúÊ koniecz-

a)

nych stykÛw. Ustalenie tego parametru pozwoli na szybkie zweryfikowanie typu
produktu, ktÛrego wymaga dana aplikacja.
Relpol oferuje wykonania od jednostykowych np. rodziny RM85 (rys. 1a) aø do
czterostykowych typu R4N (rys. 1b).

Charakterystyka aplikacji
Przy doborze rodzajÛw stykÛw kluczowy jest jednak charakter aplikacji. Naleøy
przewidzieÊ obciπøenie oraz jeden z waøniejszych parametrÛw, jakim jest jego typ:
rezystancyjny, pojemnoúciowy lub indukcyjny. W tym obszarze moøna siÍ spotkaÊ
z dwoma podstawowymi przypadkami:

przekaünika pe≥niπcego funkcjÍ sygna≥owπ oraz funkcjÍ elementu wykonawczego.
Funkcja sygna≥owa
Podstawowπ funkcjπ przekaünika jest
w tym wypadku przekazywanie sygna≥u
oraz zmiana jego parametrÛw, takich jak napiÍcie, zwiÍkszenie obciπøalnoúci prπdowej.
Bardzo dobrze sprawdzi siÍ tu standardowy
materia≥ zestykÛw. Warto jednak zwrÛciÊ
uwagÍ, øe w niektÛrych sytuacjach wystÍpujπ bardzo rzadkie prze≥πczenia lub skrajnie ma≥e prπdy i napiÍcia. W tym obszarze
lepiej jest wykorzystaÊ przekaüniki ze stykami z≥oconymi. Relpol oferuje takie aparaty poczynajπc od wykonaÒ subminiaturo-

b)

Rys. 1. Przekaüniki Relpol w wersji:
a ñ jednostykowej,
b ñ czterostykowej
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Rys. 2. Przyk≥ady przekaünikÛw Relpol ze stykami z≥oconymi

wych, aø po przemys≥owe (rys. 2). Skrajnie
ma≥e prπdy, nawet na poziomie kilku mA,
spotykane sπ szczegÛlnie w uk≥adach wejúciowych sterownikÛw. Standardowe materia≥y, zaleønie od typu produktu, mogπ nie
spe≥niÊ oczekiwaÒ, ktÛre sπ kluczowe dla
poprawnego dzia≥ania aplikacji. Warstwa
z≥ocenia pozwala na unikniÍcie naturalnego pasywowania stykÛw oraz zdecydowanie poprawia minimalne parametry prπdowe i napiÍciowe. Przyk≥adem moøe byÊ jeden z podstawowych produktÛw Relpol, jakim jest aparat RM699B stosowany w przekaünikach interfejsowych oraz elektronice.
W standardowym wykonaniu, ze stykami
AgSnO2, jego minimalne parametry to
100 mA oraz 10 V. Natomiast przy zastosowaniu z≥ocenia osiπgane jest 10 mA oraz
5 V. Kolejnym walorem przemawiajπcym
za stosowaniem stykÛw z≥oconych jest
moøliwoúÊ prze≥πczania bardzo rzadko wystÍpujπcych sygna≥Ûw ñ decyduje o tym naturalna odpornoúÊ z≥ota na utlenianie i pasywowanie.

a)

Funkcja ≥πczeniowa
Jednym z najnowszych zadaÒ stawianych przed przekaünikiem jest funkcja ≥πczeniowa. Relpol, ze wzglÍdu na potrzeby
branøy automatyki domowej oraz przemys≥owej oferuje coraz mocniejsze wykonania aparatÛw, dostosowane do wykonywania tych zadaÒ. Dobierajπc przekaünik jako element za≥πczajπcy obciπøenia, szczegÛlnπ uwagÍ naleøy zwrÛciÊ na parametry
graniczne zwiπzane z maksymalnym prπdem, charakterem obciπøenia oraz prπdami
udarowymi, tak aby styki nie uleg≥y sklejeniu. Przyk≥adem rozwiπzania do za≥πczania
obciπøeÒ jest przekaünik RM85 ñ powszechnie stosowany w rozdzielnicach automatyki budynkowej i przemys≥owej ñ ze
stykami AgNi. W przypadku obciπøeÒ indukcyjnych i pojemnoúciowych mogπ jednak wystÍpowaÊ chwilowe przekroczenia
maksymalnego prπdu lub nadmierne przenoszenie siÍ materia≥u styku, co w konsekwencji moøe wywo≥aÊ sklejenie lub szybsze zuøycie przekaünika. Warto wtedy

b)

przewidzieÊ zastosowanie materia≥u opartego o cynÍ (AgSn02). Cechuje siÍ on bardzo dobrymi parametrami ≥πczeniowymi
przy prπdach do 16 A. Stosowana przez
Relpol specjalna domieszka tlenku indu dodatkowo podnosi odpornoúÊ przed przenoszeniem materia≥u miÍdzy stykami, zapewniajπc produktowi jeszcze d≥uøszπ øywotnoúÊ. W ofercie dostÍpne sπ rÛwnieø wykonania specjalne dostosowane do funkcji
≥πczeniowych, pozwalajπce osiπgaÊ jeszcze
wyøsze parametry. Do tej grupy naleøπ specjalistyczne przekaüniki, takie jak RUC,
RS50, RG25 czy RM85 Inrush.

Podsumowanie
Trudno wymieniÊ wszystkie typy uk≥adÛw, w ktÛrych konieczne jest dobranie
odpowiedniego przekaünika do charakteru
aplikacji. W przypadku wπtpliwoúci, firma
Relpol oferuje wsparcie techniczne i konsultacje przy wyborze odpowiedniego rozwiπzania.
W nastÍpnych czÍúciach niniejszego poradnika przybliøone zostanπ kolejne aspekty dotyczπce w≥aúciwego wyboru aparatÛw.
Stanis≥aw Rak
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Rys. 3. Specjalistyczne przekaüniki ≥πczeniowe Relpol:
a ñ RS50,
b ñ RM85 inrush
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