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magania stawiane przekaünikom
przez wspÛ³czesne aplikacje s¹ co-
raz ostrzejsze, co zmusza produ-
centÛw do zwiÍkszania trwa³oúci
stykÛw, zmniejszania ich rezystan-
cji, a†takøe poprawÍ parametrÛw
³¹czeniowych podczas sterowania
obci¹øeÒ indukcyjnych, ktÛre tra-
dycyjnie sprawiaj¹ spore k³opoty.

W†ofercie firmy Omron znajdu-
je siÍ piÍÊ grup przekaünikÛw:
- uniwersalne (najczÍúciej wyko-
rzystywane w†aplikacjach prze-
mys³owych), ktÛrej reprezentata-
mi s¹ przekaüniki rodzin: MY,
LY, G2A, G2RS oraz MK-I/S,

- przekaüniki w†obudowach herme-
tycznych, przystosowanych do
pracy w†szczegÛlnie trudnych wa-
runkach otoczenia, np. G2A-4,

- przekaüniki duøej mocy, repre-
zentowane przez rodziny: G4F,
G4B, G7L i†G7J,

- przekaüniki bistabilne (przerzut-
nikowe), prze³¹czane za pomoc¹
jednego lub dwÛch uzwojeÒ (ro-
dziny MYK, G2AK, MMK, MKK),

Do produkcji przekaünikÛw,
wbrew ich prostej ìna okoî budo-
wie, zaangaøowane s¹ technologie,
ktÛrych zaawansowanie z†niewielk¹
tylko przesad¹ moøna porÛwnaÊ
z†technologiami wykorzystywanymi
podczas produkcji pÛ³przewodni-
kÛw. Dzieje siÍ tak dlatego, øe wy-

- bistabilne przekaüniki zapadkowe
oraz bistabilne przekaüniki sek-
wencyjne (G4Q, G9B), ktÛrych
dzia³anie przypomina (odpowied-
nio) przerzutniki RS i†licznik
Johnsona (sterowane obci¹øenia
s¹ w³¹czane sekwencyjnie).
Styki przekaünikÛw, w†zaleønoú-

ci od docelowej aplikacji, s¹ po-
krywane:

Rys. 1. Krzywe obciążenia styków
przekaźników z rodziny MM

Przekaźniki
uniwersalne
i styczniki mocy
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Omron jest jednym

z†najwiÍkszych na úwiecie

producentÛw przekaünikÛw

oraz stycznikÛw,

umoøliwiaj¹cych sterowanie

urz¹dzeniami ma³ej, úredniej

i†duøej mocy.

W†artykule przedstawiamy

skrÛcony przegl¹d fragmentu

oferty przekaünikÛw tej firmy,

ktÛry jest najbardziej

interesuj¹cy dla elektronikÛw

i†automatykÛw.
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Artyku³ powsta³ na podstawie materia³ów
udostêpnionych przez firmê Omron, tel. (22)
645-78-60, www.omron.com.pl.

Dodatkowe informacje

- w†przypadku wymaganej duøej
odpornoúci na korozjÍ: stopem
z³ota, platyny i†srebra. Takie po-
krycie stosuje siÍ zazwyczaj
w†przekaünikach niskopr¹do-
wych.

- w†przypadku, gdy oprÛcz odpor-
noúci na korozjÍ, konieczna jest
odpornoúÊ na pr¹dy o†wiÍkszym
natÍøeniu: zwi¹zkami srebra
z†palladem (AgPd).

- czystym srebrem, gdy wymagana
jest ma³a rezystancja styku. Prze-
kaüniki z†takimi stykami zaleca
siÍ do pracy z†wyøszymi napiÍ-
ciami i†pr¹dami.

- zwi¹zkami srebra z†niklem (Ag-
Ni), kiedy niezbÍdna jest odpor-
noúÊ na ³uki elektryczne, ktÛre
powstaj¹ zazwyczaj podczas ste-
rowania obci¹øeÒ indukcyjnych.

- stopem srebra, o³owiu i†indu,
gdy szczegÛlnie duøe znaczenie
odpornoúÊ na przetÍøenia o†duøej
wartoúci.

- zwi¹zkami wolframu i†srebra,
szczegÛlnie w†przekaünikach pra-
cuj¹cych w†ekstremalnych warun-
kach termicznych i†otoczeniu
brudnym chemicznie, steruj¹cych
obci¹øenia o†charakterze induk-
cyjnym.
Warto tu zwrÛciÊ uwagÍ na

fakt, øe zazwyczaj obci¹øalnoúÊ
stykÛw podawana przez producen-
ta dotyczy úciúle okreúlonych wa-
runkÛw i†podczas dobierania ich
do aplikacji naleøy kierowaÊ siÍ
tzw. krzyw¹ obci¹øenia, inn¹ dla
kaødego typu przekaünika. Przy-

Rys. 2. Najczęściej spotykane
konfiguracje styków

Fot. 3. Jeden z typów podstawek
z automatycznymi zaciskami
produkowanych przez firmę
Omron

k³ad rodziny takich krzywych dla
rÛønych warunkÛw obci¹øenia po-
kazano na rys. 1.

Zespo³y stykÛw mog¹ mieÊ rÛø-
n¹ konfiguracjÍ i†liczbÍ stykÛw.
NajczÍúciej spotykane konfiguracje
pokazano na rys. 2.

WiÍkszoúÊ typÛw przekaünikÛw
oferowanych przez firmÍ Omron
moøna zamÛwiÊ w†wersjach dosto-
sowanych do wymagaÒ aplikacji,
dotyczy to zarÛwno stykÛw i†ich
pokrycia, jak i†strony ìwejúciowejî,
czyli cewki.

Cewki przekaünikÛw s¹ standar-
dowo przystosowane do zasilania
napiÍciem:
- zmiennym o†wartoúci 6†V, 12 V,
24 V, 48 V, 50 V, 100...120 V,
a†takøe 200...240 V†(przy czÍstot-
liwoúci napiÍcia zasilaj¹cego 50
lub 60 Hz),

- sta³ym o†wartoúci: 6†V, 12 V, 24
V, 48 V, 100...120 V, a†takøe
200...240 V.
Poniewaø w†wyniku impulsowe-

go sterowania cewek przekaünikÛw
w†ich uzwojeniach indukuj¹ siÍ
napiÍcia o†wartoúci mog¹cej uszko-
dziÊ elementy steruj¹ce, producent
wyposaøa niektÛre z†produkowa-
nych modeli w†wewnÍtrzne obwo-
dy zmniejszaj¹ce amplitudÍ prze-
piÍcia (obwody gasikowe RC) lub
wrÍcz likwiduj¹ce szkodliwe im-
pulsy†(diody prostownicze lub ze-
stawy: dioda prostownicza + dioda
Zenera).

Nowoúci¹ wprowadzon¹ do no-
wych rodzin przekaünikÛw firmy
Omron s¹ przyc isk i tes towe
(w†rÛønych kolorach, w†zaleønoúci
od typu przekaünika), za pomoc¹
ktÛrych moøna rÍcznie sterowaÊ
styki przekaünika oraz LED-owe
wskaüniki ich zadzia³ania. Produ-
cent rozwija takøe przekaünikowe
ìzapleczeî, oferuj¹c szerok¹ gamÍ
rÛønorodnych podstawek pod

przekaüniki, za pomoc¹ ktÛrych
moøna je montowaÊ na p³ytkach
drukowanych, szynach DIN, chas-
sis urz¹dzenia, wybieraj¹c przy
tym rÛønorodne moøliwoúci ich
do³¹czania (za pomoc¹ zacis-
kÛw†úrubowych, samozaciskaj¹cych
siÍ (fot. 3), po³¹czeÒ lutowanych,
owijanych itp.).

Prowadzone nieustannie prace
rozwojowe i†udoskonalanie kon-
strukcji przekaünikÛw zaowocowa-
³y popraw¹ doúÊ waønego wspÛ³-
czeúnie parametru: niezawodnoúci
pracy. Ma to o†tyle duøe znacze-
nie, øe ca³kiem niedawno prze-
kaüniki elektromechaniczne uwaøa-
ne by³y za jedno z†najs³abszych og-
niw urz¹dzeÒ. Omron gwarantuje
poprawn¹ pracÍ swoich przekaüni-
kÛw (trwa³oúÊ stykÛw) przez co
najmniej 278 godzin w†morder-
czym i†rzadko spotykanym w†prak-
tyce cyklu 1800 prze³¹czeÒ na go-
dzinÍ (0,5 Hz) z†do³¹czonym mak-
symalnym dopuszczalnym obci¹øe-
niem. ØywotnoúÊ mechaniczna
przekaünikÛw jest wiÍksza, bo wy-
nosi aø 100000000 (sto milionÛw)
cykli w†teúcie 18000 prze³¹czeÒ
na godzinÍ (prze³¹czanie z†czÍs-
totliwoúci 5†Hz), co daje 5555 go-
dzin katorøniczej pracy. Czyli
konstruktorzy nadal maj¹ nad
czym pracowaÊ.
Andrzej Gawryluk, AVT


