
Elektromagnetyczne 
przekaźniki 
bezpieczeństwa

Budowa przekaźnika 
Przekaźnik elektromagnetyczny serii 

SF produkcji firmy Panasonic (dawniej 
Matsushita Electric Works, obecnie Pa-
nasonic Electric Works) to miniaturowa 
konstrukcja na prąd stały, wykorzystu-
jąca kotwicę obrotową. Wyjątkiem jest 
przekaźnik typu SFS, w którym zastoso-
wano innego typu kotwicę. Przekaźniki 
serii SF są przeznaczone do montażu 
przewlekanego (THT).

Widok ogólny przekaźnika SFN4D 
jest przedstawiony na Fot. 1. Zasadni-
czymi elementami przekaźnika są cew-
ka, jarzmo, kotwica i zestyki. Kotwica 
(3) porusza listwę (4) sterującą rucho-
mymi sprężynami stykowymi zestyków 
(np. 1 i 2), które zapewniają pojedyn-
czą przerwę obwodu elektrycznego. Do 
płytki izolacyjnej są przymocowane 
magnesy stałe, które  w sposób ciągły 
oddziałują na kotwicę. Płytka ta jest 

wyposażona w końcówki lutownicze, 
do których  wewnątrz przekaźnika są 
przyłączone wyprowadzenia uzwojenia 
przekaźnika i sprężyny stykowe zesty-
ków. Wszystkie elementy przekaźnika 
są umieszczone w pyłoszczelnej obu-
dowie wykonanej  z tworzywa sztucz-
nego. Ruchome sprężyny stykowe są 
połączone z kotwicą w sposób zapew-
niający sztywne prowadzenie styków. 
Styczki zestyków są wykonane z stopu 
AgSnO2, a ich powierzchnia jest po-
kryta cienką warstwą złota o grubości 
od 0,1 do 0,5 µm, co poprawia jakość 
kontaktu i polepsza przewodność.

Minimalny odstęp pomiędzy stycz-
kami ruchomymi i nieruchomymi ze-
styków zwiernych i rozwiernych wyno-
si 1,4 mm. Przekaźnik SFN4D zawiera 
cztery zestyki robocze oraz dwa zestyki 
przeznaczone do monitorowania stanu 
pracy, przy czym każdy z nich znajduje 

się w oddzielnej ko-
morze. Przełączanie 
zestyków następuje 
parami, z których 
pary o wyprowa-
dzeniach 7 i 8, 9 
i 10, 11 i 12, 13 i 14 
zawierają zestyki 

normalnie otwarte, 
a pary o wyprowadzeniach 

5 i 6 oraz 15 i 16 służą do mo-
nitorowania stanu pracy przekaź-

nika (Fot. 2.). Zestyki mają pojedyncze 
sprężyny stykowe i podwójne styczki, 
co dobrze widać na fotografiach. 

Działanie przekaźnika zależy od 
określonej biegunowości napięcia za-
silania, co wynika z polaryzowanego 
obwodu magnetycznego. Kotwica jest 

utrzymywana w stanie przyciągniętym 
tylko dzięki strumieniowi magne-
tycznemu wytwarzanemu przez prąd 
płynący w uzwojeniu przekaźnika. 
Po odłączeniu napięcia zasilania, po-
wraca ona do położenia początkowego 
pod wpływem siły wytwarzanej przez 
magnesy stałe. 

parametry przekaźników
Przekaźniki SF są produkowane ze 

znamionowymi napięciami pracy wy-
noszącymi: 5 V, 9 V, 12 V, 16 V, 18 V, 
21 V, 24 V, 36 V, 48 V i 60 V. Zależnie 
od odmiany przekaźnika, jego wzbu-
dzenie następuje przy 75% znamio-
nowego napięcia pracy. Napięcie od-
wzbudzenia wynosi co najmniej 25% 
napięcia znamionowego.

Wartości orientacyjne czasów wzbu-
dzenia przekaźnika SFN4D wynoszą 
w zależności od procentowej wartości 
napięcia wzbudzenia:
a) dla napięcia wzbudzenia ok. 80% 

wartości znamionowej:
– zestyk zwierny: 45 ms,
– zestyk rozwierny: 30 ms,

b) dla napięcia wzbudzenia ok. 150% 
wartości znamionowej:
– zestyk zwierny: ok. 14 ms,
– zestyk rozwierny: ok. 10 ms,
Natomiast orientacyjne czasy stanów 

nieustalonych zestyków w procesie łą-
czenia wynoszą około 2 ms. Zestyki 
przekaźnika mogą wykonać 105 do 106 
łączeń zależnie od rodzaju i wielkości 
ich obciążenia. Trwałość mechaniczna 
układu ruchomego wynosi 107 zadzia-
łań z częstotliwością 5 Hz. Warunki kli-
matyczne pracy przekaźnika są określo-
ne przez zakres temperatur otoczenia 

Poprawnie wykonany przekaźnik bezpieczeń-
stwa musi spełniać wiele wymagań, co możli-
we jest tylko dzięki zastosowaniu odpowiednio 
przemyślanej konstrukcji. W ofercie firmy MBB s.c. przykładem takich 
urządzeń są przekaźniki serii SF firmy Panasonic Electric Works

Fot. 1. Widok ogólny przekaźnika 
serii SFN: 1 i 2 – zestyki, 3 – kotwica 
obrotowa, 4 – listwy prowadzące
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od –25°C do +92°C, przy założeniu 
znamionowego poboru prądu przez 
cewkę przekaźnika. Zestyki przekaźni-
ka SFN4D zaprojektowano tak, by moż-
na przepuścić przez nie prąd o maksy-
malnej wartości 6A/250V AC.

właściwości przekaźnika
Przedstawiony na Rys. 1. zestyk 

przełączny, stanowiący konstrukcyjnie 
związany ze sobą zespół składający się 
z zestyków: zwiernego i rozwiernego 
odznacza się dużą niezawodnością pro-
wadzenia styku. Sklejenie się styczek 
możliwe jest tylko w jednym z dwóch 
krańcowych położeń zestyku, w zależ-
ności od aktualnego stanu przekaź-
nika. Wadą zestyku przełącznego jest 
możliwość zwarcia zestyku zwiernego 
z zestykiem rozwiernym w przypadku 
pęknięcia sprężyny stykowej.

Ponadto wspólna sprężyna styko-
wa uniemożliwia realizację dwóch od-
dzielnych obwodów elektrycznych, np. 
obwodu zabezpieczającego i obwodu 
kontrolnego. Z tych względów przekaź-
nik SF został wyposażony wyłącznie 
w zestyki zwierne i zestyki rozwierne 
(Fot. 2). Konstrukcja przekaźnika za-
pewnia sztywne prowadzenie styków 
zestyków wewnętrznych i zewnętrz-
nych, dzięki czemu pewność sztyw-
nego prowadzenia styków każdej pary 
zestyków jest taka sama jak w przypad-
ku zestyków przełącznych.

Użycie w konstrukcji 
podwójnych kontak-
tów styczek ma na celu 
zmniejszenie praw-
dopodobieństwa ich 
uszkodzenia się. Poza 
tym umieszczenie ze-
styków w oddzielnych 
komorach zwiększa od-
porność przekaźnika na 
przepięcia i wyklucza 
możliwość zwarcia zestyków 
w przypadku pęknięcia sprę-
żyn stykowych. Zastosowa-
nie oddzielnych ruchomych sprężyn 
stykowych umożliwia realizację dwóch 
odrębnych obwodów elektrycznych.

Przy sklejeniu się styczek zestyku 
zewnętrznego (kontakty 9 i 10 na 
Fot. 3.) przekaźnik przechodzi do sta-
nu biernego, który z reguły jest stanem 
bezpiecznym, a przełączany razem 
z nim zestyk monitorujący zewnętrz-
ny (kontakty 5 i 6) pozostaje otwarty. 
Tego rodzaju uszkodzenie zostaje wy-
kryte dzięki konstrukcji przekaźnika. 
Pozostałe zestyki przekaźnika nadal 
pracują poprawnie, co przyczynia się 
do podniesienia poziomu bezpieczeń-
stwa zapewnianego przez przekaźnik.

Analogiczna sytuacja ma miejsce 
w przypadku sklejenia się styczek zesty-
ku roboczego wewnętrznego (kontakty 
7 i 8). Jeśli skleją się zestyki wewnętrzne 
tj., np. kontakty 11 i 12 (Fot. 4), przekaź-
nik zachowuje się jak zwykły przekaźnik 
przy niewzbudzeniu lub nieodwzbu-
dzeniu. Z tego względu pary 7 i 8, 9 i 10 
zestyków są włączane do obwodów za-
bezpieczających, natomiast pary 11 i 12 
lub 13 i 14 zestyków wykorzystuje się 
w obwodach kontrolnych.

Jedną z zalet większości przekaźni-
ków serii SF jest brak sprężyny odcią-

gającej kotwicę po wyłączeniu prądu 
płynącego w uzwojeniu cewki prze-
kaźnika, która często jest stosowana 
w przekaźnikach neutralnych o kotwi-
cy wychylnej. Spolaryzowany układ 
magnetyczny kotwicy przekaźnika, 
odpowiedni stosunek siły do drogi 
ruchomych sprężyn stykowych oraz 
przekładki antymagnetyczne zapew-
niają monostabilną pracę przekaźnika. 
Dzięki temu po obniżeniu się napięcia 
zasilającego poniżej wartości napięcia 
zwalniania lub jego zaniku przekaźnik 
przechodzi natychmiast do stanu bier-
nego. Konstrukcja przekaźnika serii 
SF wyklucza możliwość pozostania 
przekaźnika w położeniu pośrednim 
i zmniejszenia odstępu  między stycz-
kami zestyków poniżej 0,5 mm w przy-
padku pęknięcia sprężyn stykowych. 
Praca sprężyn stykowych jest bowiem 
kontrolowana przy każdorazowym 
przełączaniu. Pęknięcie sprężyny zo-
staje wykryte jako przerwa, a spola-
ryzowany układ magnetyczny kotwicy 
zapewnia jednakowy nacisk sprężyn 
stykowych zestyków zwiernych i roz-
wiernych.

Prawdopodobieństwo nieodwzbu-
dzenia przekaźnika jest pomijalnie 

Rys. 1. Zestyk przełączny

Fot. 4. Przekaźnik SFN4D ze sklejonym zestykiem 
zewnętrznym (kontakty 11 i 12)

Fot. 2. Przekaźnik SFN4D w stanie 
odwzbudzonym; numery par zestyków

Fot. 3. Przekaźnik SFN4D ze sklejonym zestykiem 
(kontakty 9 i 10)
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małe dzięki wyeliminowaniu tarcia 
pomiędzy jarzmem i kotwicą oraz 
zastosowaniu przekładek antymagne-
tycznych pomiędzy wszystkimi biegu-
nami. Kompensacja sił wytwarzanych 
przez magnesy stałe za pomocą sił 
sprężyn stykowych zapewnia niewiel-
ki pobór mocy potrzebny do wyste-
rowania przekaźnika, dzięki czemu 
może on być stosowany w układach 
elektronicznych.

Badania
Przekaźnik SF został poddany ba-

daniom laboratoryjnym w zakresie 
zgodności z następującymi dokumen-
tami normalizacyjnymi określającymi 
wymagania i metody badań:
a) technika spalania – wyposaże-

nie elektryczne palenisk wg VDE 
0116/3.79:
– VDE 0110 Kriech- und Luftstrec-

ke,
– VDE 0160 Starkstromanlagen mit 

elektronischen Betriebsmitteln,
– VDE 0435 Relais,
– VDE 0660 Schaltgerate,
– VDE 0804 Fernmeldetechnik,

b) urządzenia przetwarzania danych 
i wyposażenie elektryczne urządzeń 
przetwarzania danych wg VDE 
0113/12.73:
– VDE 0110 Kriech- und Luftstrec-

ke,
– VDE 0160 Starkstromanlagen mit 

elektronischen Betriebsmitteln,
– VDE 0660 Schaltgerate,

c) urządzenia sterowania ruchem dro-
gowym wg VDE 0823/7.81:
– VDE 0110 Kriech- und Luftstrec-

ke,
– VDE 0160 Starkstromanlagen mit 

elektronischen Betriebsmitteln, 
VDE 0435 Relais,

– VDE 0660 Schaltgerate,
– VDE 0804 Fernmeldetechnik,
– VDE 0831 Elektrische Bahn- und 

Signalanalgen,
d) elektronarzędzia medyczne, bezpie-

czeństwo elektronarzędzi medycz-
nych wg VDE 0750/5.82.

e) windy: TRA 200 Technische Regeln 
fur Aufzuge, Personen- und Lastau-
fzuge

f) bezpieczeństwo personelu obsługu-
jącego prasy:
– ZH1/281 Sicherheitsregeln fur 

beruhrungslos wirkende Schutze-
inrichtungen an kraftbetriebenen 
Pressen der Metallbearbeitung,

– ZH1/456 Sicherheitsregeln fur 
Zweihandschaltungen an kraft-
betriebenen Pressen der Metall-
bearbeitung, 

– ZH1/457 Sicherheitsregeln fur 
Steuerung an kraftbetriebenen 
Pressen der Metallbearbeitung,

– ZH1/508 Sicherheitsregeln fur 
beweglichen Abschrimungen an 
kraftbetriebenen Exzenter und  
verwandten Pressen der Metall-
bearbeitung,

– VDE 0110 Kriech- und Luftstrec-
ke,

– VDE 0113 Be- und Verarbeitung-
smaschinen,

– VDE 0160 Starkstromanlagen mit 
elektronischen Betriebsmitteln,

– VDE 0435 Relais,
– VDE 0660 Schaltgerate,

g) sterowanie ruchem kolejowym: 
– UIC-Kodex 736i – Signalrelais.

Przeprowadzone badania obejmo-
wały:
– sprawdzenie wielkości odstępów 

izolacyjnych,
– sprawdzenie wytrzymałości elek-

trycznej izolacji,
– sprawdzenie ochrony przed zwar-

ciami,
– sprawdzenie czasów trwania stanów 

nieustalonych zestyków w procesie 
łączenia,

– sprawdzenie wpływu temperatury 
na czasy zadziałania i rezystancję 
przekaźnika,

– sprawdzenie wytrzymałości i od-
porności na narażenia klimatyczne, 
mechaniczne i elektryczne. 

Uzyskane wyniki potwierdziły pra-
widłowość konstrukcji przekaźnika 
pod względem zgodności z wymie-
nionymi wyżej dokumentami nor-
malizacyjnymi. Badania przekaźnika 
na zgodność z kartą UIC-Kodex 736i 
– Signa1relais wykazały, że spełnia on 
wymagania przekaźników II klasy bez-
pieczeństwa, przewidzianych do pracy 
w obwodach zapewniających kontrolę 
zwolnienia kotwicy.

podsumowanie
Przekaźniki typu SF są nowocze-

snymi przekaźnikami zabezpiecze-
niowymi, o dużej niezawodności  
działania. Przekaźniki te spełniają 
w szczególny sposób wysokie wyma-
gania stawiane przekaźnikom zabez-

pieczeniowym i tym samym stwarzają 
nowe możliwości w zakresie techni-
ki zabezpieczenia. Przy stosowaniu 
przekaźników SF należy pamiętać 
o odmiennym prowadzeniu styków 
w porównaniu z tradycyjnymi prze-
kaźnikami zabezpieczeniowymi.

Przy sklejeniu się zestyku zwiernego 
(kontakty 7 i 8 lub 9 i 10) pozostanie 
otwarty przełączany wspólnie z nim 
wewnętrzny zestyk rozwierny (kon-
takty 5 i 6), przy czym wszystkie po-
zostałe zestyki przełączają poprawnie. 
Przy sklejeniu się zestyku zwiernego 
(kontakty 11 i 12 lub 13 i 14) jego 
kotwica pozostanie w stanie przycią-
gniętym. W tym przypadku sztywne 
prowadzenie styków jest zapewnione 
dla wszystkich czterech zestyków an-
tywalentnych, co oznacza, że wszystkie 
zestyki rozwierne będą otwarte.

W przekaźnikach serii SFN4D po-
prawiono stopień izolacji wg EN50178 
między cewką i kontaktami oraz mię-
dzy samymi kontaktami. Może on wy-
trzymać impuls przepięcia o wartości 
ok. 6 kV, co jest wymagane przy napię-
ciach obciążenia 230/400V AC.

Przekaźniki SF, ze względu na swo-
je zalety, są coraz powszechniej wy-
korzystywane do sterowania prasami 
w przemyśle metalurgicznym. W tech-
nice sterowania ruchem kolejowym 
przekaźniki te stosowane są w kompa-
ratorze licznika osi typu AZF produkcji 
austriackiej firmy Hydraulik und Sen-
sortechnik Frauscher GmbH.

Daje się także zauważyć liczne za-
stosowania w robotyce, automatyce 
maszyn. W Polsce przekaźniki SFN4D 
oraz SF4D są wykorzystywane w ko-
lejnictwie.

W ofercie firmy MBB dostępnych 
jest obecnie 5 różnych typów przekaź-
ników polaryzowanych serii SF: SF2D, 
SF3, SF4D, SFN4D i SFS. Poszczególne 
typy różnią się liczbą oraz rodzajem 
zestyków, a typ SFS zaprojektowano 
jako stojący aby zredukować przestrzeń 
zabudowy. Więcej informacji znajduje 
się w sieci internetowej pod adresem 
www.mbb.pl.

MBB s.c.
Autoryzowany Dystrybutor 
Panasonic Electric Works Europe 
AG oraz SUNX
00-728 Warszawa, ul. Kierbedzia 4 
tel. 022 840 15 54
mbb@mbb.pl, www.mbb.pl
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