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11A) Kontakty spínacích p ístroj
- druhy a provedení
- materiál na kontakty
- elektrický oblouk
- zhášení elektrického oblouku
Kontakty tvo í hlavní ást a jsou ur eny k tomu, aby stykem p evád li el. proud v míst , kde se obvod
p erušuje. Jeden kontakt bývá pohyblivý a jeden pevný.

Druhy kontakt :
hlavní
vedlejší
rozpojovací
p epojovací
opalovací

pomocné
p ídržné

Konstruk ní provedení:
1) nožové

2) lamelové - nožový kontakt se zasouvá mezi
n kolik samostatn odpružených lamel

3) kartá ové

4) palcové

5) r žicové (tulipánové) - pohyblivý kontakt s
ze dvou ástí
p ímo arým pohybem zasahuje do
pevného kontaktu tvo eného 7-15
odpruženými lamelami

6) m stkové - pohyblivý kontakt je
tvo ící m stek, který dosedá na dva pevné
kontakty

7) kladívkové - pohyblivý kontakt je ovládán va kou
a dopadá na pevný kontakt jako kladívko

9) pružinový kontakt relé
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8) válcové - odpružený pevný palec se dotýká
kluzného kontaktu
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materiály na elektrické kontakty:
kontakt – vodivá ást, kde dochází ke spínání (zapínání, rozpínání, p epínání) elektrických obvod . P evážná
ást kontakt se p i vypínání opaluje p sobením elektrického oblouku, který vzniká na kontaktech p i
p erušování elektrického obvodu. Kontakt je nejporuchov jší ást p ístroje, k výrob kontakt se používají
speciální materiály.
P i styku kontakt prochází elektrický proud z jedné ásti kontaktu do druhé. Styk však neprobíhá po celé
ploše, ale jen v n kolika malých ploškách, tím je pr chod proudu omezen a projevuje se jako p echodový
odpor kontakt .
Velikost p echodového odporu závisí na kvalit povrchu sty ných ploch kontakt a na síle, kterou jsou
kontakty vzájemn p itla ovány ( ím v tší síla, tím v tší jsou vodiv spojené plošky a tím i menší p echodový
odpor), dále závisí na vodivosti povrchu sty ných ploch, protože na povrchu kov vzniká vrstva oxid , která
m že být polovodivá až nevodivá, stav kontaktu se ješt zhoršuje elektrickým obloukem p i vypínání.
Na kontakty se kladou tyto náro né požadavky:
- velká elektrická vodivost
- odolnost proti ot ru (velká tvrdost)
- malý p echodový odpor (odolnost proti oxidaci)
- odolnost proti opalování elektrickým obloukem a proti spékání
- dobrá tepelná vodivost
- velká spolehlivost a životnost
Pro výrobu kontakt se používají kovy a slitiny kov , spékané kovy, plátované materiály, pokovené materiály.
kovy a slitiny
- m , mosaz a bronz – používají se na kontakty p edevším v silnoproudé elektrotechnice
- st íbro – nejkvalitn jší a nejpoužívan jší kov na kontakty, má nejv tší konduktivitu a malý p echodový
odpor. isté st íbro je m kké a proto se používají jeho slitiny s jinými kovy (Ag-Cu, Ag-Cu-Ni). Nýtované
kontakty ze st íbra se používají v relé a v r zných p ístrojích.
- zlato, platina, palladium, indium a jejich slitiny – používají se na kontakty velmi náro ných p ístroj u
kterých se vyžaduje mimo ádn velká spolehlivost.
spékané kovy – nepravé slitiny
jsou soustavy dvou nebo více kov , které vznikají:
- spékáním kov v podob jemných zrn (prášková metalurgie)
- z jednoho kovu ( spékáním se vytvo í pórovitá kostra, která se vyplní jiným kovem)
Jeden kov volíme s velkou konduktivitou druhý s velkou tepelnou odolností. Používají se soustavy kov
(W-Cu, W-Ag, Mo-Ag, Ni-Ag, ale i kov s oxidem Ag-CdO)
plátované kovy (dvojkovy)
je to materiál vytvo ený ze dvou vrstev r zných kov (ušlechtilého a mén ušlechtilého), které jsou spojeny
válcováním za tepla nebo za studena. Výhodou je využití mechanických vlastností podložkových materiál a
snížení spot eby vodivých ušlechtilých kov až o 70%. Jako podložkový kov se používá m , mosaz nebo
bronz a jako vodivý kov se používá st íbro a jeho slitiny (Ag-Ni, Ag-Pd, Ag-Cu, Au-Ni, Au-Ag, Au-Ag-Ni)
Životnost i funk nost jsou rovnocenné se st íbrným kontaktem.
Vyráb jí se i dvojkové pásy, jejichž základní kov je oboustrann plátován st íbrem nebo slitinou st íbra, pop
jednostrann plátován slitinou Au-Ni, Au-Ag-Ni. Polotovarem jsou pásy, na nichž je ušlechtilý materiál bu
naplátován nad úrove úrov n základního kovu (toplay), nebo zapušt n do základního kovu (inlay).
pokovené materiály
zv tšení vodivosti a zlepšení odolnosti proti opalování kontakt z m di a slitin m di lze dosáhnout vytvo ením
vrstvy st íbra na povrchu kontaktu. Používá se metoda elektrochemického pokovení. Pokovením se zv tší
vodivost, chemická odolnost a pájitelnost. Pro zefektivn ní využití ušlechtilého kovu se povlak (nap . ze
st íbra, zlata nebo slitin zlata) vytvo í pouze na funk ních místech kontaktu.
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spouš - samo inné za ízení, které p i nadproudu uvol uje volnob žku spína e a ten elektrický obvod vypne
ovládání spoušt :
- p i zkratu elektromagnetem
- p i nadproudu bimetalem
volnob žka - západkové spínací ústrojí samo inných spína . Nejjednodušší je dvojice lomených pák, na
které p sobí mechanický vybavova . U spína v tších výkon ovládá volnob žku relé.
Volnob žka vypne spína i tehdy, když rukoje spína e úmysln držíme v zapnuté poloze.
relé - pulzní p ístroj, který se uvádí do innosti zm nou kontrolované elektrické nebo jiné fyzikální veli iny a
který vyšle popud k vypnutí. Relé jsou nadproudová, podproudová, zp tná, nap ová
areta ní mechanismy - zajiš ují žádané polohy spínacích p ístroj . princip: západka a rohatka
blokové mechanismy - slouží k vzájemnému blokování mechanism . M že být mechanické, elektrické,
pneumatické nebo kombinované

Druhy styku a podmínky dobrého styku
tvary kontakt jsou rozmanité, ale styk ve kterém se uskute
pohyblivý.

uje p echod proudu z pevného kontaktu na

styk m že být: - bodový
- p íklopný
- plošný
Každý styk klade pr chodu proudu tzv. stykový odpor, který závisí na:
- p ítla né síle
- tvaru kontakt
- tvrdosti materiálu
- tvrdosti kontakt
- zne išt ní
- oxidace kontakt

Vznik elektrického oblouku
El. oblouk vzniká oddálením kontakt , jimiž prochází proud. V okamžiku vypínání se postupn kontaktní tlak
zmenšuje, zmenšují se stykové plochy až se kovový styk p eruší. V posledních okamžicích kovového spojení
se zvýší teplota kovu ve stykových bodech tak, že se kov odpa uje. Energie nahromad ná v induk nostech a
kapacitách obvodu zp sobí p ep tí, které prorazí vzdálenost mezi kontakty a vznikne oblouk.
Oblouk zp sobuje p enos materiálu kontakt a zkracuje dobu života spínacích p ístroj . Oblouk je elektrický
výboj tvo ený rozžhavenými kontakty a prost edí. Má organizované jádro - plazmu a oblast anodovou a
katodovou.
Vypínání SS proudu je složit jší než ST. Ten p i 50Hz prochází v dob 1 kmitu 2xnulou tj. 100x za sekundu.
P i vypínání st ídavého proudu se oba kontakty porušují stejn - vznikají na nich d lky a perli ky (hrubý
p enos)
P i vypínání stejnosm rného proudu vznikají na + pólu d lky a na - pólu výstupky (jemný p enos)
Aby se kontakty nadm rn neopot ebily je nutné dobu ho ení oblouku zkrátit um lým zhášením. Vypínací as
nelze zkracovat p íliš, aby nedocházelo ke vzniku p ep tí ohrožujícího izolaci, zhášení používáme jen pro
vypínání SS proudu.

Zp soby zhášení el. oblouku
- rychlým oddálením kontakt
- rozd lením oblouk (m stkové kontakty)
- vyfouknutím oblouk magnetickým polem do zhášecí komory
- v olejové lázni
- odpa ováním destilované vody nebo oleje
- stla eným vzduchem, který se p ivádí p ímo k oblouku a vyfoukne jej do zhášecí komory
- v plynu s elektronegativními vlastnostmi SF6, CO2, oblouk se musí zhášet v hermeticky uzav ené komo e
- zhášení ve vakuu, vakuový vypína má kontakty umíst né v izola ní nádob (keramika, sklo, tlak musí být
dostate n nízký, až 10-4 Pa p i nap tí 12-20kV
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