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Solid State Relays 

 
Urządzenia SSR po polsku są nazywane przekaźnikami 

półprzewodnikowymi. Nazwa ta jest konsekwencją funkcjonalności, 

którą te elementy mają dostarczać. Ich zadaniem jest zastąpienie 

tradycyjnych przekaźników i styczników elektromechanicznych. Poniżej została pokazana 

ideowa budowa urządzeń półprzewodnikowych oraz jeden ze sposobów ich implementacji. 

W dalszej części artykułu przedstawię pokrótce inne sposoby realizacji poszczególnych 

bloków funkcjonalnych, które różnią się przeznaczeniem dla konkretnych zastosowań. 

 

Zadaniem układu wejściowego jest odebranie informacji o stanie sterowania i przekazanie jej 

do układu sterowania. Moduł wejściowy jest izolowany galwanicznie od układu sterująco-

wykonawczego. Izolacja ta może być realizowana na trzy sposoby: 

• przy pomocy sprzężenia optycznego, jak w tradycyjnych transoptorach (rys. 1). Jest to 

najczęściej stosowane rozwiązanie, 

• przy pomocy sprzężenia transformatorowego, 

• przy pomocy sprzężenia pojemnościowego strony wejściowej i wyjściowej. 

TME udostępnia szeroki asortyment elementów SSR przeznaczonych do sterowania 

poziomami układów logicznych, zarówno zasilanych napięciem stałym 24 V 

wykorzystywanym w przemyśle, jak i wyzwalanych napięciem sieciowym. 

Na schemacie ideowym wyodrębniłem układ sterowania, który odpowiada za odbiór 

sygnałów sterujących od układu wejściowego i załączanie układu przyrządu 

półprzewodnikowego mocy. W tym przypadku jest to fototranzystor, który reaguje na 

promieniowanie emitowane w układzie wejściowym przekaźnika. Układy ze sprzężeniem 

transformatorowym lub pojemnościowym zamiast fototranzystora posiadają układ 

demodulatora, który odpowiada za odbiór sygnałów nadawanych przez modulator układu 

wejściowego. 

Kiedy zostanie odebrana informacja o potrzebie załączenia wyjścia, układ sterowania 

przystępuje do załączania elementu mocy. Na tym etapie sprawa nieco się komplikuje, 
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ponieważ elementy SSR dzielą się na dwa typy, w zależności od zachowania, po otrzymaniu 

sygnału wzywającego do załączenia obciążenia. 

Układ wyzwalająco sterujący, który załącza obciążenie natychmiast, nazywa się 

random fire (turn-on) lub asynchronus turn-on i jest używany w przypadku przekaźników 

pracujących z napięciem przemiennym na wyjściu. Następstwem natychmiastowego 

załączenia jest pojawienie się dużych prądów, jeśli element SSR załączy zasilanie w okolicach 

szczytu sinusoidy napięcia. Przetężenie takie (inrush current) jest szczególnie duże (wartość 

prądu sięga dziesięciokrotności prądu znamionowego), kiedy mamy do czynienia 

z rozruchem silników lub obciążeniem pojemnościowym. Natychmiastowe załączenie 

występuje w elementach przeznaczonych do pracy z obciążeniami o charakterze stałym. 

Drugi rodzaj układu sterującego, przeznaczony wyłącznie do pracy z napięciami 

przemiennymi, załącza obciążenie wtedy, gdy wartość napięcia na obciążeniu przechodzi 

przez zero (Zero Voltage Switching „ZVS”). Wtedy dopiero załącza się półprzewodnik mocy. 

Podejście takie powoduje, że nie występuje wspomniany wcześniej udar prądowy wynikający 

z załączenia obciążenia w szczycie sinusoidy napięcia zasilającego. 

Należy tu wspomnieć, że przekaźniki półprzewodnikowe typu ZVS nie mogą być 

stosowane do sterowania silnikami trójfazowymi, ponieważ załączenie wszystkich trzech faz 

zasilania nie następuje równocześnie, co jest konieczne do prawidłowego rozruchu silnika. 

Ostatnim elementem urządzenia SSR jest przyrząd półprzewodnikowy mocy, który 

przewodzi prąd obciążenia. Dla obciążeń o charakterze stałoprądowym elementami 

wykonawczymi mogą być tranzystory MOSFET, IGBT lub BJT, które mogą pracować również 

z obciążeniami przemiennymi, wymaga to jednak połączenia w stopniu wyjściowym dwóch 

takich elementów antyrównolegle ze względu na ich unipolarność. Tranzystory mogą przejść 

do stanu blokowania niezwłocznie po otrzymaniu wyłączającego sygnału sterującego. Triaki 

i tyrystory przeznaczone są wyłącznie do obciążeń przemiennych, co wiąże się z faktem, że 

elementy te potrafią przejść do stanu blokowania i rozłączyć obciążenie jedynie podczas 

przejścia wartości prądu obciążenia przez zero. Ponieważ triak, podobnie jak tranzystor, jest 

przyrządem unipolarnym, aby uzyskać przewodzenie przekaźnika w dwu kierunkach należy 

połączyć dwa takie elementy antyrównolegle. Na rysunku przedstawiającym przykładową 

realizację przekaźnika w stopniu wyjściowym znajduje się triak. 

Skoro znamy już szczegóły budowy elementów SSR, warto zastanowić się nad ich 

wadami i zaletami w odniesieniu do tradycyjnych przekaźników elektromechanicznych. 

Pierwszą z cech przemawiających na korzyść urządzeń półprzewodnikowych jest brak 

powstawania łuku elektrycznego podczas załączania i rozłączania obciążenia. Powstawanie 

łuku powoduje degradację zestyków przekaźnika oraz emisję zakłóceń 

elektromagnetycznych w pełnym spektrum częstotliwości. Degradacja styków przekaźnika 

prowadzi do uszkodzenia elementu, a emisja EM może zakłócać pracę sąsiadujących 

układów elektronicznych. Występowanie iskry eliminuje możliwość użycia takiego elementu 
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w niektórych typach urządzeń przeznaczonych do pracy w środowiskach zagrożonych 

wybuchem. 

W urządzeniach półprzewodnikowych nie występuje również zjawisko drgania 

zestyków, które wpływa na zmniejszenie żywotności zestyków mechanicznych oraz zwiększa 

emisję EM. 

Kolejną istotną zaletą urządzeń SSR jest eliminacja cewki z układu ich sterowania. 

Brak indukcyjności o dużej wartości eliminuje konieczność zabezpieczania się przed 

przepięciami w układzie sterującym elementem SSR. Brak konieczności mechanicznego 

przyciągnięcia kotwicy przekaźnika powoduje, że moc pobierana z układu sterowania jest 

znikoma, a eliminacja bezwładności znacznie skraca czas komutacji. Brak elementów 

ruchomych w elementach Solid State Relay implikuje również odporność na przeciążenia 

i wstrząsy, która jest nieosiągalna dla standardowych przekaźników. Co więcej, podczas 

komutacji przekaźnik półprzewodnikowy zapewnia ciszę, o którą w przypadku tradycyjnych 

przekaźników jeszcze trudniej, niż o odporność na wibracje. 

Przez cały okres użytkowania rezystancja dynamiczna połączenia elementów SSR jest 

stała, podczas gdy w przypadku tradycyjnych przekaźników pogarsza swoje właściwości wraz 

z rosnącą liczbą zadziałań zestyku. 

Przekaźniki półprzewodnikowe mają też kilka wad. Najważniejszą z nich jest duża 

wrażliwość elementów półprzewodnikowych na przetężenia napięciowe oraz prądowe. 

Implikuje to konieczność zastosowania zabezpieczeń przeciwprzepięciowych, które nie są 

konieczne przy przekaźnikach i stycznikach elektromechanicznych. 

Drugą istotną wadą elementów SSR jest zmiana rezystancji lub spadku napięcia na 

załączonym elemencie w funkcji temperatury złącza półprzewodnika mocy. Przekroczenie 

krytycznej wartości temperatury złącza prowadzi do znacznego skrócenia czasu życia 

elementu lub, w ekstremalnych przypadkach, powoduje natychmiastowe uszkodzenie 

przekaźnika. Należy więc pamiętać o zapewnieniu elementom SSR odpowiedniego komfortu 

termicznego. Elementy przeznaczone do sterowania dużymi mocami muszą być zaopatrzone 

w prawidłowo dobrany radiator. 

Liczba producentów elementów Solid State Relay jest długa. Kilka najbardziej znanych firm to 

Vishay, Crydom, Sharp, International Rectifier, Omron, Panasonic czy Anly Electronics. 

Polskim przedstawicielem w tym zacnym gronie jest Relpol, który posiada szeroką ofertę 

przekaźników półprzewodnikowych. Firma ta produkuje także tradycyjne przekaźniki 

elektromechaniczne. 
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Przykładowe Solid State Relays: 

 

 

ASR-3PG25AA-H  ASR-06DA  ASR-10DD 

 

ASR-25DA   ASR-100AA   ASR-M04DD-1 
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