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Cyklogramy pracy urządzeń 
 
Do sterowania różnych urządzeń technologicznych stosowane są często układy 
pneumatyczne zapewniające ściśle określoną kolejność (sekwencję) działania 
siłowników. W odniesieniu do przyrządów i uchwytów obróbkowych, które na ogół są 
wyposażone w kilka siłowników pneumatycznych, kolejność działania może dotyczyć 
takich czynności jak: podawanie przedmiotu, mocowanie, dosunięcie do narzędzia, 
ruch  
roboczy narzędzia, wycofanie narzędzia, a następnie przedmiotu, odmocowanie 
przedmiotu, wycofanie podajnika, uruchomienie i wycofanie wyrzutnika. Wymienione 
czynności, składające się na cykl pracy, mogą przebiegać automatycznie po 
każdorazowym podaniu sygnału START (sterowanie półautomatyczne) bądź też cykl 
pracy może być powtarzany samoczynnie (sterowanie automatyczne).  
Cykl pracy układu ze sterowaniem sekwencyjnym składa się z taktów zwanych też 
krokami. W każdym takcie realizowany jest ruch określonego mechanizmu. Możliwe 
są także ruchy kilku mechanizmów w jednym takcie. Warunkiem rozpoczęcia 
kolejnego taktu jest zakończenie poprzedniego. O zakończeniu taktu może 
decydować charakterystyczne położenie mechanizmu, upływający czas od momentu 
rozpoczęcia  
czynności lub zakończenia ruchu, ewentualnie uzyskanie określonej siły na 
elementach wykonawczych. W układzie sterowania niezbędne są zatem czujniki 
sygnalizujące:  
•  położenie - zwane też wyłącznikami lub łącznikami drogowymi,  
•  czas - przekaźniki czasowe,  
•  siłę (ew. ciśnienie w siłowniku) - przekaźniki ciśnienia.  
•  sterowanie zależne od drogi,  
•  sterowanie zależne od czasu,  
•  sterowanie zależne od wartości ciśnienia.  
 
1. Wyłączniki drogowe 

Sterowanie  zależne  od  drogi  jest  najczęściej  stosowaną  odmianą  sterowania 

sekwencyjnego.  W układach tych krzywka osadzona na tłoczysku siłownika lub 

innego elementu  wykonawczego,  który  jest  z  nim  połączony,  w  

charakterystycznych położeniach, zwykle końcowych, oddziałuje na wyłącznik 

drogowy.  W układach pneumatycznych jako wyłączniki drogowe są stosowane 

monostabilne zawory rozdzielające typu 3/2, sterowane dźwignią z rolką (rys.1).  
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Rys. 1. Pneumatyczne wyłączniki drogowe sterowane mechanicznie: a) dźwignią z  

rolką, b) dźwignią łamaną z rolką 

W  praktyce  spotyka  się  dwie odmiany  wyłączników  drogowych sterownych  

dźwignią  z  rolką.  Zawór  z dźwignią  prostą  (rys.1a)  zostaje przesterowany  i  

generuje  sygnał wejściowy przy najeździe krzywki w obu kierunkach.  Zawór  z  

dźwignią  łamaną (rys.1b)  jest  przesterowywany  tylko przy  ruchu  krzywki  w  

jednym  kierunku. Dla  ruchu  powrotnego  dźwignia  zostaje tylko  uchylona,  zaś  

sam  zawór  nie  jest przesterowywany.  W  niektórych przypadkach  pozwala  to  na  

uzależnienie generowanego  sygnału  od  kierunku ruchu. Dwa  wyłączniki  drogowe  

(w przypadku  sygnalizacji  obu  położeń krańcowych),  siłownik  pneumatyczny oraz  

zawór  rozdzielający  (mono-  lub bistabilny)  sterujący  pracą  siłownika tworzą tzw. 

zespół wykonawczy (rys. 2). Sygnał  z  wyłącznika  drogowego  może być  

wykorzystany  do  przełączenia zaworu rozdzielającego na ruch powrotny siłownika  

lub  do  włączenia  ewentualnie wyłączenia dalszych zespołów.  
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Rys. 2. Zespół wykonawczy: a) z  siłownikiem jednostronnego działania,  

monostabilnym zaworem rozdzielającym typu 3/2 i dwoma zaworami rozdzielającymi  

sterowanymi dźwignią z rolką,  b) z siłownikiem dwustronnego działania,  bistabilny 

zaworem rozdzielającym typu  5/2 i dwoma zaworami rozdzielającymi  sterowanymi 

dźwignią z rolką. 

2. Układy sterowania sekwencyjnego 
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Rys. 3. Układ sterowania sekwencyjnego zależnego od drogi 

Z przedstawionego schematu wynika, Że rozpoczęcie cyklu pracy, tj. ruch tłoczyska 

siłownika  A  do  przodu  (oznaczany  jako  A+),  jest  możliwe  po  naciśnięciu  

przycisku START, o ile tłoczysko siłownika B jest wsunięte i wówczas wyłącznik 

drogowy b0 jest przesterowany.  Szeregowe  połączenie  obu  elementów  tworzy  

iloczyn  logiczny.  Po przesterowaniu  wyłącznika  drogowego  a1 i  podaniu  sygnału  

B+  zostaje  przesterowany zawór  rozdzielający  i  wysuwa  się  tłoczysko  siłownika  

B.  W  położeniu  b1,  po przesterowaniu  wyłącznika  b1 i  podaniu  sygnału  A-,  

rozpoczyna  się  ruch  powrotny  tłoczyska  siłownika  A.  Sygnał  B-  z  wyłącznika  

a0 przesterowuje zawór typu 5/2 na ruch powrotny tłoczyska siłownika B.  

W  układach  sterowania  sekwencyjnego  z  napędem  pneumatycznym  często 

występuje potrzeba zatrzymania tłoka w skrajnym położeniu przez określony czas, 

np. w procesie klejenia detali. 

W układzie pokazanym na rys. 4, po osiągnięciu przez tłok siłownika A skrajnego 

położenia  i  przesterowaniu  wyłącznika  drogowego  a1,  zostaje  zasilane  gniazdo  

12 przekaźnika czasowego PC.  Sygnał wyjściowy z przekaźnika czasowego, z 

nastawionym opóźnieniem, przesterowuje zawór rozdzielający na ruch powrotny 

tłoczyska siłownika.  
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4. Cyklogram pracy 

 

Rys. 5. Cyklogram pracy dwóch siłowników 

W celu obrazowego opisu działania złożonego układu sterowania sekwencyjnego 

zależnego  od  drogi,  sporządza  się  cyklogram  pracy.  Cyklogram  pracy  układu 

pneumatycznego  przedstawia  ruchy  elementów  wykonawczych  (siłowników)  w 

kolejnych taktach (krokach), na które jest podzielony cykl pracy.   

Przykład cyklogramu pracy dwóch siłowników pneumatycznych A i B pokazano na 

rys. 5.  Cykl  pracy  składa  się  z  czterech  taktów.  Odcinki  współrzędnej  czasu  na 

cyklogramie  nie  odpowiadają  rzeczywistym  czasom  działań  mechanizmów.  

Cyklogram ma  znaczenie  poglądowe.  Pogrubione  linie  poziome  na  cyklogramie  

oznaczają  stany stabilne siłowników, zaś  pogrubione  linie  pochyłe  ruch  
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elementów  wykonawczych.  Cyklogram  może  być uzupełniony  o  linie  

oznaczające  położenie  zaworów  rozdzielających,  sterujących  pracą siłowników.  

Celem  łatwiejszego  odczytania,  jakie  sygnały  wejściowe  podane  z  wyłączników 

drogowych  lub  przycisków  powodują  ruch  w  kolejnym  takcie,  cyklogram  może  

być uzupełniony  o  elementy  sterowania  i  o  wpisane  symbole  pomocnicze.  

Oznaczenia symboli pomocniczych zestawiono w tabl. 1.  

Tabela 1. Symbole pomocnicze nanoszone na cyklogramy pracy 
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Przykład układu pneumatycznego ze sterowaniem sekwencyjnym 

Na rys. 6 pokazano cyklogram pracy z rys. 5 uzupełniony o położenie zaworów 

rozdzielających, sterujących siłownikami A i B, oraz położenie wyłączników 

drogowych a0, a1, b0, i b1. Na cyklogramie naniesiono dodatkowo symbole 

pomocnicze, informujące, który  z  sygnałów  wejściowych  powoduje  

przesterowanie  zaworu  rozdzielającego  i  w konsekwencji ruch siłowników.  

Z  przedstawionego  cyklogramu wynika,  że  cykl pracy  rozpoczyna  siłownik  A  po 

podaniu  sygnału  START  pod  warunkiem,  Że  istnieją  także  sygnały  a0  i  b0  

(iloczyn logiczny  sygnałów  START,  a0  i  b0).  Ruch  tłoczyska  siłownika  B  w  

takcie  drugim  jest wywołany sygnałem a1. Po zakończeniu ruchu i pojawieniu się 

sygnału wejściowego b1 przewidziana jest zwłoka czasowa ∆t. W takcie trzecim 

realizowany jest ruch powrotny tłoczyska siłownika A. Ruch powrotny tłoczyska 

siłownika B, w takcie czwartym, może się rozpocząć, o ile zaistnieją dwa sygnały a0 i 

b1.  

 

 

Rys. 6. Cyklogram pracy dwóch siłowników uzupełniony o elementy sterowania i  

symbole pomocnicze 
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Na  podstawie  rozszerzonego  i  uzupełnionego  cyklogramu  można  przystąpić  do 

sporządzenia  schematu  pneumatycznego.  Podstawową  grupę  elementów  

stanowi  tzw. zespół  wykonawczy  złożony  z  siłownika,  zaworu  rozdzielającego  

oraz  wyłączników drogowych.  

 Wyjścia z zaworu rozdzielającego łączy się z siłownikiem. Wyjścia z przycisków, 

wyłączników  drogowych,  ew.  z  przekaźników  czasowych,  łączy  się  z  wejściami 

zaworów  rozdzielających  sterujących  siłownikami.  Jeśli  w  układzie  mają  być 

zrealizowane  funkcje  logiczne  (alternatywy  lub  koniunkcji),  to  na  ogół  zawory 

alternatywy  są  umieszczane  na  wejściu  zaworów  rozdzielających  sterujących 

siłownikami, zaś elementy koniunkcji są osadzane na wyjściu z wyłączników 

drogowych tych zespołów, które działają kilkakrotnie. 

 

 

 

Rys. 7. Schemat układu pneumatycznego realizującego pracę dwóch  siłowników A i 

B wg cyklogramu pokazanego na rys. 6 
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Na rys. 7 przedstawiono schemat pneumatyczny układu otrzymany na podstawie 

wyżej omówionego cyklogramu. Po podaniu sygnału START, przy spełnionym 

warunku, że tłoczyska siłowników A i B są wsunięte (wyłączniki drogowe a0i 

b0przesterowane), zostaje przesterowany sygnałem A+ zawór rozdzielający 

siłownika A. W tym przypadku jedną koniunkcję spełniono poprzez szeregowe 

połączenie przycisku START z wyłącznikiem drogowym b0, zaś drugą koniunkcję a0 

i b0 uzyskano wprowadzając zawór koniunkcji. W pierwszym takcie ruch do przodu 

wykonuje tłoczysko siłownika A. W położeniu wysuniętym sygnał wyjściowy B+ z 

wyłącznika drogowego a1 przesterowuje zwór rozdzielający siłownika B. W takcie 

drugim wysuwane jest tłoczysko siłownika B.  

W położeniu krańcowym sygnał z wyłącznika b1 jest doprowadzony do przekaźnika 

czasowego PC. Po upływie nastawionego czasu ∆t sygnałem A- zostaje 

przesterowany zawór siłownika A. W takcie trzecim tłoczysko siłownika A wykonuje 

ruch powrotny. Przy spełnionym warunku, że tłoczysko siłownika A jest wsunięte 

(sygnał z wyłącznika a0) i jednocześnie tłoczysko siłownika B pozostaje wysunięte 

(sygnał z wyłącznika b1), a zatem dla iloczynu logicznego sygnałów a0 i b1, 

następuje przesterowanie zaworu siłownika B do położenia początkowego, i w takcie 

czwartym jest realizowany ruch powrotny tłoczyska siłownika B.  

Opracowany schemat układu pneumatycznego wymaga na ogół sprawdzenia 

zgodności jego działania z cyklogramem. Częstym błędem jest równoczesne 

pojawienie się dwóch sprzecznych sygnałów sterujących jednym bistabilnym 

zaworem rozdzielającym. 

 


