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Układy stycznikowo – przekaźnikowe 

1. Przekaźnik czasowy.  

Budowa tego typu przekaźników jest podobna do budowy przekaźnika 

pomocniczego tylko z wbudowanym zegarem sterującym. Przekaźnik ten przełącza 

swoje styki po upływie nastawionego czasu od chwili pojawienia się napięcia na 

zaciskach cewki przekaźnika. Przekaźnik czasowy w układach sterowania realizuje 

opóźnienie włączenie, wyłączenie lub przełączenie. Przekaźnika czasowego oznacza 

się w następujący sposób: 
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2. Przyciski sterownicze. 

Przycisk sterowniczy z zestykiem zwiernym (NO). 

Pierwsza cyfra oznacza numer porządkowy. Druga cyfra oznacza funkcję styków. 

 

Po wciśnięciu przycisku sterowniczego zamyka się zestyk zwierny. 

Przycisk sterowniczy z zestykiem rozwiernym (NC). 

 

Po wciśnięciu przycisku sterowniczego otwierają się styki rozwierne. 

Wyłącznik krańcowy z trzema zestykami rozwiernymi. 

 

3. Styczniki.  

Styczniki główne zwane również roboczymi stosuje się do łączenia głównych torów 

prądowych urządzeń elektrycznych i silników. Włączenie i wyłączenie stycznika 

odbywa się w pomocniczym obwodzie sterowania. 
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Stycznik roboczy z trzema głównymi stykami i 

pomocniczymi zestykami: zwiernym(NO) i 

rozwiernym(NC). 

 

 

 

Styki główne stycznika mają jednocyfrowe oznaczenia. 

4. Układ załączania oświetlenia przy pomocy stycznika. 

Obwody sterowania stycznikowego należy rozdzielić na:  

✓ obwody główne (prądowe), 

✓ obwody sterowania. 

Obwód główny – obwód w którym płyną prądy robocze zasilające odbiornik np. 

silnik, oświetlenie, grzejnik itd.  

Obwód sterowania – obwód za pomocą którego załączamy, wyłączamy odbiorniki, 

uzależniamy ich załączenie od stanu innych aparatów elektrycznych, sygnalizujemy 

załączenie lub wyłączenie odbiornika itd. 

Zrealizuj sterowanie oświetleniem przy pomocy stycznika i przycisków sterowniczych. 

Połącz układu jak na rysunku. 

     Obwód główny (prądowy). 
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Obwód sterowania. 

 

Schemat montażowy. 

5. Układ załączania oświetlenia z dwóch miejsc.  

 Zaproponuj modyfikację układu z poprzedniego zadania tak, aby sterować 

oświetleniem  z dwóch miejsc. 
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6. Układ z przekaźnikiem czasowym.  

 Zrealizuj układ sterowania czasem działania linii produkcyjnej w zakładzie 

montażowym, z uwzględnieniem czasu potrzebnego do montażu i czasu przewozu 

do następnego stanowiska. Ustaw tryb pracy E3 z czasem postoju 10 s i czasem 

przewozu 5 s.  

Połącz układ jak na rysunku. Żarówki sygnalizują stan pracy linii. 

 

 

❖ Podaj inne zastosowana przekaźnika czasowego w układach sterowania. 
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7. Układ z blokadą stycznikową i wyłącznikami krańcowymi.  

 Zrealizuj układ sterowania bramą uwzględniając blokadę stycznikową. Blokada ta 

polega na szeregowym połączeniu z cewką danego stycznika styku rozwiernego 

drugiego stycznika. Zawsze pracuje tylko jeden stycznik, ponieważ rozwarty styk 

blokuje włączenie drugiego stycznika. Na podstawie schematu montażowego 

opracuj schemat obwodów głównych i obwodu sterowania. 

 

 

 


