
lZl Styczniki i przekaźn-iki

ZACADNIENIA
• Grupa podzespołów, do których należą styczniki i przekaźniki
• Budowa stycznika elektromagnetycznego i zasada jego działania
• Zasady oznaczania zacisków stycznika
• Kategoria użytkowania stycznika
• Rodzaje przekaźników
• Funkcje przekaźników czasowych

Styczniki i przekaźniki należą do grupy podzespołów elektrycznych wykorzystywanych do
wykonywania czynności łączeniowych w układach sterowania elektrycznego. Ze względu
na wartości prądów łączeniowych styczniki stosuje się w obwodach wykonawczych i stero-
wania, zaś przekaźniki tylko w obwodach sterowania.

Styczniki
Styczniki są urządzeniami elektromagnetycznymi (rys. 17.1), w których zadziałanie nastę-
puje po doprowadzaniu napięcia do cewki napędowej. Powoduje to wytworzenie się pola
magnetycznego w rdzeniu i przyciągnięcie ruchomej zwory do tego rdzenia. Następuje
wtedy zamknięcie styków NO (inne nazwy: styki normalnie otwarte, zwieme) i otwar-
cie styków NC (inne nazwy: styki normalnie zamknięte, rozwieme) urządzenia. Wyłą-
czenie napięcia zasilającego cewkę powoduje przerwanie obwodów prądowych pomiędzy
poszczególnymi stykami głównymi. Skutkiem tego jest pojawienie się pomiędzy styka-
mi łuku elektrycznego. Zgaszenie łuku elektrycznego następuje w komorze gaszeniowej
i związane jest z dużą szybkością otwierania styków oraz jego wydłużeniem i podziałem
(rys. 17.2).

j

Rys. 17.1. Budowa stycznika elektromagnetycznego:
1 - zwora, 2 - sprężyna zwrotna, 3 - cewka, 4 - rdzeń, 5 - styk ruchomy, 6 - styk stały



b)

Rys. 17.2. Sposoby gaszenia łuku elektrycznego: a) przez wydmuch elektromagnetyczny i wydłużenie,
b) przez wydłużenie i podział na przegrodach (płytkach dejonizacyjnych) w komorze gaszeniowej

Właściwe odczytywanie schematów elektrycznych wymaga znajomości oznaczeń zaci-
sków styczników (rys. 17.3). Stosuje się następujące oznaczenia:
• cewka stycznika: Al-A2 (w przypadku cewek stycznika zasilanych napięciem przemien-

nym do zacisku Al dołącza się przewód fazowy, a do zacisku A2 przewód neutralny,
zaś w przypadku cewki stycznika zasilanej napięciem stałym do zacisku Al dołącza się
biegun dodatni napięcia zasilania, a do zacisku A2 biegun ujemny);

• styki główne: 1/U-2/Tl, 3/L2-4/T2, 5/L3-6/T3 (numery nie parzyste odpowiadają stronie
zasilania, a numery parzyste stronie obciążenia);

• styki pomocnicze: oznaczenia dwucyfrowe, w których pierwsza cyfra jest numerem ko-
lejnego zestyku, a druga określa rodzaj zestyku (1-2 zestyk NC, 3-4 zestyk NO).
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PRZYKŁAD 1.

Rys. 17.3. Przykładowe. oznaczenia zacisków stycznika
A2 2/T1 4/T2 6/T3

21 31 43
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Budowa stycznika elektromagnetycznego na przykładzie serii DILM.

a) b) c)

e)d)

Rys. 17.4. Stycznik elektromagnetyczny: a) widok zewnętrzny, b) komora rdzenia i cewki, c) rdzeń
nieruchomy i cewka, d) rdzeń ruchomy z komorą styków, e) moduł dodatkowych styków



Dobór styczników w układach wykonawczych elektrycznego jest związany ze znajomo-
ścią ich parametrów. W zależności od producenta, na stycznikach jest podawany ich typ
oraz mogą być umieszczone podstawowe parametry znamionowe. Większość parametrów
należy jednak odczytywać z katalogów producentów styczników. Do najważniejszych para-
metrów znamionowych styczników należą:
• napięcie znamionowe obwodu głównego - wartość skuteczna napięcia międzyprzewo-

dowego;
• napięcie znamionowe obwodu pomocniczego;
• prąd znamionowy ciągły styków głównych;
• prąd znamionowy ciągły styków pomocniczych;
• zdolność wyłączania (prąd łączeniowy) - graniczna wartość skutecznego prądu, którą

stycznik może przerwać określoną liczbę razy bez uszkodzenia (zależy to od sposobu
gaszenia łuku elektrycznego);

• liczba i rodzaj styków głównych;
• liczba i rodzaj styków pomocniczych;
• kategoria użytkowania;
• moc znamionowa obciążenia - na stycznikach są podawane wartości mocy w zależności

od znamionowego napięcia zasilania, np. 230 V, 400 V, 690 V;
• napięcie i rodzaj zasilania cewki (najczęściej jest to 24 VDC i 230 VAC);
• rezystancja cewki.

Ze względu na wykorzystanie tych aparatów do zasilania określonych obciążeń wy-
odrębniono tzw. kategorie użytkowania styczników. Zgodnie z normą PN-EN 60947,
w tab. 17.1 podano niektóre z nich.

Tabela 17.1. Kategorie użytkowania styczników

AC-l obciążenia nieindukcyjne lub o małej indukcyjności, piece oporowe

AC-2 silniki pierścieniowe: rozruch, wyłączanie

AC-3 silniki klatkowe: rozruch, wyłączanie podczas biegu

AC-4 silniki klatkowe: rozruch, hamowanie przeciwprądem, nawrót, impulsowanie

AC-SA włączanie lamp wyładowczych

AC-SB włączanie lamp żarowych

AC-6A włączanie transformatorów

włączanie baterii kondensatorówAC-6B

obciążenia o małej indukcyjności w gospodarstwach domowych i w innych tego typu
zastosowaniachAC-7A

AC-7B obciążenia silnikowe w urządzeniach domowego użytku

AC-8A sterowanie hermetycznymi silnikamichłodziarek sprężarkowych o ręcznym kasowaniu
wyzwalaczy nad prądowych -

AC-8B sterowanie hermetycznymi silnikami chłodziarek sprężarkowych o samoczynnym kaso-
waniu wyzwalaczy nad prądowych



Zastosowanie

DC-3

obciążenia nieindukcyjne lub o małej indukcyjności, piece oporowe

AC-S3a sterowanie silnikami klatkowymi ze stycznikami półprzewodnikowymi

DC-'

silniki bocznikowe: rozruch, hamowanie przeciwprądem, nawrót, impulsowanie, hamo-
wanie oporowe

DC-S silniki szeregowe: rozruch, hamowanie przeciwprądem, nawrót, impulsowanie, hamo-
wanie oporowe

Przekaźniki
Jak już wspomniano, przekaźniki są wykorzystywane do wykonywania czynności łącze-
niowych w obwodach sterowania, więc nie są przystosowane do przewodzenia zbyt du-
żych prądów. Oznaczenia ich zacisków są często zróżnicowane i zależą od producenta,
liczby zestyków oraz typu przekaźnika i pełnionych przez niego funkcji. Obecnie, ze
względu na stosowane przekaźniki i ich budowę, wyróżnia się kilka rodzajów tych urzą-
dzeń (tab. 17.2).
l. Przekaźnik elektromagnetyczny jest zbudowany podobnie jak stycznik elektromagnetycz-

ny. Różnica pomiędzy tymi podzespołami wynika z ich zastosowania. Przekaźniki
elektromagnetyczne, ze względu na mniejszą obciążalność prądową styków, stosowane
są w obwodach niskoprądowych jako elementy pośredniczące w układach sterowania
urządzeniami silnoprądowymi. Doprowadzenie napięcia do cewki przekaźnika powo-
duje wytworzenie pola magnetycznego w rdzeniu i przyciągnięcie zwory ruchomej.
Następuje wówczas zmiana położenia styków ruchomych. Po zaniku napięcia zwo-
ra ruchoma powraca do położenia w stanie beznapięciowym pod wpływem sprężyny
zwrotnej. Zakres zastosowania przekaźników elektromagnetycznych określają jego
parametry znamionowe umieszczane przez producentów przekaźników w katalogach.
Najważniejsze parametry przekaźników to: napięcie znamionowe cewki, rezystancja
cewki, prąd znamionowy ciągły styków.

2. Przekaźnik cieplny wykorzystuje zjawisko rozszerzalności cieplnej metali. Podstawo-
wym elementem przekaźnika cieplnego jest element bimetalowy. Bimetal to element
złożony z trwale połączonych dwóch warstw metali lub stopów o różnych właściwo-
ściach. W przypadku przekaźników cieplnych stosuje się bimetale zbudowane z meta-
li, które znacznie różnią się współczynnikami rozszerzalności cieplnej. Wyróżnia się
warstwę czynną bimetalu (metal o większej wartości współczynnika rozszerzalności
cieplnej, np. stop żelaza z niklem z dodatkiem molibdenu, manganu lub chromu), oraz
warstwę bierną bimetalu (metal o mniejszej wartości współczynnika rozszerzalności
cieplnej, np. mosiądz lub stop żelaza z niklem). Element bimetalowy przekaźnika jest
nagrzewany bezpośrednio w wyniku przepływu prądu elektrycznego przez element
grzejny. Powoduje to wygięcie bimetalu przy wzroście temperatury w stronę warstwy
biernej i w konsekwencji przełączenie styków przekaźnika.

3. Przekaźnik kontaktronowy działa pod wpływem przyłożonego z zewnątrz pola magne-
tycznego zamykającego jego styki (elementem wywołującyn pole magnetyczne może
być cewka indukcyjna lub magnes trwały umieszczony np. na tłoku siłownika). Styki
robocze są umieszczone w szczelnej obudowie wypełnionej gazem obojętnym, co zapo-
biega ich korozji i wypalaniu.



4. Przekaźnik półprzewodnikowy SSR (ang. Solid State Relay) jest zbudowany wyłącznie
z elementów elektronicznych. Galwaniczna separacja obwodu głównego od obwodu
sterowania jest zapewniona przez zastosowanie sprzężenia optycznego (transoptor
lub optotriak). Najczęściej stosowanymi elementami wykonawczymi są triaki lub para
tyrystorów. Wyróżnia się przekaźniki z wyjściami AC i De. Ze względu na moment
sterowania przekaźniki AC mogą być załączane w zerze napięcia (załączenie następuje
w momencie przejścia napięcia przez zero) lub w dowolnej chwili (załączenie nastę-
puje w momencie pojawienia się sygnału sterującego). W przypadku przekaźników
DC załączenie następuje w momencie pojawienia się sygnału na wejściu sterującym
przekaźnika. Zalety przekaźników półprzewodnikowych w porównaniu z przekaźni-
kami elektromagnetycznymi to: brak elementów ruchomych, duża trwałość, brak łuku
elektrycznego, brak drgania styków, odporność na wstrząsy i wibracje, kompatybilność
logiczna z układami mikroprocesorowymi. Należy jednak pamiętać również o ich wa-
dach, do których zalicza się spadek napięcia na złączu półprzewodnikowym oraz wraż-
liwość na przepięcia i konieczne zastosowanie ochrony np. warystorami.

Tabela 17.2. Budowa przekaźników

• I •

przekaźnik
elektromagnetyczny

Budowa przekaźnika_

5

2

1•• --=7

l - konstrukcja wsporcza, 2 - rdzeń, 3 - cewka, 4 - zwora, S - styki stałe, 6 - styk rucho-
my, 7 - zaciski, 8 - sprężyna

przekaźnik cieplny

l - element bimetalowy, 2 - cewka nagrzewająca, 3 - styki



• I

przekaźnik
kontaktronowy

Budowa przekaźnika

l - cewka, 2 - styki, 3 - rurka szklana, 4 - gaz szlachetny

2

4

przekaźnik
półprzewodnikowy

PRZYKŁAD 2.

Przekaźnik elektromagnetyczny PK-4PZ
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Rys. 17.5. Przekaźnik PK-4PZ: a) widok zewnętrzny, b] schemat połączeń



Osobną grupę przekaźników stanowią przekaźniki czasowe. Obecnie są to przekaźniki
oparte na układach elektronicznych, często wykorzystuje się w nich technikę mikroproce-
sorową. Na rys. 17.6przedstawiony jest schemat prostego przekaźnika czasowego. Oczy-
wiście należy pamiętać, że układ ten obrazuje jedynie ideę budowy przekaźnika czasowe-
go. Zamknięcie łącznika W (w rzeczywistości może być zastosowany tranzystor załączany
z mikroprocesora, bądź styk przekaźnika pomocniczego) powoduje ładowanie konden-
satora C przez rezystor R z stałą czasową. Wartość stałej czasowej nastawiana jest przez
zmianę rezystancji R. Po osiągnięciu odpowiedniego poziomu napięcia na kondensatorze
nastąpi załączenie tranzystorów połączonych w układ Darlingtona. Układ ten pozwala na
zwiększenie wartości prądu i szybkie załączenie przekaźnika wyjściowego.

r---- --..------0 +

J przekaźnik
wyjściowy

Rys. 17.6. Schemat przekaźnika czasowego

Przekaźniki czasowe służą do realizowania funkcji czasowych w układach styczniko-
wo-przekaźnikowych. Zwykle umożliwiają nastawianie trzech parametrów: realizowanej
funkcji, podstawy czasowej i odmierzanego czasu. Ich podstawowe funkcje to:
• Opóźnione załączanie (rys. 17.7a)- po podaniu napięcia zasilającego U jest odmierzany

nastawiony czas. Po upływie zadanego czasu przekaźnik wyjściowy włączy się i pozo-
stanie w tym stanie aż do wyłączenia napięcia zasilającego.

• Opóźnione wyłączanie (rys. 17.7b)- po podaniu napięcia zasilającego U przekaźnik
wyjściowy zostaje włączony. Równocześnie rozpoczyna się odmierzanie nastawionego
czasu. Po upływie zadanego czasu przekaźnik wyjściowywyłączy się. Wyłączenie napię-
cia zasilającego podczas pracy przekaźnika powoduje również wyłączenie przekaźnika
wyjściowego.

• Cykliczne przełączanie (rys. 17.7c,d)- przekaźnik wyjściowy w zależności od realizo-
wanej funkcji powoduje cykliczną pracę z opóźnionym załączeniem lub wyłączeniem.
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Rys. 17.7. Diagramy funkcji realizowanych przez przekaźniki czasowe: a) opóźnione załączenie,
b) opóźnione wyłączenie, c) cykliczne opóźnione załączenie, d) cykliczne opóźnione wyłączenie

Istnieją również przekaźniki specjalizowane, przeznaczone do konkretnych zastoso-
wań. Przykładem takiego urządzenia jest przekaźnik przeznaczony do sterowania ukła-
dem rozruchowym silnika indukcyjnego gwiazda-trójkąt.
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Przekaźnik czasowy PCU-520
Przekaźnik PCU-S20 umożliwia realizację czterech funkcji przy nastawianiu
dwóch czasów:
A - opóźnione wyłączenie,
B - opóźnione załączenie,
C - opóźnione wyłączanie cykliczne,
D - opóźnione załączanie cykliczne.

PCU-520
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B--t--•• - __ ~pokrętło wyboru
funkcji pracy

pokrętło
nastawy czasu

pokrętło wyboru
zakresu czasowego
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Rys. 17.8. Przekaźnik PCU-S20: al przy zasilaniu 24V AC/DC, b) panel czołowy, c) reali-
zowane funkcje
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Rys. 17.9. Schemat połączeń przekaźnika PCU-S20: al przy zasilaniu 24V AC/DC, b) przy
zasilaniu 230 V AC
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Przekaźniki w obudowie jednomodułowej do bezpośredniego montażu na szynie
TH-3S: PK-lP (elektromagnetyczny) i PCl.l-Sj O (czasowy).

Rys. 17.10. Budowa wewnętrzna przekaźników: a) PK-lP, b) PCl.I-Sl.O

Tabela 17.3 przedstawia symbole podstawowych typów przekaźników.

Tabela 17.3. Symbole podstawowych typów przekaźników (wg normy PN-EN 60617)

Przekaźnik
zwykły

Przekaźnik z opóźnionym
zadziałaniem

Przekaźnik z opóźnionym
odpadaniem

symbol cewki

9 ~ ~

zestyk zwierny

~ 1 1
zestyk

r t 1rozwierny

zestyk

~ ~ ~

przełączający



Schemat układu sterowania silnika indukcyjnego z opóźnieniem czasowym załą-
czenia i sygnalizacją dźwiękową przed załączeniem.
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Rys. 17.11.Schemat obwodu prądowego i układu sterowania silnika indukcyjnego

r3 SPRAWDŹ SWOJĄ WIEDZĘ
l. Czym różni się stycznik od przekaźnika?
2. W jaki sposób oznacza się zaciski styczników i przekaźników?
3. Co określa kategoria użytkowania stycznika?
4. Jakie rozwiązania konstrukcyjne przekaźników są najczęściej stosowane?
5. Jak oznacza się różne rodzaje przekaźników?

~ SPRAWDŹ SWOJE UMIEJĘTNOŚCI
l. Określ parametry przykładowego stycznika. Skorzystaj z katalogu wybranego producen-

ta styczników. Zinterpretuj odczytane parametry.
2. Do wybranego silnika indukcyjnego dobierz stycznik w zależności od przewidzianego

rodzaju pracy silnika.
3. Znajdź w dostępnych źródłach schematy ideowe urządzeń mechatronicznych ze stycz-

J nikami i przekaźnikami. Spróbuj przeanalizować te układy pod kątem ich działania.
4. Jak są zbudowane przekaźniki półprzewodnikowe i jak działają?


