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 Przed przystąpieniem do ćwiczenia należy zapoznać się z instrukcją dydaktyczną.

 Dokonać  oględzin  urządzeń,  przyrządów  i  przewodów  używanych  podczas
ćwiczenia.  W  przypadku  zauważenia  nieprawidłowości  lub  uszkodzeń
bezzwłocznie powiadomić prowadzącego.

 Zabrania  się  samodzielnego  załączania  stanowiska  bez  sprawdzenia  połączeń  i
wydaniu zgody przez prowadzącego.

 Zmian  parametrów  lub  konfiguracji  stanowiska  przy  użyciu  dostępnych
przełączników  i  potencjometrów  można  dokonywać  po  uprzednim
przeanalizowaniu skutków takich działań.

 Zmian w konfiguracji obwodów elektrycznych polegających na zmianie połączeń
przewodów  lub  wymianie  przyrządów,  należy  dokonywać  po  uprzednim
wyłączeniu zasilania stanowiska.

 Zabrania  się  wykonywania  przełączeń  (przewodów,  urządzeń)  w  układzie
znajdującym się pod napięciem.

 Przy  obsłudze  stanowisk,  które  zawierają  elementy  zasilane  napięciem
elektrycznym  wyższym  niż  napięcie  bezpieczne,  należy  zachować  szczególną
ostrożność w celu uniknięcia porażenia prądem elektrycznym.

 Stosowanie ustawień i procedur innych niż opisane w instrukcji lub zalecone przez
prowadzącego może spowodować nieprzewidziane działanie, a nawet uszkodzenie
stanowiska.

 Przekroczenie dopuszczalnych parametrów (napięć, prądów) może doprowadzić do
uszkodzenia elementów stanowiska, pożaru lub porażenia prądem.

 W przypadku nieprawidłowego działania urządzeń lub wystąpienia objawów 
uszkodzeń (np. iskrzenie, zapach spalenizny) należy natychmiast wyłączyć 
stanowisko i powiadomić prowadzącego.



1. Cel ćwiczenia
Celem  ćwiczenia  jest  zapoznanie  się  z  konstrukcją  szafy  sterowniczej  PLC.

Dodatkowym celem ćwiczenia jest zdobycie umiejętności czytania schematów elektrycznych.

2. Podstawy rysunku elektrycznego

L.p. Nazwa Symbol na schemacie Element rzeczywsty
1. Zacisk, złączka typu 

zug

2. Listwa zaciskowa

3. Cewka przekaźnika 
elektromagnetycznego

4. Styk NC, normalnie 
zamknięty, styk 
rozwierny

5. Styk NO, normalnie 
otwarty, styk zwierny

6. Przycisk monostabilny
NO



7. Przełącznik bistabilny 
NO  

8. Przycisk monostabilny
NO wciskany

9. Przycisk bistabilny 
NO wciskany

10. Przycisk 
bezpieczeństwa 
ryglowany, ze 
zwolnieniem przez 
przekręcenie, ze 
stykiem NC

11. Krańcówka z rolką, 
styk NO

12. Styk czujnika 
zbliżeniowego, np. 
indukcyjnego





3. Szafa sterownicza



Szafa  sterownicza  składa  się  z  panelu  sterującego,  w  którym  znajdują  przyciski,
czujniki  indukcyjne,  lampki  sygnalizacyjne  oraz  silniki.  Układ  pracuje  w dwóch  trybach,
„manualnym”,  gdzie  silniki  są  załączone  poprzez  dwa  przycisku  połączone  z  cewką
przekaźnika w klasycznym układzie z podtrzymaniem oraz „automatycznym” gdzie przyciski
są  podłączone  do  sterownika  PLC  firmy  Festo.  Włączanie  trybów  następuje  poprzez
przełącznik typu Rocker, gdzie pozycja pierwsza oznacza tryb manualny, a pozycja druga tryb
automatyczny.

Podczas  wykonywania  zadań dozwolone jest  jedynie  modyfikowanie  podłączeń  na
listwach  zaciskowych  oznaczonych  na  zdjęciu  za  pomocą  pomarańczowych  prostokątów.
Zabroniona  jest  wszelka  modyfikacja  podłączeń  elementów  oznaczonych  za  pomocą
czerwonych  prostokątów,  czyli  bezpośrednio  na  sterowniku  PLC,  przekaźnikach,
zasilaczu i bezpiecznikach. 

Układ  posiada  dwa  tryby  pracy,  „manualny”  włączany  poprzez  ustawienie
przełącznika trybu pracy na I oraz tryb „automatyczny”, który jest aktywny gdy przełącznik
jest na II. Pierwszy tryb to jest zwykły układ z przekaźnikiem z podtrzymaniem, który jest
załączany  i  wyłączany  dwoma  przyciskami  oznaczonymi  na  panelu.  Tryb  automatyczny
polega na sterowaniu silnikiem z wykorzystaniem sterownika PLC firmy Festo. W tym trybie
wykorzystywane  są  trzy  przyciski,  trzy  lampki  oraz  dwa  czujniki  indukcyjne.  Silniki  są
załączane zielonym przyciskiem, równocześnie załącza się zielona lampka, jeśli chcemy je
tylko na chwilę zatrzymać to wykorzystujemy do tego żółty przycisk. Całkowite wyłączenie
silników jest dokonywane poprzez czerwony przycisk oraz czujniki indukcyjne. Wyłącznik
bezpieczeństwa wyłącza cały układ.

4. Zadania do wykonania przez studentów:
4.1. Zadanie 1: Zapoznać się z działaniem oraz budową szafy sterowniczej.
4.2. Zadanie 2: Zapoznać się ze schematem oraz zidentyfikować na stanowisku elementy
ze schematu.
4.3. Zadanie 3: Odłączyć wtyczkę zasilania 230V z gniazdka kontaktowego! Podpiąć 
wszystkie przewody oznaczone na schemacie od 1 do 14. Wszystkie potrzebne kable 
znajdują się w pudełku. Nie odkręcamy żadnych innych przewodów i nie zdejmujemy 
osłon „korytek”!!!
4.4. Zadanie 4: Uruchomić szafę i sprawdzić poprawność działania programu PLC.
4.5. Zadanie 5: Odłączyć zasilanie i dokonać następujących zmian w szafie:

- Zamienić tryb automatyczny z trybem manualnym (S2)
- Zamienić zieloną żarówkę H3 z czerwoną H1
- Zamienić zielony przycisk S6 z czerwonym S8
- Odłączyć czujniki indukcyjne B1 i B2

4.6. Zadanie 6: Przywrócić stan stanowiska z początku ćwiczenia! Wszystko odłożyć na 
swoje miejsce.


