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PROJEKT URZĄDZENIA SORTUJĄCEGO ELEMENTY
Streszczenie: W artykule przedstawiono wykonany projekt urządzenia do sortowania

elementów, składającego się z taśmociągu, szeregu sensorów, siłownika
pneumatycznego, podajnika grawitacyjnego, oraz sterownik PLC. Układ został
zaprojektowany w programie SolidWoks. Opisano zasadę działania systemu oraz
założenia konstrukcyjne. Przedstawiono projekt 3D wraz z dobranymi podzespołami,
program do sterowania przenośnikiem taśmowym napisano w języku LD.
Słowa klucze: taśmociąg, sortowanie, sterownik PLC, sensory

MODEL DESIGN OF AUTOMATIC SORTING MACHINE
Abstract: The article presents the design of a device for automatic sorting
of elements, consisting of a conveyor belt, a series of sensors, a pneumatic cylinder,
a gravity feeder, and a PLC controller. The system was designed in the SolidWorks
program. The system operation principles and construction assumptions were
described. A 3D design was presented along with selected components, a program
written in LD language for belt conveyor control.
Keywords: conveyor belt, sorting machine, PLC controller, sensors

1. Wstęp
W polskich warunkach mamy na rynku deficyt rąk do pracy. Obecnie bezrobocie
w Polce spadło do poziomu najniższego od czasu transformacji ustrojowej przed
30 laty i wynosi datowane na koniec kwietnia 2019 r. 5,6% [1] . Możliwość
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automatyzacji procesu produkcyjnego pozwala przesunąć pracowników z miejsc
w których występuje:
- ciężka praca fizyczna,
- bliski kontakt z substancjami niebezpiecznymi,
- monotonia pracy,
- wysoki poziom ryzyka zawodowego
na stanowiska o niższym poziomie ryzyka.[2] W dzisiejszych czasach często się
mówi, że za kilka lat roboty zastąpią człowieka gdzie pakowanie, przenoszenie,
paletyzacja itp. wykonywane będą przez roboty. Będzie to efekt związany z trwającą
czwartą rewolucją przemysłową Industry 4.0 [3]. Branża spożywcza jest jednym
z głównych obszarów
w której występuje i dynamicznie ciągle wkracza
automatyzacja. Automatyzacja tak szeroko weszła już w życie człowieka,
iż zaczynamy ją odbierać w aspekcie rzeczy naturalnych, a nie nowości, otacza nas
na każdym kroku. Wystarczy, że wybierzemy się do sklepu spożywczego gdzie
możemy zauważyć wykluczenie pracy człowieka i zastąpienie go maszyną
samoobsługową.
1.1. Zastosowanie przenośników taśmowych w przemyśle
W dobie ciągle rozwijającego się przemysłu trudno wyobrazić sobie
przedsiębiorstwo produkcyjne bez urządzeń stosowanych to transportowania
i segregowania. Najczęściej do tego typu prac wykorzystywane są przenośniki
taśmowe. W celu automatyzacji procesów wykorzystuje się sterowniki PLC
do którego na wejściu podpięte są czujniki zbierające informację z otoczenia.
Do wyjścia sterownika podpięte są w sposób pośredni elementy wykonawcze tj.
silniki, żarówki, rozdzielacze itp. Sam sterownik jest układem mikroprocesorowym
który zbiera informację z sensorów i dzięki napisanemu algorytmowi generuje
sygnały sterujące na elementy wykonawcze. Po odpowiednim podłączeniu
elementów mechanicznych powstaje system mechatroniczny dzięki któremu proces
odbywa się automatycznie z wykluczeniem udziału człowieka. Który pełni obecnie
funkcję kontroli nad prawidłowym przebiegiem cyklu produkcyjnego[4].
Podstawowym elementem taśmociągu jest taśma wykonana z gumy lub elastycznego
tworzywa sztucznego istnieją rozwiązania taśm, w której zwulkanizowana jest
stalowa siatka pełniąca funkcję zwiększenia wytrzymałości. Taśma porusza się na
rolkach, z których jedna jest rolką czynną oznacza to, że do niej podłączony jest
napęd. Napęd przenośnika taśmociągu najczęściej składa się z następujących
elementów: silnika elektrycznego, przekładni, sprzęgła oraz falownika. Wybór
poszczególnych podzespołu oraz ich parametry uwarunkowane są założeniami
konstrukcyjnymi. W celu ograniczenia poślizgu taśmy na krążku stosuje się różnego
rodzaju napinacze hydrauliczne, pneumatyczne, grawitacyjne, sprężynowe
zapewniają one odpowiedni naciąg taśmy. Dzięki przenośnikom taśmowym istnieje
możliwość uniwersalnego transportowania elementów zarówno materiałów lekkich
i ciężkich, sypkich i pojedynczych. Dlatego znalazły one zastosowanie w różnych
gałęziach przemysłu zarówno motoryzacyjnego, spożywczego oraz górniczego[5].
1.2. Cel pracy
Celem pracy jest opracowanie modelu i wykonanie urządzenia sortującego
elementy metalowe i niemetalowe mogącego mieć wykorzystanie w linii
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produkcyjnej w zakładzie, bądź służyć jako stanowisko dydaktyczne do nauki
działania układów stycznikowych, sterowników PLC.
1.3. Zakres pracy
Zakres pracy obejmuje:
1) wykonie modelu CAD taśmociągu,
2) rzeczywiste wykonanie taśmociągu na podstawie modelu,
3) dobór sensorów i elementów wykonawczych,
4) stworzenie schematu elektro-pneumatycznego sterowania taśmociągiem,
5) napisanie programu na sterownik PLC sterowania taśmociągiem,
6) implementację programu PLC w obiekt badawczy,
7) weryfikacja i walidacja działania układu,
8) podsumowanie i wnioski końcowe wykonanego stanowiska.
1.4. Założenia projektowe
Głównym założeniem projektowym są wymiary jakie posiada taśmociąg
tj. długość – 1100, szerokość – 340, wysokość – 150. Prędkość taśmy – 0,4m/s,
oraz możliwość wyłączenia urządzenia w dowolnym momencie. Urządzenie zasilane
jest napięciem 24VDC, na taśmie przenośnika może znajdować się tylko jeden
element transportujący o masie nie przekraczającej 1 kg.

2. Zasada działania
W skład projektowanego
przedstawione w tabeli 1.

taśmociągu

wchodzą

następujące

elementy

Tabela 1. Wykaz poszczególnych elementów wchodzących w budowę urządzenia
sortującego [źródło własne]
Lp.

Nazwa

Oznaczenie

1.
2.
3.

Taśmociąg
Podajnik grawitacyjny
Siłownik dwustronnego działania
z jednostronnym tłoczyskiem
Czujnik kontaktronowy do siłownika
Czujnik indukcyjny
Czujnik pojemnościowy
Czujnik fotooptyczny
Przyciski monostabilne NO
Żarówki
Silnik prądu stałego
Przekładania
Zawór rozdzielający 5/2 monostabilny
sterowany elektrycznie

T
PG
S

Ilość
sztuk
1
1
1

A1,A2
CI
CP
CF1, CF2
P1,P2,P3
Z1,Z2,Z3
M
-

2
1
1
2
2
3
1
1
1

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11.
12.

Umiejscowienie poszczególnych elementów wykazanych w tab1 obrazuje rys.1.
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Rysunek 1. Schemat umiejscowienia poszczególnych elementów w urządzeniu
sortującym [źródło własne]
Urządzenie do sortowania elementów metalowych i niemetalowych
ma działać w następujący sposób. W podajniku grawitacyjnym znajdują się losowo
umiejscowione krążki metalowe i niemetalowe. Impulsowe naciśnięcie przycisku P1
ma rozpocząć działanie układu. Jeżeli siłownik S jest wsunięty ( zadziałanie
krańcówki A1) następuje jego wysuw w efekcie czego zabierany jest krążek
z podajnika grawitacyjnego PG po osiągnięciu skrajnego położenia przez siłownik S
( zadziałanie krańcówki A2) następuje jego powrót do położenia początkowego.
Krążek wysunięty przez siłownik znajduje się na taśmociągu bezpośrednio pod
czujnikiem indukcyjnym CI i pojemnościowym CP. Zadziałanie czujnika
indukcyjnego CI i pojemnościowego CP powoduje włączenie silnika M i jego obrót
w lewo. Natomiast zadziałanie tylko czujnika pojemnościowego włączenie silnika M
i jego obrót w prawo. Silnik M obraca się do momentu, aż krążek przetnie wiązkę
czujnika fotooptycznego CF1 lub CF2 i jeszcze przez 3 sekundy gwarantujące
opadnięcie krążka z taśmy do pojemnika. Po 3 sekundach od zadziałania czujnika
CF1, lub CF2 następuje powtórny wysuw siłownika S i cykl zaczyna się od nowa.
Jeżeli po wysunięciu siłownika S nie zadziałają czujniki CP lub CI następuje powrót
siłownika i zaświecenie żarówki Z1 informującej o braku materiału w podajniku
grawitacyjnym PG. Gdy silnik obraca się w lewo, fakt ten sygnalizowany jest przez
świecenie żarówki Z2, natomiast jego obrót w prawo przez świecenie żarówki Z3.
Naciśnięcie w dowolnym momencie przycisku P2 lub P3 powoduje opadnięcie do
pojemnika elementu transportowanego przez taśmociąg, a następnie przerwanie pracy
układu.

3. Projekt przenośnika taśmowego
3.1. Konstrukcja mechaniczna
Projekt przenośnika wykonano w programie SolidWorks na jego podstawie
został wykonany model rzeczywisty. Przykładowe rysunki wykonawcze
poszczególny elementów urządzenia segregującego przedstawione są na rysunkach
2 - 4. Natomiast model wykonanego taśmociągu przedstawiają rysunki 5-6.
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Rysunek 2.Obudowa przednia i tylna taśmociągu [źródło własne]

Rysunek 3. Rolka czynna [źródło własne]

Rysunek 4. Zastrzał [źródło własne]
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Rysunek 5.Widok
poszczególnych elementów
taśmociągu [źródło
własne]

Rysunek 6. Przenośnik taśmowy [źródło własne]

Podstawowym elementem projektowanego taśmociągu są dwie płyt stanowiące
obudowę i konstrukcję nośną dla taśmociągu rys.2. pomiędzy obudowami znajduje
się zarówno bęben czynny rys.3. jak i bierny na których nawinięta jest taśma. Ponadto
pomiędzy płytami znajduje się płyta zwana ślizgaczem stanowiąca podparcie pod
taśmę w celu wyeliminowana jej ugięcia. Dzięki wykonaniu poszczególnych
elementów ze stali uzyskano stabilność konstrukcji. Przenośnik jest tak
zaprojektowany, aby istniała możliwość montażu na nim różnych sensorów
oraz dodatkowego osprzętu.
3.2. Osprzęt elektroniczno-elektryczny, pneumatyczny
3.2.1. Czujnik fotoelektryczny G18-3C5PC bariera (nadajnik-odbiornik)
Czujnik
G18-3C5PC
jest
popularnym
czujnikiem
fotoelektrycznym,
wykorzystywanym przemysłowo, regulowany w zakresie do 5m.
Specyfikacja techniczna:
- napięcie zasilania: 10-30V DC,
- maksymalny pobór prądu: 200mA,
- zakres temperatury pracy: -25° C do
55°C,
- czas otrzymywania odpowiedzi
impulsowej: <2ms.
Rysunek 7. Czujnik fotoelektryczny [6]
Zasada działania tego typu czujnika polega na wysyłaniu wiązki promieni świetlnych
przez nadajnik oraz na odebraniu jej przez odbiornik. Czujnik zareaguje kiedy wiązkę
światła którą wysyła zostanie przecięty przez obiekt. Czujnik ten przy pomocy
generującego sygnału można wykorzystać do zliczania elementów. Czujnik
wyposażony jest w diodę LED sygnalizującą zadziałanie czujnika[6].
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3.2.2. Czujnik indukcyjny TS12-05P-1
Jest to często stosowany czujnik w przemyśle. Reaguje on na zbliżenie do jego
powierzchni aktywnej metalu
Specyfikacja techniczna:
- napięcie zasilania: 10-30V DC,
- zasięg: 0-5mm,
- zakres temperatury: -25°C-70°C,
- maksymalny pobór prądu: 100mA,
- konfiguracja wyjścia: PNP/NO.
Rysunek 8. Czujnik indukcyjny [7]
Czujnik indukcyjny wykrywają przedmioty z materiałów ferromagnetycznych.
Przedstawiony czujnik zainicjowany wystawia na wyjściu stan wysoki bliski jego
napięciu zasilania. Kluczowym elementem czujnika indukcyjnego jest cewka
umieszczona przy czole obudowy. Rdzeń cewki jest otwarty od strony czoła,
ponieważ jest ona włączona w obwód oscylatora, zbliżenie elementu metalowego
do czujnika powoduje zmianę amplitudy oscylacji[7].
3.2.3. Czujnik pojemnościowy CM24-3012NC
Zaletą tego czujnika jest możliwość wykrywania wielu obiektów niemetalowych.
Reaguje on w momencie zbliżania się do jego powierzchni aktywnej dowolnego
materiału.
Specyfikacja techniczna:
- napięcie zasilania: 6-36V,
- maksymalny pobór prądu: 200mA,
- strefa działania: 12mm,
- typ wyjścia: NPN,
- rodzaj czoła: wysunięty.
Rysunek 9. Czujnik pojemnościowy [8]
Zasada działania polega na zbliżeniu do czoła czujnika wykrywanego przedmiotu.
Pod wpływem zbliżonego przedmiotu zmienia się pojemność układu, dzięki czemu
czujnik zmienia stan na wyjściu. Przy stosowaniu takich czujników należy zwrócić
uwagę by nie przekroczyć ich prądu wyjściowego gdyż jego przekroczenie może
spowodować uszkodzenie czujnika[8].
3.2.4. Siłownik pneumatyczny dwustronnego działania z jednostronnym
tłoczyskiem z tłokiem magnetycznym

Rysunek 10. Siłownik pneumatyczny [9]

Specyfikacja techniczna:
- zgodnie ISO 6432,
- średnica tłoka – 10mm,
- skok – 160mm,
- ciśnienie robocze - od 0,8bar do
10bar,
- temperatura pracy - od -35oC do
150oC.
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Siłownik pneumatyczny (pneumatic cylinder) to element wykonawczy o ruchu
liniowym, przetwarzający energię czynnika roboczego na energię mechaniczną ruchu
posuwisto-zwrotnego. Siłownik wyposażony w tłok magnetyczny do zbliżeniowego
wykrywania położenia tłoka. Czujniki można umieścić w dowolnym położeniu
w całym zakresie ruchu tłoka.
3.2.5. Kontaktronowy czujnik położenia tłoka
Konstrukcja czujników umożliwia zabudowę w rowkach znajdujących się na korpusie
siłownika. Umożliwiają określenie położenia tłoka siłowników wyposażonych w
magnes stały. Wskutek działania pola magnetycznego następuje załączenie styków
wewnętrznych czujnika i zamknięcie obwodu elektrycznego. Dzięki temu
uzyskiwany
jest
sygnał
wyjściowy
umożliwiający
bezpośrednie
uruchomienie elektrozaworu lub sterownika PLC. Żółta dioda LED sygnalizuje
zwarcie wewnętrznych styków magnetycznych[10].

Rysunek 11. Kontaktronowy czujnik położenia tłoka [10]
3.2.6. Dobór motoreduktora
Wyznaczenie minimalnego momentu ma wale motoreduktora.
Motoreduktor zasilany jest napięciem 24VDC. Będzie napędzał rolkę czynną
o średnicy 80mm. Przy założeniu, że na taśmie może znajdować się ciężar nie większy
niż 1 kg. Wyznaczono minimalny moment jaki powinien posiadać motoreduktor
na wale wyjściowym. Przyjęto współczynnik tarcia ślizgowego na parze skojarzenia
guma-stal ( taśma - płyta ślizgowa) jako wartość równą 1.

Mw = M ⋅ g ⋅µ ⋅d 2

(1)

gdzie:
M w - moment na wale wyjściowym motoreduktora,
M - masa ciężaru na taśmie - 1kg,
g - przyspieszenie ziemski - 10m/s2,
µ - współczynnik tarcia w parze skojarzenia guma-stal – 1,
d – średnica wału czynnego – 80mm.
Podstawiając powyższe wielkości do wzoru wyznaczono minimalny moment,
jaki powinien posiadać motoreduktor M w = 0, 4Nm .
Wyznaczenie prędkości obrotowej wału wyjściowego motoreduktora.
Założono, że taśma będzie przemieszczać się z prędkością 0,4m/s. Jest ona nawinięta
na bębnie czynnym o średnicy 80mm, dlatego wyznaczono z zależności:
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(2)

gdzie:
v- prędkość taśmy – 0,4m/s,
d – średnica krążka czynnego – 80mm,
n – prędkość obrotowa krążka czynnego.
Po przekształceniu wzoru otrzymano prędkość obrotową krążka czynnego:
n = 95,5 obr/min.
Dla wyznaczonych parametrów silnika dobrano z katalogu firmy „PARVALUX”
motoreduktor o parametrach zbliżonych do wyznaczonych.
Specyfikacja:
- motoreduktor planetarny - 24VDC,
- numer magazynowy – 3089,
- prędkość na wyjściu przekładni –
93obr/min,
- moment obrotowy na wyjściu
przekładni – 0,96Nm,
- waga – 650g.
Rysunek 12. Motoreduktor[11]

4. Układ stycznikowy realizujący automatyczną segregację
Program realizujący automatyczną segregację został napisany w programie
FluidSIM . Jest to narzędzie wspomagające projektowanie układów pneumatycznych
i elektropneumatycznych z zastosowaniem symulacji komputerowej sprawdzającej
poprawności budowanego schematu. Symulacja stanowi pełne wirtualne
odwzorowanie działania rzeczywistego układu sterowania. Schemat pneumatyczny
sterowania siłownika przedstawiony został na rys.13. Natomiast na rys.14
przedstawiony został schemat układu elektrycznego podłączenia sensorów
i elementów wykonawczych w postaci silnika, cewki rozdzielacza, oraz żarówek.
Na schemacie elektrycznym użyty skrót K oznacza wykorzystany przekaźnik
natomiast oznaczenie KT symbolizuje przekaźnik czasowy opóźnione włączenie
i nastawiony jest na 3s. Układ realizuję funkcję opisaną w rozdziale 2.

Rysunek 13. Schemat podłączenia
siłownika [źródło własne]
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Rysunek 14. Schemat podłączenia elektrycznego układu stycznikowego
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5. Program PLC realizujący automatyczną segregację
Działanie układu realizującego automatyczną segregację oparte będzie na sterowniku
PLC firmy Telemecanique TWDLCAA16DRF który posiada 9 wejść 24VDC , oraz
7 wyjść 25VDC 2A. W pierwszej kolejności należy zdefiniować wejścia i wyjścia
jakie będą użyte w sterowniku. Przedstawia rys.15.

Rysunek 15. Zdefiniowane wejścia i wyjścia do sterownika PLC [źródło własne]
W drugim etapie należy podłączyć w odpowiednie wejśćia i wyjścia poszczególne
sensory i elementy wykonawcze. Sposób ich podłączenia przedstawia rys.16.

Rysunek 16. Schemat podłączenia układu elektycznego do sterowniak [źródło
własne]
Kolejnym krokiem jest napisanie programu w odpowiednim jezyku programowania.
Arbitralnie założono że program zostanie napisany w języlu LD. Strukturę programu
przedstawia rys.17.
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Rysunek 17. Program służący do automatycznego sortowania elementów napisany w
języku LD [źródło własne]
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6. Weryfikacja i walidacja zaprezentowanego urządzenia do sortowania
elementów metalowych i niemetalowych
Na etapie weryfikacji dokonano symulacji komputerowej napisanego programu
w języku LD, przeanalizowano jego działanie zgodne z założeniami projektowymi.
Po wgraniu napisanego programu do sterownika uruchomiono układ sortujący.
Pierwsze uruchomienie układu wykazało, że należy zwiększyć czas przez jaki silnik
się obraca od momenty przerwania jednej z wiązki czujnika fotoelektrycznego do 4 s.
Wynikło to z konieczności technicznej umiejscowienia czujników CF1 i CF2 bliżej
środka taśmociągu. Po zwiększeniu tego czasu układ pracuje bez zastrzeżeń.

7. Podsumowanie
Jak podkreślono w pracy obecnie w większość firm praca
urządzeń jest sterowana poprzez sterowniki programowalne PLC różnych
producentów. Dzięki zastosowaniu sterownika zrealizowano w pełni automatyczne
stanowisko do sortowania elementów niemetalowych i metalowych. Stanowisko
może być integralną częścią realizowanego jakiegoś procesu technologicznego. Może
również pracować jako indywidualna maszyna. Możliwość symulacji komputerowej
napisanego program PLC przedstawionego w kodzie LD pozwala na weryfikację
napisanego kodu, oraz możliwość testowania, inicjowania możliwych do wyniknięcia
zdarzeń losowych na rzeczywistym obiekcie. Umożliwia to tworzenie maszyn
bezpiecznych. Zaproponowane rozwiązanie konstrukcyjne przenośnika taśmowego,
oraz schemat podłączeń układu stycznikowego, a także program napisany w języku
LD stwarza możliwość poprawnego działania układu zgodnie z założeniami.
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