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STANOWISKO DYDAKTYCZNE „STACJA DOZOWANIA 

MATERIAŁU”  

Streszczenie: W referacie przedstawiono stanowisko dydaktyczne „Stacja dozowania 
materiału”. Stanowisko powstało w ramach realizacji dwóch prac inżynierskich. Tematem 
jednej była realizacja sprzętowa stanowiska, natomiast w drugiej opracowano program 
sterujący stacją dozowania, który zaimplementowano w sterowniku PLC. 
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DIDACTIC STAND "MATERIAL DISPENSING STATION" 

Summary: The paper presents the didactic stand "Material dispensing station". The stand has 
been built as part of the implementation of two engineering works. The subject of first has been 
the hardware implementation of the stand. The control program for the dispensing station, 
which was implemented in the PLC, has been developed in the second work. 
 
Keywords: didactic stand, dispensing station, programmable logic controller 

1. Wprowadzenie 

W obecnych czasach automatyzacja procesów produkcyjnych jest czymś całkowicie 
oczywistym. W  automatyzacji i sterowaniu niebagatelną rolę odgrywają sterowniki 
PLC (ang. PLC – Programmable Logic Controllers). Sterownik PLC jest to urządzenie 
mikroprocesorowe wyposażone w rozbudowany układ wejść i wyjść, które pobiera 
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informacje wejściowe z czujników, przełączników i modułów komunikacyjnych. Na 
bazie tych informacji oraz zaimplementowanego w pamięci programu steruje 
procesem lub pracą konkretnych urządzeń. Jedną z najważniejszych zalet sterownika 
PLC jest możliwość dostosowania programu do zmieniających się wymagań. 
W niniejszym referacie przedstawiono stanowisko dydaktyczne „Stacja dozowania 
materiału”, które powstało w ramach realizacji dwóch prac inżynierskich. Tematem 
pierwszej była realizacja sprzętowa stanowiska, natomiast w drugiej opracowano 
przykładowy program sterujący stacją dozowania, który zaimplementowano 
w sterowniku PLC. Koncepcja stanowiska pozwala oczywiście na opracowanie przez 
użytkowników stanowiska własnych programów sterujących bazujących na innych 
algorytmach. 

2. Budowa stanowiska dydaktycznego 

 

Rysunek  1. Widok ogólny stanowiska 

Omawiane stanowisko dydaktyczne przedstawia model odcinka linii produkcyjnej, na 
którym odbywa się mieszanie, napełnianie, dozowanie oraz transport materiału. Do 
jego budowy oprócz gotowych modeli (manipulatora oraz taśmociągu ze stacją 
roboczą) wykorzystano także specjalnie opracowany i wykonany model stacji 
mieszania materiałów. Na rys. 1 zaprezentowano zdjęcie gotowego stanowiska, na 
którym zaznaczono jego najważniejsze elementy, do których należą:  
1. model stacji mieszania materiałów, 
2. model taśmociągu ze stacją roboczą,  
3. model manipulatora,  
4. sterowniki IFM CR0403 wraz z panelami operatorskimi. 
Poniżej krótko scharakteryzowano najistotniejsze podzespoły stanowiska. 
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2.1. Model stacji mieszania materiałów 

Model stacji mieszania materiałów składa się z konstrukcji nośnej oraz elementów 
takich, jak zbiorniki materiału oraz urządzenia dozujące. Gotowy model przedstawia 
zdjęcie z rys. 2. Zbiorniki materiałów (2 dozujące oraz 1 główny) wykonano ze 
strzykawek. Założono, że mieszanym materiałem będzie różnokolorowy śrut. 
W jednym zbiorniku dozującym umieszczany będzie śrut czarny, a w drugim 
miedziany. Dzięki temu będzie można wygodnie obserwować efekty procesu 
mieszania. W środku strzykawek umieszczono plastikowe rurki, które zapobiegają 
blokowaniu się śrutu przy wylotach ze zbiorników. Różne koncepcje oraz problemy 
związane z realizacją urządzeń dozujących omówiono szczegółowo w [1]. 
Ostatecznie zdecydowano, że podstawowym elementem urządzenia dozującego 
będzie odpowiednio wycięta plastikowa listwa pochodząca z kanału 
elektroinstancyjnego. Dozowanie materiału wymaga przesuwania listwy. Do 
wymuszenia tego ruchu zastosowano silnik krokowy 4H4018 M0107 firmy TECO 
oraz koło zębate i pasek zębaty z zestawu LEGO Mindstorm. 

 

Rysunek 2. Model stacji mieszającej 

2.2 Model taśmociągu wraz ze stacją roboczą 

Model taśmociągu wraz ze stacją roboczą przedstawia rys. 3. Długość taśmy wynosi 
275 mm, a jej szerokość umożliwia transport przedmiotów o maksymalnej średnicy 
29 mm. Do napędu taśmociągu został użyty silnik prądu stałego wyposażony 
w impulsator obrotów (czujnik impulsów). Model zawiera również dwie fotokomórki 
składające się z fototranzystora i żarówki z soczewką, które mogą pełnić funkcje 
krańcówek. Stacja robocza także wyposażona jest w dwie krańcówki, dzięki którym 
można określić dolne i górne położenie jej pionowego siłownika. Sterownik podpięty 
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do modelu powinien być zaopatrzony w co najmniej 4 dwustanowe wejścia i 4 
dwustanowe wyjścia. 

 

Rysunek 3. Model dydaktyczny taśmociągu ze stacją roboczą [2] 

2.3. Model manipulatora 

 

Rysunek 4. Model dydaktyczny manipulatora [2] 

Model manipulatora zaprezentowano na rys. 4. Jest to trzyosiowy manipulator 
z urządzeniem chwytającym. Model posiada następujące możliwości ruchu: obrót 
o 180° wokół osi pionowej, wysuw pionowy na odległość 150 mm i wysuw poziomy 
na odległość 90 mm. Wyposażony jest w cztery silniki prądu stałego, w tym dwa  
z wbudowanymi enkoderami magnetycznymi o częstotliwości próbkowania 1 kHz, 
cztery krańcówki i dwa czujniki impulsowe do pomiaru drogi. Sterownik 
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współpracujący z modelem powinien posiadać co najmniej po 8 wejść i wyjść 
dwustanowych. 

2.4. Sterownik PLC oraz panelem operatorski  

Sterownik PLC CR0403 wraz z panelem operatorskim CR0451 są urządzeniami 
produkowanymi przez firmę IFM. Stanowią nowoczesny układ sterowania 
z interfejsem HMI (Human-Machine Interface). W przypadku omawianego 
stanowiska odpowiada on za sterowanie wszystkimi urządzeniami: silnikami 
krokowymi, napędem taśmociągu i stacji roboczej oraz napędami manipulatora. 
Posiada 12 wejść, spośród których 4 mogą pracować w trybie analogowym. 
Wyposażony jest także w 12 wyjść oraz 2 interfejsy magistrali CAN, które 
umożliwiają podpięcie wielu czujników analogowych, jak i dowolnych urządzeń 
wykonawczych zgodnych ze standardem. Panel CR0451 posiada kolorowy 
wyświetlacz o rozmiarach 2,8 cala. Urządzenie wyposażone jest w 5 w pełni 
konfigurowanych przycisków. Komunikacja ze sterownikiem CR0403 odbywa się 
poprzez magistralę CAN, dzięki czemu istnieje możliwość przesyłanie danych w obie 
strony. Wyświetlacz pozwala na prostą komunikację operatora ze sterownikiem, 
a także tworzenie różnych systemów regulacji opartych o sterowanie HMI. Z uwagi 
na liczbę niezbędnych sygnałów wejściowych konieczne było zastosowanie dwóch 
tego typu zestawów. 

2.5. Układ sterowania silnikami krokowymi 

Z punktu widzenia inżynierskiego ciekawe rozwiązanie to układ sterownia silnikami 
krokowymi przez sterownik PLC. W typowych rozwiązaniach przemysłowych, 
w celu sterowania pracą takich silników, wykorzystuje się dedykowane do tych zadań 
systemy, tzw. sterowniki silników krokowych. W budowie niniejszego stanowiska 
zastosowany został innowacyjny sposób sterowania silnikami krokowymi 
umożliwiający wykorzystanie do tego sterownika PLC firmy IFM. Schemat 
zrealizowanego rozwiązania przedstawiono na rys. 5. 

 

Rysunek 5. Schemat ideowy połączeń układu sterowania silnikami krokowymi  

Zastosowany w budowie stanowiska sterownik IFM, z racji swojego 
niskokosztowego charakteru, posiada tylko i wyłącznie wyjścia logiczne dające 
stabilny stan wysoki +24 VDC. W stanie wyłączonym na zaciskach pojawia się 
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napięcie szczątkowe – około +7 V, które wynika z konstrukcji tranzystorów 
wyjściowych sterownika. Stąd też pojawiła się potrzeba zapewnienia stabilnej masy 
na stykach silnika krokowego. Zdecydowano się na zastosowanie przekaźników 
pośredniczących, które w stanie spoczynku na stałe zwierają poszczególne styki 
silnika krokowego do masy. W momencie przesterowania cewki przekaźnik przełącza 
wyjście na zasilanie. Taka konstrukcja sprawia, że wysterowanie konkretnego wyjścia 
sterownika pozwala na uzyskanie na odpowiednim wejściu silnika krokowego 
napięcia +24VDC – pozostałe styki silnika w tym momencie są połączone z masą. 
Dzięki temu uzyskano możliwość regulacji pracy pojedynczego silnika krokowego. 
W pracy konieczne było zastosowanie dwóch silników krokowych ze względu na 
występowanie dwóch urządzeń dozujących. Biorąc pod uwagę zastosowany system 
sterowania silnikiem, realizacja zadania wiązałaby się z wykorzystaniem aż 8 wyjść 
sterownika. Aby ograniczyć tę liczbę, zdecydowano się na dołożenie do układu 
pośredniczącego jeszcze jednego zestawu przekaźników. Zastosowano dwa 
przekaźniki o dwóch przełączalnych torach obciążenia. Cewki obu przekaźników 
sterowane są tym samym sygnałem ze sterownika – oznacza to jednoczesne 
przekierowywanie toru sterującego na czterech stykach. Rozwiązanie pozwala na 
realizację sterowania dwóch niezależnych silników krokowych. Oczywistą wadą 
takiego rozwiązania jest brak możliwości jednoczesnego sterowania obydwoma 
silnikami. Niepodważalną zaletą natomiast jest wykorzystanie tylko 5 wyjść 
sterownika zamiast 8. Reasumując – wyjścia OUT2 (rys. 5) sterownika umożliwiają 
kontrolę pracy jednego, wybranego silnika krokowego. Wyjście OUT1 pozwala na 
przełączanie się pomiędzy obsługą silnika 1 oraz silnika 2. W momencie 
niewysterowania wyjścia OUT1 możliwa jest obsługa silnika 1. W przypadku podania 
stanu wysokiego na OUT1 sterowanie przekazywane jest na silnik 2. 

2.6. Układ zasilania sterowników i paneli operatorskich 

 

Rysunek 6. Schemat zasilania układu sterowania 
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Na schemacie z rys. 6 przedstawiono sposób zasilania systemu sterowania 
(sterowników PLC oraz paneli HMI). Całość zasilana jest z zasilacza 24 VDC 
o nominalnym prądzie 2A. W celu zabezpieczenia poszczególnych elementów układu 
zastosowano bezpieczniki samochodowe. Poprzez bezpiecznik F1 zasilane są 
jednostki logiczne obu sterowników PLC. Cztery kolejne bezpieczniki F2-F5 
pozwalają na separację zasilania wyjść cyfrowych obu sterowników. Ostatni 
bezpiecznik F6 umożliwia zasilanie obu wyświetlaczy LCD. Masa dla wszystkich 
urządzeń doprowadzana jest ze wspólnego punktu masowego znajdującego się w tej 
samej rozdzielnicy co bezpieczniki. 

3. Algorytm pracy oraz program sterujący 

Aby pokazać możliwości omawianego stanowiska dydaktycznego opracowano 
przykładowy algorytm jego pracy, który przedstawiono na rys. 7. Proces rozpoczyna 
się od ręcznego umieszczenia pojemnika w miejscu startowym na taśmociągu na 
wysokości prawej fotokomórki (rys. 3). W momencie wystawienia sygnału 
wysokiego przez fotokomórkę startową program, przy użyciu sygnału z czujnika 
indukcyjnego, sprawdza napełnienie zbiornika głównego. W przypadku, gdy jest on 
pusty, uruchomiony zostaje górny silnik krokowy, który zwalnia blokadę zbiorników 
dopełniających, co skutkuje wypełnieniem zbiornika głównego. Sygnał z fotokomórki 
startowej powoduje także startowe pozycjonowanie stacji roboczej i manipulatora. 
Zakończenie pozycjonowania wyzwala sekwencję czynności roboczych. W pierwszej 
kolejności pojemnik przemieszcza się pod miejsce zsypu materiału do pojemnika, 
gdzie zostaje uzupełniony poprzez zwolnienie blokady zbiornika głównego przy 
użyciu dolnego silnika krokowego. Następnie pojemnik wypełniony już materiałem 
przemieszcza się pod stację roboczą, która wykonuje ruch w dół i w górę, co symuluje 
proces pakowania materiału. Ostatnią operacją wykonywaną przez taśmociąg jest 
przemieszczenie pojemnika z materiałem w miejsce jego odbioru przez ramię robota. 
Zakończenie sekwencji czynności na taśmie wyzwala kolejny proces, tym razem 
realizowany przez manipulator. W pierwszej kolejności jego ramię obraca się do 
miejsca odbioru. Następnie obniża się na odpowiednią wysokość, po czym wysuwa 
się i chwyta pojemnik. W kolejnym etapach następuje przemieszczenie się ramienia 
nad paletę i położenie pojemnika w miejscu docelowym. 
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Rysunek 7. Schemat przykładowego algorytmu   

4. Programy sterujące  

Jak wspomniano wcześniej, w budowie stanowiska, ze względu na dużą liczbę 
sygnałów wejściowych i wyjściowych oraz dostępne sterowniki, wykorzystano dwa 
sterowniki. Jeden steruje procesem napełniania i pracą taśmociągu, drugi – pracą 
manipulatora. Programy sterujące napisano w środowisku programistycznym 
CoDeSys (Controller Development System) niemieckiej firmy 3S-Smart Software 
Solutions GmbH. CoDeSys jest bezpłatnym środowiskiem umożliwiającym 
programowanie sterowników różnych producentów. Pozwala na użycie kilku 
języków programowania. W pracy zastosowano język FBD (diagram bloków 
funkcyjnych). Pisanie programu sterującego PLC w języku FBD polega na używaniu 
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gotowych bloków graficznych, które reprezentują określone instrukcje programowe. 
W programie CoDeSyS bloki te dostępne są w menadżerze bibliotek. Użycie bloku 
funkcyjnego polega na wywołaniu go w odpowiedniej linii programu, a następnie 
dołączenie do istniejącej struktury kodu. W ten oto sposób powstaje struktura 
graficzna programu sterującego. 

 

Rysunek 8. Listing podprogramu PLC_PRG 

Program składa się z podprogramów (nazywanych również obiektami), w których 
znajdują się kolejno linie wykonywanego kodu. Głównym programem jest obiekt 
PLC_PRG (rys. 9), który jest cyklicznie wywoływany i wykonywany. Znajdują się 
w nim bloki odpowiedzialne za konfigurację sieci CAN, sprawdzanie cyklu 
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sterownika, a także odwołania do innych obiektów, które odpowiadają za sterowanie 
taśmociągiem, manipulatorem czy silnikami krokowymi. Szczegółowo poszczególne 
podprogramy zostały omówione w pracy [3]. 

5. Wnioski 

Powstały model wraz z oprogramowaniem sterującym może być wykorzystywany 
jako interesująca pomoc w procesie dydaktycznym. Program można odpowiednio 
modyfikować. Dzięki temu studenci, którzy będą z niego korzystać, poznają w sposób 
praktyczny zasady działanie sterowników PLC oraz ich programowania, 
w szczególności środowisko CoDeSys oraz język bloków funkcyjnych FBD. 
Dodatkową zaletą stanowiska jest wyposażenie go w panele HMI, co daje możliwość 
wykorzystania go także do prezentacji funkcjonalności systemów wizualizacyjnych 
i monitorujących pracę sterowników PLC.  
Ponieważ stanowisko realizowane było jako temat dwóch prac inżynierskich, ważny 
był też w jego budowie aspekt edukacyjny. W wyniku prac autorzy pogłębili swoją 
praktyczną wiedzę z zakresu budowy prostych układów mechanicznych 
i elektronicznych oraz systemów sterowania. Ponadto realizacja stanowiska 
wymagała znacznej kreatywności twórców, ponieważ podczas jego konstruowania 
pojawiało się sporo komplikacji i problemów, które wymagały rozwiązania. Dzięki 
wspólnej pracy autorzy nabyli także umiejętności pracy w zespole. 
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