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Temat ćwiczenia: 
 

DWURAMIENNY MANIPULATOR STEROWANY 

PNEUMATYCZNIE LUB ZA POMOCĄ STEROWNIKA OPLC 

 

 
Cel ćwiczenia: 
 

 Celem ćwiczenia jest zapoznanie ze sterowaniem pneumatycznymi 

elementami wykonawczymi przy użyciu sterownika pneumatycznego oraz 

przy użyciu sterownika OPLC. 

 

Program ćwiczenia: 
 

Ćwiczenie obejmuje: 

1. Zapoznanie z budową dwuramiennego manipulatora. 

2. Zapoznanie z układem pneumatycznym oraz cyklem pracy manipulatora. 

3. Zapoznanie z układem sterowania pneumatycznego. 

4. Zapoznanie z układem sterowania OPLC. 

5. Wykonanie sprawozdania. 
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1. Rys historyczny 

 

Dawno, dawno temu,
1
 za siedmioma pagórkami, za siedmioma rzekami

2
 

manipulator firmy „Heize Berger” działający w oparciu o pneumatyczny 

sterownik zbudowany z elementów logicznych francuskiej firmy 

TELEMECHANIQUE
3
 współpracował ze szlifierką (lub polerką) do noży 

kuchennych. Jego zadaniem było pobranie półfabrykatu noża z magazynu, 

podanie do strefy obróbki oraz odniesienie oszlifowanego (lub 

wypolerowanego) noża do magazynu. Minęły lata, w Zakładzie podjęto 

decyzję o wymianie szwankującego sprzętu na nowy, i tak nasz manipulator 

trafił na zakładowe złomowisko, skąd wraz z drugim „towarzyszem” został 

przejęty przez Instytut Obrabiarek i TBM PŁ. 

W warsztacie Instytutu Obrabiarek z dwóch popsutych manipulatorów udało 

złożyć się jeden, który przez kilkanaście lat służył studentom podczas zajęć 

dydaktycznych. 

W 1994r. w ramach pracy dyplomowej manipulator został przerobiony 

(zmieniono magazyn oraz cykl pracy) na model magazynu narzędzi do 

obrabiarki sterowanej numerycznie z komputerowym wyborem narzędzi 

[1]. 

Z czasem uszczelnienia w pneumatycznych elementach wykonawczych i 

logicznych zużywały się i manipulator zaczął być coraz bardziej awaryjny. 

W 2010r. zmodernizowano układ pneumatycznego sterowania manipulatora, 

częściom mechanicznym przywrócono ich pierwotny wygląd i sprawność 

działania oraz dobudowano elektryczny układ sterowania (na bazie sterownika 

OPLC) opracowany w ramach pracy dyplomowej. [2] 

Z uwagi na zmiany jakie wprowadzono wcześniej w budowie magazynu, oraz 

ze względów BHP zrezygnowano z przywrócenia pierwotnej funkcji 

manipulatora (przenoszenie noży kuchennych) a pozostawiono detale, którymi 

manipulowano po pierwszej przebudowie manipulatora. 

Przeprowadzona modernizacja umożliwia demonstrowanie działania tego 

samego układu mechanicznego manipulatora przy użyciu logiki 

pneumatycznej lub sterownika OPLC. 

Układy pneumatyczne obu systemów sterowania przenikają się i uzupełniają, 

ale dla celów dydaktycznych, na schematach zostały rozdzielone. 

                                                           
1
 Jakieś 40 – 50 lat temu 

2
 W zakładach GERLACH w Drzewicy 

3
 Aktualnie pneumatyczna część francuskiej firmy TELEMECHANIQUE została wykupiona 

przez amerykańską firmę PARKER 
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2. Wstęp 

 

 Manipulator jest to urządzenie sterowane automatycznie za pomocą 

mechanizmu napędowo-sterującego lub sygnałów generowanych w 

stałoprogramowym układzie sterowania w funkcji czasu lub położenia 

elementów jego mechanizmu albo niekiedy stanu środowiska roboczego, 

wykonujące powtarzalny cykl ruchów o określonych konstrukcją parametrach 

statycznych, dynamicznych, energetycznych. Spotyka się manipulatory 

sterowane pneumatycznie lub w oparciu o sterownik PLC. 

 

3. Budowa i działanie manipulatora 

 

Manipulator (rys. 1) składa się z dwóch identycznie zbudowanych 

ramion przenoszących detale. 
 

 
 

Rys. 1. Widok manipulatora 
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Obrót ramienia jest realizowany za pomocą przekładni łańcuchowej 

napędzanej siłownikiem dwustronnego działania. Na końcu ramienia znajdują 

się kleszcze otwierane i zamykane na skutek działania drugiego siłownika na 

układ dźwigniowy. Trzeci siłownik przesuwa ramię po okrągłych 

prowadnicach w płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny obrotu ramienia. 

Jedno z ramion służy do przenoszenia półfabrykatów z magazynu do 

urządzenia mocującego na obrabiarce, a drugie ramię do przenoszenia 

obrobionych detali z obrabiarki do magazynu. Magazyn półfabrykatów i 

obrobionych detali jest obracany za pomocą siłownika pneumatycznego. 

Także mocowanie półfabrykatu na obrabiarce odbywa się za pomocą 

siłownika pneumatycznego. 

 

4. Sterowanie pneumatyczne manipulatora 

 

Manipulator jest sterowany za pomocą sterownika pneumatycznego. 

Główną częścią sterownika jest tzw. blok taktowy zbudowany z elementów 

produkowanych przez firmę PARKER. 

Idea sterowania z wykorzystaniem bloku taktowego polega na tym, że pracę 

układu wykonawczego rozbija się na kolejne takty (kroki) odpowiadające 

praktycznie rzecz biorąc kolejnym stanom urządzeń napędowych. 

Każdemu taktowi (krokowi) jest przypisany określony element pamięci. 

Włączenie i-tej pamięci jest możliwe w momencie, gdy jest stwierdzone 

istnienie sygnału na wyjściu z taktu poprzedniego oraz gdy zaistniał sygnał 

zewnętrzny wymuszający przejście do taktu i-tego. Zerowanie i-tej pamięci 

następuje w chwili zjawienia się sygnału na wyjściu (i+1)-tej pamięci. 

Łatwość projektowania układów sterowania z zastosowaniem pamięci 

taktowych wynika stąd, że projektant nie musi analizować stanu pamięci w 

układzie przed przejściem do następnego taktu, a jedynie określić sygnały 

wyzwalające następny takt i wymagane blokady. 

 Na rys. 2 przedstawiono schemat układu napędu, a na rys. 3 schemat 

układu sterowania pneumatycznego manipulatora. 

Układ napędu składa się z 8 siłowników dwustronnego działania oznaczonych 

literami od A do H. Siedem siłowników jest zasilanych przez zawory 

rozdzielające pięciodrogowe, dwupołożeniowe sterowane pneumatycznie. 

Jedynie do siłownika obracającego magazyn sprężone powietrze dostarczane 

jest w inny sposób. Zawory rozdzielające R1 ÷ R7 są przesterowywane 

sygnałami A1, A0, B1, B0 itd. pochodzącymi z bloku taktowego (rys. 3). 
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Sygnały zwrotne (a0, b1, b0 itd.) dochodzące do bloku taktowego pochodzą z 

odpowiednich przewodów zasilania siłowników. 

Aby uniezależnić regulację prędkości siłowników dla obu sposobów 

sterowania (pneumatycznego i PLC), zastosowano pojedyncze zawory (R1 ÷ 

R7) z dławikami na wylotach z zaworów. 

 

5. Pozycja wyjściowa 

 

 Aby można było uruchomić manipulator w cyklu "praca automatyczna", 

poszczególne mechanizmy manipulatora muszą znajdować się w tzw. pozycji 

wyjściowej: 

 - ramię I - po stronie obrabiarki, odsunięte od niej, z otwartymi 

kleszczami czekającymi na pobranie obrobionego detalu; 

 - ramię II - po stronie obrabiarki, odsunięte od niej, z zamkniętymi 

kleszczami trzymającymi półfabrykat; 

 - urządzenie mocujące na szlifierce - zamknięte (mocuje obrobiony 

detal); 

 - magazyn - siłownik obracający magazyn w pozycji tylnej. 

 

Musi być także sygnalizowane zakończenie obróbki poprzedniego detalu. 

 

6. Opis pracy manipulatora w cyklu automatycznym 

 

 Jeśli manipulator znajduje się w pozycji wyjściowej oraz zostanie 

doprowadzone sprężone powietrze do elementów wykonawczych i sterownika 

to ruszy cykl automatyczny. 

 

KROK 1: -Sygnał B+ pochodzący z pierwszego elementu bloku taktowego 

przesterowuje zawór rozdzielający R2. Siłownik B przesuwu ramienia I 

zostaje zasilany (za tłokiem) - tłoczysko wysuwa się z cylindra i przemieszcza 

ramię I do urządzenia mocującego detal na obrabiarce. Znika sygnał b0. 

Skutkiem tego element negacji 1.1 podaje sygnał przesterowujący pierwszy 

element bloku taktowego. 

KROK 2: - Znika sygnał B+, a pojawiają się sygnały C- i G+. Sygnał C- 

przesterowuje zawór rozdzielający R3 - siłownik C zamyka kleszcze na nożu. 

Sygnał G+ przesterowuje rozdzielacz R7 - siłownik G odmocowuje obrobiony 

detal. Jednocześnie znikają sygnały c0 i g1, skutkiem czego elementy 
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logiczne: negacji 2.1 i 2.2 oraz iloczynu 2.3 dają sygnał przesterowujący drugi 

element bloku taktowego. 

KROK 3: - Znikają sygnały C+ i G+, a pojawia się sygnał B-, który 

przesterowuje zawór rozdzielający R2, powodując odsunięcie ramienia I. 

Jednocześnie sygnał z zaworu R2 powoduje wysuw tłoczyska siłownika H – 

powodując obrót tarczy magazynu. Znika sygnał b1 - element logiczny negacji 

3.1 powoduje przesterowanie trzeciego elementu bloku taktowego. 

KROK 4: - Znika sygnał B-, a pojawiają się sygnały A+ i E+ (ponieważ 

sygnał a0=0, to na wyjściu z elementu negacji 4.2 pojawia się sygnał E+=1). 

Sygnał A+ przesterowuje rozdzielacz R1 powodując wysuw tłoczyska 

siłownika A i obrót ramienia I w stronę magazynu. Sygnał E+ przesterowuje 

rozdzielacz R5 - ramię II dosuwa się do urządzenia mocującego detal na 

obrabiarce. Znika sygnał c0 - w wyniku czego element negacji 4.1 podaje 

sygnał przesterowujący czwarty element bloku taktowego. 

KROK 5: - Znikają sygnały A+ i E+. Pojawia się sygnał G- który 

przesterowuje zawór rozdzielający R7. Siłownik G mocuje półfabrykat. 

Sygnał z zaworu R7 powoduje wsuw tłoczyska siłownika H. Znika sygnał g1 - 

element negacji 5.1 podaje sygnał, który przesterowuje piąty element bloku 

taktowego. 

KROK 6: - Znika sygnał G-, a pojawiają się sygnały C- i F- . Sygnał C- 

przesterowuje zawór rozdzielający R3 - siłownik C otworzy kleszcze I - 

gotowy detal zostanie położony w magazynie. Sygnał F- przesterowuje zawór 

rozdzielający R6 – siłownik F otwiera kleszcze II . Znikają sygnały c1 i f1 - 

na skutek tego elementy logiczne, negacji: - 6.1 i 6.2 oraz iloczynu 6.3 dają 

sygnał przesterowujący szósty element bloku taktowego. 

KROK 7: - Znikają sygnały C- i F-. Pojawia się sygnał E- przesterowujący 

rozdzielacz R5 - ramię II odsuwa się od urządzenia mocującego. W tym 

momencie załączany był posuw stołu obrabiarki. Na stanowisku 

dydaktycznym nie ma tego działania, ale podany został sygnał do komory 

sterującej zaworu R13, który po przesterowaniu załacza przekaźnik czasowy 

R11 (zawór z opóźnieniem czasowym), którego zadaniem jest odmierzenie 

czasu potrzebnego do wykonania operacji na detalu. Rozpoczyna się obróbka 

detalu. Znika sygnał e1 i element negacji 7.1 podaje sygnał przesterowujący 

siódmy element bloku taktowego. 



 

 

10 

KROK 8: - Znika sygnał E-. Pojawia się sygnał D+ przesterowujący zawór 

rozdzielający R4 - siłownik D obraca ramię II od obrabiarki do magazynu. 

Znika sygnał d0 – element negacji 8.1 przesterowuje ósmy element bloku 

taktowego. 

KROK 9: - Znika sygnał D+ i pojawia się sygnał H+, który powoduje 

zadziałanie siłownika H - magazyn zostaje obrócony o 1 pozycję. Następuje 

wciśnięcie zaworu R12, który zostaje przesterowany i podaje sygnał 

przesterowujący dziewiąty element bloku taktowego. 

KROK 10: - Znika sygnał H+, a pojawia się sygnał F+ przesterowujący 

zawór rozdzielający R6 - siłownik F powoduje zamknięcie kleszczy ramienia 

II. Znika sygnał f0 i element negacji 10.1 podaje sygnał przesterowujący 

dziesiąty element bloku taktowego. 

KROK 11: - Znika sygnał F+, a pojawiają się sygnały A- i D-. Sygnał A- 

przesterowuje zawór rozdzielający R1 - siłownik A obraca ramię I od 

magazynu do obrabiarki. Sygnał D- przesterowuje zawór rozdzielający R4 - 

siłownik D obraca ramię II od magazynu do szlifierki. Jednocześnie sygnał z 

zaworu R4 powoduje wsuw tłoczyska siłownika H. Układ pneumatyczny 

czeka na zakończenie „obróbki detalu”. W wykonaniu pierwotnym po 

zakończeniu obróbki sygnał elektryczny z układu napędu stołu przetworzony 

na sygnał pneumatyczny przesterowywał jedenasty element bloku taktowego. 

Na stanowisku dydaktycznym koniec „obróbki” nastepuje po odmierzeniu 

czasu przez zawór R11. Znikają sygnały A- i D-. Jednocześnie poprzez pętlę 

zostaje podany sygnał do rozpoczęcia nowego cyklu. 

 

7. Sterowanie manipulatorem przy użyciu sterownika OPLC 

 

 Programowalny sterownik elektroniczny zastosowany do sterowania 

manipulatorem, jest to sterownik OPLC (Operating Panel + Programmable 

Logic Controllers) typ Vision 260 firmy UNITRONICS (rys. 4). 

Jest zaprojektowany specjalnie do zastosowań przemysłowych, 

przystosowany do pracy w trudnych warunkach środowiskowych jakie 

występują w przemyśle przy różnego rodzaju maszynach i liniach 

produkcyjnych. Przeznaczony jest do automatyzacji instalacji przemysłowych, 

maszyn produkcyjnych, urządzeń technologicznych itp. Posiada stopień 

ochrony IP65. 
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Rys. 4. Programowalny sterownik Vision 260 firmy UNITRONICS 

 

Tym co różni ten sterownik od sterowników PLC jest wbudowany panel 

operatorski HMI (Human Machine Interface). 

Vision 260 jest sterownikiem typu COMPACT z możliwością przyłączenia 

dodatkowych modułów rozszerzających.  

Sterownik posiada: 

 - zintegrowany panel operatorski HMI - 8 linii na ok. 40 znaków – panel 

graficzny 240x64 piksele; 5,4”, 

 - 33 programowalne przyciski, 

 - snap-in I/O Module – dołączany moduł rozszerzeń I/O, 

 - możliwość podłączenia modułów rozszerzających zakres I/O poprzez 

adapter rozszerzeń EX-A1 (dołączenie do sterownika maksymalnie 8 

modułów co daje nam dodatkowo 128 wejść i wyjść), 

 - 2 porty komunikacyjne RS232, 

 - port CANbus, 

 - modem GSM/PTSN, 

 - modem GPRS, 

 - port komunikacji RS485 (opcjonalnie), 

 - moduł Ethernet (opcjonalnie). 

 

Moduł SNAP V200-18-E2B podłączony do sterownika posiada następującą 

specyfikację: 

 - 16 wejść cyfrowych (dwustanowych) 24 VDC, w tym 2 szybkie 

liczniki/encodery do 10 kHz, 
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 - 2 wejścia analogowe 0-10V, 0/4-20 mA, 

 - 4 wyjścia tranzystorowe, 

 - 10 wyjść przekaźnikowych, 

 - 2 wyjścia analogowe 0-10V, 0/4-20 mA. 

 

Do oprogramowania sterownika Vision 260 użyto programu VisiLogic, w 

którym aplikacje napisano w języku drabinkowym. Program pracuje w 

środowisku 9x, NT, XP. 

 

8. Schemat wykonawczego układu pneumatycznego przy sterowaniu 

OPLC 

 

 Część pneumatycznego układu wykonawczego dla sterowania za 

pomocą sterownika pneumatycznego, jak i sterownika OPLC jest wspólna. 

Są to (rys. 5): 

 - siłowniki A ÷ H wraz z zaworami dławiąco-zwrotnymi wkręconymi we 

wlotach do siłowników, 

 - zespół przygotowania powietrza, który składa się z: 

 ręcznego zaworu odcinającego 3/2 ZR - wyposażonego w tłumik 

wylotowy, 

 zaworu redukcyjnego zintegrowanego z filtrem o dokładności filtracji 

5 µm, 

 zaworu łagodnego startu, który służy do powolnego zwiększania 

wartości ciśnienia w układzie oraz do szybkiego odpowietrzenia. 

 - zawór 5/2 sterowany ręcznie Re9 - do przełączania ze sterowania 

sterownikiem pneumatycznym na sterownik OPLC i odwrotnie, 

 - zawory logiczne alternatywy – LUB, - Za1 ÷ Za16 - łączące wspólne dla 

obu układów sterowania elementy wykonawcze z wyspami 

zaworowymi. 

 

Elementem pneumatycznym należącym tylko do układu sterowania OPLC 

należy wyspa zaworowa serii SJ. Zawiera 5 zaworów pięciodrogowych 

dwupołożeniowych bistabilnych (Re1, Re2, Re4, Re5, Re7) oraz 3 zawory 

pięciodrogowe dwupołożeniowe monostabilne (Re3, Re6, Re8). 

Położenie tłoków w siłownikach jest sygnalizowane czujnikami elektrycznymi 

(indukcyjnymi i elektronicznymi). Sygnały z tych czujników są przesyłane na 

wejścia sterownika. Zasilanie cewek elektromagnesów w zaworach 

rozdzielających jest realizowane sygnałami wyjściowymi ze sterownika. 
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8. PRZEBIEG ĆWICZENIA  

 

Zadanie 10.1. Zapoznanie się z budową manipulatora. 

 

W czasie ćwiczenia należy: 

- zapoznać się z budową ogólną manipulatora, 

- rozróżnić elementy wchodzące w skład układu sterowania pneumatycznego 

od elementów układu sterowania elektronicznego, 

- zapoznać się z pracą manipulatora podczas działania sterownika 

pneumatycznego, 

- zapoznać się z pracą manipulatora podczas działania sterownika OPLC. 

 

Zadanie 10.2. Rysowanie diagramu ruchu manipulatora. 

 

Na podstawie obserwacji pracy manipulatora, schematów układu sterowania 

oraz opisu działania wykonać uproszczony diagram ruchu siłowników. 
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ĆWICZENIE  P-10 
DWURAMIENNY MANIPULATOR 

STEROWANY PNEUMATYCZNIE 

LUB ZA POMOCĄ STEROWNIKA OPLC 
Laboratorium 

 

INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN 

Imię i nazwisko 

 

Grupa Data wykonania ćwiczenia 

Zaliczenie 

 

Uwagi prowadzącego ćwiczenie 

 

 

Sprawozdanie powinno zawierać: 

- uproszczony diagram ruchu siłowników, 

- ewentualne uwagi o pracy manipulatora. 
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