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Temat ćwiczenia: 
 

STANOWISKO MONTA ŻOWE STEROWANE 
STEROWNIKIEM PLC Z WYKORZYSTANIEM 

KOMUNIKACJI SIECIOWEJ PROFIBUS 
 
 
Cel ćwiczenia: 
 Celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów z budową i działaniem 
stanowiska montażowego (montaż podzespołu składającego się z czterech 
części), sposobami sterowania oraz z wyszukiwaniem i usuwaniem 
symulowanych usterek w działaniu układu sterowania. 
 
Program ćwiczenia: 
 

Ćwiczenie obejmuje: 
1. Zapoznanie z ogólną budową stanowiska. 
2. Zapoznanie ze schematem układu zasilania pneumatycznego i 

sterowania PLC. 
3. Zapoznanie z działaniem stanowiska montażowego. 
4. Wykonanie sprawozdania.  

 
 
 
Literatura: 
 

1. Gabara S.: - Projekt automatyzacji procesu montażowego wyrobu zbudowanego z 
czterech podzespołów. Praca dyplomowa inżynierska. PŁ, 2011r.  

2. Węsierski Ł.: - Podstawy pneumatyki. Skrypt AGH – Kraków, 1990r. 
3. Węsierski Ł.: - Elementy i układy pneumatyczne. Skrypt AGH – Kraków, 1981r. 
4. Meixner H., Kobler R.: - Podstawy pneumatyki – mater. szkoleniowe firmy FESTO. 
5. Stawiarski D. : - Urządzenia pneumatyczne w obrabiarkach i przyrządach. WNT – 

W-wa, 1975r. 
6. Szenajch W.: - Pneumatyka i hydraulika maszyn technologicznych. Skrypt 

Politechniki Warszawskiej, W-wa, 1983r. 
7. Podręcznik firmy SMC: - Sprężone powietrze i jego zastosowanie, 2011r. 
8. Katalogi firm produkujących elementy pneumatyczne: SMC, FESTO, PREMA i 

inne. 
9. Polska Norma PN-ISO 1219-1: grudzień 1994. Napędy i sterowania hydrauliczne i 

pneumatyczne. Symbole graficzne i schematy układów. 
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1. Wstęp 
 
 Elementy pneumatyczne znajdują często zastosowanie w budowie 
zautomatyzowanych stanowisk montażowych. Szczególnie nadają się do 
transportowania i podawania detali, ich pozycjonowania, łączenia w zespoły, 
a także do oceny ich prawidłowego kształtu, wymiaru lub położenia. 
Połączenie pneumatycznych zespołów napędowych i sterowania 
elektronicznego PLC jest najprostszą drogą do automatyzacji procesu 
montażu. 
 
 
2. Stanowisko dydaktyczne 
 
 Na rys. 1 przedstawiono widok stanowiska montażowego podzespołu 
składającego się z czterech detali: korpusu, łożyska, wałka i pokrywki. 
 

 
 

Rys. 1. Widok stanowiska montażu 
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Układ zasilania stanowiska w sprężone powietrze przedstawia rys. 2. 
 

 
Rys. 2. Układ wejściowy stanowiska 

 

Stanowisko montażowe pracuje pod nadzorem sterownika PLC FX3U-32M 
firmy MITSUBISHI (rys. 3). Wykaz sygnałów wejściowych i wyjściowych 
sterownika podano w tab.1 i 2. 
 

 
Rys. 3. Sterownik PLC – FX3U-32M firmy MITSUBISHI 

 

Do sterownika są podłączone dwie wyspy zaworowe (rys. 4 i 5). 
 

 
Rys. 4. Wyspa zaworowa 
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 Tab. 1. Wykaz wejść sterownika FX3U-32M 
 

Wejście Symbol Opis 
X0 P1-N Przekaźnik ISE – ciśnienie niskie 
X1 P1-W Przekaźnik ISE – ciśnienie wysokie 
X2 P_2 Przekaźnik PS - stwierdzenie próżni 
X3 B20/1 Trymer 
X4 B9 Czujnik głównego transportera P 
X5 B20/2 Trymer 
X6 B2 Czujnik podajnika korpusów WY 
X7 B3 Czujnik podajnika korpusów WS 
X10 B7 Czujnik głównego transportera Ś/P 
X11 B1 Czujnik głównego transportera L 
X12 B6 Czujnik głównego transportera Ś/L 
X13 B22 Czujnik obecności korpusu w magazynie 
X14 Start Przycisk START 
X15 Auto Przełącznik AUTO 
X16 Manual Przełącznik MANUAL 
X17 Stop Przycisk STOP 

 
 

 Tab. 2. Wykaz wyjść sterownika FX3U-32M 
 

Wyjście Symbol Opis 
Y0   
Y1 Y1 Oś pozioma chwytaka pokryw 
Y2 Y2 Oś pionowa chwytaka pokrywy WY 
Y3 Y3 Główny transporter L 
Y4 Y4 Zrzut wadliwych korpusów P 
Y5 Y5 Chwytak pokrywek 
Y6 Y6 Podajnik korpusów 
Y7 AV Zawór główny AV 
Y10 LED_G Sygnalizacja LED zielona 
Y11 LED_R Sygnalizacja LED czerwona 
Y12 LED_Y Sygnalizacja LED żółta 
Y13   
Y14   
Y15 Y15 Oś pionowa chwytaka pokrywki WS 
Y16 Y16 Główny transporter P 
Y17 Y17 Zrzut gotowych detali L 
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Jedna z wysp (przedstawiona na rys. 4) kontaktuje się ze sterownikiem 
bezpośrednio, zaś druga za pomocą modułu komunikacji sieciowej 
PROFIBUS (rys. 5). Wykaz sygnałów wejściowych i wyjściowych modułu 
Slave PROFIBUS podano w tab.3 i 4. 
 
 Tab. 3. Adresy wejść w module Slave PROFIBUS 
 

Adres Symbol WE Opis 
D1000.0 Nr 0-0 B12 Czujnik obrotu ramienia chwytaka łożysk P 
D1000.1 Nr 0-1 B19 Czujnik obrotu ramienia chwytaka wałka P 
D1000.2 Nr 0-2 B17 Czujnik osi pionowej chwytaka wałka WS 
D1000.3 Nr 0-3 B16 Czujnik osi pionowej chwytaka wałka WY 
D1000.4 Nr 0-4 B23 Czujnik obecności wałka  
D1000.5 Nr 0-0 B4 Czujnik poprawnego ułożenia korpusu WS 
D1000.6 Nr 0-0 B14 Czujnik osi poziomej chwytaka pokryw WS 
D1000.7 Nr 0-0 B13 Czujnik obrotu ramienia chwytaka łożysk L 
D1000.8 Nr 0-0 B18 Czujnik obrotu ramienia chwytaka wałka L 
D1000.9 Nr 0-0 B15 Czujnik osi poziomej chwytaka pokryw WY 
D1000.A Nr 0-0 B21 Czujnik chwytaka łożysk OFF 
D1000.B Nr 0-0 B24 Czujnik obecności łożyska  
D1000.C Nr 0-0 B11 Czujnik osi pionowej chwytaka pokryw WY 
D1000.D Nr 0-0 B8 Czujnik chwytaka łożysk ON 
D1000.E Nr 0-0 B10 Czujnik osi pionowej chwytaka pokryw WS 
D1000.F Nr 0-0 B5 Czujnik poprawnego ułożenia korpusu WY 

 
  Tab. 4. Adresy wyjść w module Slave PROFIBUS 
 

Adres WY Opis 
Y0   
Y1 Y1 Oś pozioma chwytaka pokryw 
Y2 Y2 Oś pionowa chwytaka pokrywy WY 
Y3 Y3 Główny transporter L 
Y4 Y4 Zrzut wadliwych korpusów P 
Y5 Y5 Chwytak pokrywek 
Y6 Y6 Podajnik korpusów 
Y7 AV Zawór główny AV 
Y10 LED_G Sygnalizacja LED zielona 
Y11 LED_R Sygnalizacja LED czerwona 
Y12 LED_Y Sygnalizacja LED żółta 
Y13   
Y14   
Y15 Y15 Oś pionowa chwytaka pokrywki WS 
Y16 Y16 Główny transporter P 
Y17 Y17 Zrzut gotowych detali L 
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Rys. 5. Wyspa zaworowa z modułem transmisji PROFIBUS 

 

Schemat układu pneumatycznego stanowiska przedstawiono na rys. 6. 

 
 

Rys. 6. Schemat pneumatyczny stanowiska montażu 
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Cykl pracy stanowiska jest następujący: 

• - siłownik podajnika korpusów wypycha detal z magazynu na wózek 
zamocowany na siłowniku beztłoczyskowym (rys. 7), 

 

 
Rys. 7. Stanowiska pobierania korpusu z magazynu 

 
• - siłownik kontrolujący prawidłowe ułożenie korpusu na wózku wysuwa 

tłoczysko. 
 

 

Jeśli ułożenie korpusu jest niewłaściwe 
(otworem do dołu) to wózek przejeżdża na 
wysokość rynny zrzutu braków a siłownik 
jednostronnego działania spycha korpus z 
wózka na rynnę zrzutową. 
Jeśli korpus leży prawidłowo, wózek 
przesuwany jest na wysokość rynny zrzutu 
zmontowanych zespołów. 
 
 
 
Rys. 8. Kontrola prawidłowego położenia korpusu 
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W tym położeniu nastąpi dalsze montowanie zespołu: 

• - chwytak pobierze łożysko (rys. 9), 
• - siłownik wahadłowy obróci ramię chwytaka z pobranym łożyskiem nad 

korpus, 
• - chwytak poda łożysko do korpusu, 

 

 
Rys. 9. Widok zespołu pobierania łożyska 

 
a) b) c) 

   

Rys. 10. Kolejne etapy pracy podajnika łożysk 
a) – pobieranie łożyska, b) – przenoszenie, c) – wkładanie do korpusu 
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• - chwytak wałka zsunie szczęki (rys. 11) i jeśli średnica detalu jest 

prawidłowa uchwyci go (jeśli średnica jest zbyt mała przerwie 
pobieranie wałka i czeka na sygnał od operatora na wznowienia pracy), 

 
a) b) 

    
 

Rys. 11. Zespół podajnika wałka 
a) – pobieranie wałka, b) – wkładanie wałka do zespołu montowanego 

 

• - siłownik liniowy podnoszenia ramienia wysunie tłoczysko i uniesie 
wałek do góry, 

• - siłownik wahadłowy obróci ramię z wałkiem nad montowany zespół, 
• - siłownik liniowy opuści ramię z chwytakiem wałka, 
• - chwytak wałka otworzy szczęki i upuści wałek w otwór łożyska, 
• - zespół podawania wałków wraca do wyjściowej pozycji, tzn.: siłownik 

liniowy unosi chwytak do góry; siłownik wahadłowy obraca ramię nad 
miejsce pobierania wałka; siłownik liniowy opuszcza chwytak na 
poziom wałka. 

 
Następnie rozpoczyna pracę zespół podawania pokrywek (rys. 12): 

• - zespół pionowy chwytaka pokrywek przemieszcza się do dołu, 
• - zespół chwytaka (3 przyssawki) chwyta pokrywkę, 
• - zespół pionowy chwytaka przemieszcza się ku górze, 
• - zespół poziomy wysuwa tłoczyska i przemieszcza pokrywkę nad korpus, 
• - zespół pionowy przemieszcza się z pokrywką do dołu, 
• - przyssawki puszczają pokrywkę opuszczoną na korpus, 
• - zespół pionowy przemieszcza się do góry, 
• - zespół poziomy wsuwa tłoczyska. 



 

 

11 

 
Rys. 12. Zespół podajnika pokrywki 

 
 a)    b) 

   

Rys. 13. Działanie podajnika pokrywki 
a) – stan początkowy – przyssawki nad pokrywką w magazynie, b) – przyssawki nad 

zmontowanym podzespołem (po odłożeniu pokrywki) 

 
Zespół podawania pokrywek powrócił do położenia wyjściowego i tym 
samym proces montażu podzespołu został zakończony. Podzespół zostaje 
zepchnięty z wózka na rynnę zrzutu przez siłownik jednostronnego działania, 
a wózek wraca na pozycję wyjściową przed magazyn korpusów. 
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 Stanowisko montażowe zostało także wyposażone w skrzynkę przerwań 
(rys. 14). Wnętrze skrzynki jest niedostępne dla studentów. Prowadzący 
zajęcia może spowodować do 12 różnych usterek w działaniu stanowiska. 
Niektóre „usterki” wynikają z braku sygnałów wejściowych do sterownika, 
inne z powodu przerwania sygnału wyjściowego ze sterownika. 
 

 
Rys. 14. Pulpit sterowniczy i skrzynka przerwań 

 
Zadaniem studentów jest zdiagnozowanie aktualnego stanu działania 
stanowiska, czyli rodzaju usterki. 
 
 
 
3. PRZEBIEG ĆWICZENIA  
 
Zadanie 9.1. 
Zapoznać się z budową i działaniem stanowiska montażowego. 
 
Zadanie 9.2. 
Wykonać diagram ruchu urządzeń pneumatycznych dla zespołu wybranego 
przez prowadzącego zajęcia. 
 
 
Zadanie 9.3. 
Przeanalizować działanie układu po wprowadzeniu przez prowadzącego 
zajęcia „usterek”. Wykryć przyczynę niesprawności. 
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ĆWICZENIE  P-9 
STANOWISKO  MONTA ŻOWE  STEROWANE 

STEROWNIKIEM  PLC  Z  WYKORZYSTANIEM 
KOMUNIKACJI  SIECIOWEJ  PROFIBUS 

Laboratorium 
 

INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN 
Imię i nazwisko 
 

Nr alb. Grupa Data wykonania ćwiczenia 

Zaliczenie 
 

Uwagi prowadzącego ćwiczenie 

 

 
Sprawozdanie powinno zawierać co najmniej następujące punkty: 
 

1. Wnioski dotyczące zadania 9.1. 
2. Diagram ruchu siłowników (zadanie 9.2). 
3. Wyciągnąć wnioski z analizy „niedziałania” układu (zadanie 9.3). 
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