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Temat ćwiczenia: 

Podajnik podnoszący do blach współpracujący z robotem RIMP-401 

 

Cel ćwiczenia 

Celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów z przeznaczeniem, budową, zasadą 

sterowania i obsługi stanowiska przemysłowego wyposażonego w podajnik 

podnoszący do blach. 

 

Przeznaczenie i charakterystyka techniczna 

Podajnik (rys.1) wykonany w Instytucie Technologii Mechanicznej Politechniki 

Warszawskiej przeznaczony jest do współpracy z robotem RIMP-401. Został 

wykonany jako prototyp dla Fabryki Naczyń Emaliowanych w Olkuszu. Podstawowym 

zadaniem podajnika jest pobranie pojedynczej blachy ze stosu i podanie jej na 

stanowisko pośrednie, z którego podawana jest przez współpracującego robota na 

prasę. Blachy przed podaniem na prasę mogą być naolejane i zabazowane. Z tych 

blach tłoczone są pokrywki do garnków kuchennych. Urządzenie składa się z zespołu 

podnoszącego stos blach co jedną blachę napędzanego silnikiem prądu stałego, 

zespołu wymiany zasobników z blachami oraz zespołu naolejania i bazowania. 

Oddzielanie blachy realizowane może być za pomocą separatora 

elektromagnetycznego, separatora mechanicznego (dla cienkich blach) lub separatora 

pneumatycznego. 

 

Wielkości charakterystyczne: 

- zasilanie elektryczne      220V AC, max 10A 

- napięcie obiektowe      = 24V 

- zakres grubości blach     0,5  4 mm 

- gabaryty blach      min 150 mm 

        max 300 mm 

- wysokość stosu      236 mm 

- poziom odbierania blachy     1115  1190 mm 

- prędkości obrotowe silnika prądu stałego 

  z magnesami trwałymi:     góra szybko -   660 obr/min 

        góra wolno -   330 obr/min 
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        dół szybko - 1680 obr/min 

        dół wolno -   500 obr/min 

 

 

 

Rys.1 Zrobotyzowane stanowisko z podajnikiem do blach 
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1. Budowa i zasada działania podajnika do blach 

Podajnik składa się z następujących zespołów: 

- zespół podnoszenia blach i wymiany zasobników 

- zespół przesuwu zasobników 

- zespół bazowania i naolejania 

- zespół transportu międzystanowiskowego 

- zespół separacji elektromagnetycznej 

- identyfikator grubości blach 

- szafa sterownicza 

 

1.1 Zespół podnoszenia blach i wymiany zasobników oraz zespół przesuwu 

zasobników 

Zespół ten wraz z szafą sterowniczą i urządzeniem dopasowująco – sterującym może 

bez dodatkowego wyposażenia współpracować z robotem. Ogranicza to zakres funkcji 

urządzenia do podnoszenia stosu blach i wymiany opróżnionego zasobnika na 

wypełniony blachami. Stos blach jest podnoszony czterema słupami uzyskującymi 

napęd od przekładni śruba – nakrętka. Para ta jest samohamowna, a więc nie ma 

niebezpieczeństwa opadania stosu. Śruba pociągowa napędzana silnikiem prądu 

stałego z magnesami trwałymi serii 5860 DF4 K7708 (producent - WAMEL). Wymiana 

zasobników dokonywana jest za pomocą siłownika pneumatycznego. Palety ze 

stosem blach prowadzone są na rolkach. Takie rozwiązanie może umożliwić 

jednokierunkowe, potokowe podawanie palet. 

 

1.2 Zespół bazowania i naolejania 

Zespół bazowania i naolejania spełnia funkcje nanoszenia warstwy oleju na obie 

powierzchnie blachy oraz bazowanie blachy do pobrania przez robota. Blacha 

naolejania jest za pomocą dwóch wałów zbudowanych w ten sposób, że na pręty są 

nałożone i ściśnięte osiowo krążki filcowe przedzielane co kilka krążkami gumowymi. 

Przez zmianę odległości osi wałów (otwarcie wałów) umożliwia się takie podanie 

wykrojki że jej brzeg znajduje się 10 mm za osią wału dolnego. Po zamknięciu wałów 

włączany jest silnik elektryczny napędzający górny wał. Blacha jest wciągana między 

wały i nanoszona jest warstwa oleju. Dolna strona blachy jest zwilżana  przez dolny 

wał, który zanurzony jest w oleju wypełniającym zbiornik stanowiący korpus 
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urządzenia. Górna powierzchnia naolejania jest w ten sposób, że przy ruchu wciągania 

podawany jest na nią olej, za pomocą pompki pneumatycznej, a górny wał 

rozprowadza go po całej powierzchni. Bazowanie blach realizuje się w ten sposób, że 

siłownik dociska wykrojkę do elementów bazowych. 

 

1.3 Zespół transportu międzystanowiskowego 

Podstawowym zadaniem tego zespołu jest pobranie za pomocą chwytaka z dwoma 

przyssawkami blachy ze stosu i podanie jej na stanowisko naolejania i bazowania. W 

pozycji górnej nad stosem następuje pomiar ilości pobranych blach i tylko w przypadku 

pobrania jednej blachy jest ona podawana dalej. Pomiar dokonywany jest za pomocą 

identyfikatora. 

W celu odseparowania blach, chwytak dwuprzyssawkowy skonstruowano w ten 

sposób, że przyssawki mogą być przemieszczane względem siebie w kierunku 

prostopadłym do powierzchni pobieranych blach. Pozwala to separować cienkie 

blachy. 

 

1.4 Zespół separacji elektromagnetycznej 

Zespół ten składa się z poruszającego się po prowadnicach wózka napędzanego 

siłownikiem pneumatycznym. Kierunek przesuwu wózka jest prostopadły do kierunku 

przesuwu zasobników. Do wózka zamocowany jest elektromagnes prądu stałego (rys. 

2), który powoduje rozwarstwianie stosu blach. Ruch elektromagnesu w kierunku stosu 

jest niezbędny, dla uniknięcia kolizji między elektromagnesem a słupami 

ograniczającymi stos w czasie wymiany zasobników. 

Separator magnetyczny składa się z cewki o przełączalnej liczbie zwojów, rdzenia 

stalowego z wymiennymi, dostosowanymi do kształtu separowanych blach, 

nabiegunnikami oraz zasilacza napięcia lub prądu stałego. 

Umieszczone w polu magnetycznym separatora blachy stalowe ulegają, w wyniku 

działania sił magnetycznych, rozwarstwieniu. Wielkość sił rozwarstwiających zależy od 

wartości indukcji magnetycznej i sposobu umieszczenia nabiegunników separatora 

względem pakietu blach. Największe wartości indukcji magnetycznej można otrzymać 

łącząc uzwojenia: 

- równolegle przy zasilaniu stałym napięciem; 

- szeregowo przy zasilaniu stałym prądem. 
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Największe siły rozwarstwiające występują przy usytuowaniu powierzchni pakietu 

blach w pobliżu jednego z nabiegunników. 

 

a)                                                            b) 

 

 

Rys.2 Separator magnetyczny; a) uproszczony schemat, b) schemat połączeń uzwojeń 

cewki: 

1-rdzeń, 2-cewka, 3-uzwojenia cewki, 4-listwa zaciskowa, 

5-przewod doprowadzający, 6-nabiegunniki 

P1, K1-początek i koniec pierwszego uzwojenia 

P2, K2- początek i koniec drugiego uzwojenia 

 

1.5 Identyfikator grubości blach 

Urządzenie to może być stosowane do identyfikacji grubości blach stalowych w 

zakresie 0,3  4 mm bądź do identyfikacji liczby blach znajdujących się w 

transporterach lub podajnikach. Identyfikator grubości blach stalowych składa się z 

czujnika indukcyjnego oraz układu elektronicznego, przetwarzającego sygnał z 

czujnika na sygnały sterownicze. Czujnik zbudowany jest z rdzenia stalowego 

wykonanego z blach transformatorowych oraz z cewki. Całość konstrukcji czujnika 

wypełniona jest żywicą epoksydową. Zapewnia to dużą trwałość i odporność na 

czynniki mechaniczne i chemiczne. Pomiaru dokonuje się przez przyłożenie do 

biegunów czujnika identyfikowanej blachy. W czasie pomiaru blacha jest przyciągana z 

pewną siłą  (elektrodynamiczną) zależną od jej grubości i właściwości magnetycznych. 
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Sygnałem, proporcjonalnym do prądu płynącego w obwodzie jest napięcie odkładające 

się na rezystorze, włączanym szeregowo z czujnikiem. Układ elektroniczny przetwarza 

na sygnały sterownicze dodatnią amplitudę sygnału pomiarowego. 

Konstrukcja układu elektronicznego bazuje na dwóch wzmacniaczach operacyjnych 

A 709, układach cyfrowych TTL oraz tranzystorach BF 519, stosowanych w stopniach 

wyjściowych. Na płycie czołowej obudowy (rys. 3) znajdują się elementy regulacyjne 

takie jak: przełącznik zakresów, umożliwiający wybór zakresu grubości blach oraz 

pokrętło potencjometru umożliwiającego ustawienie maksymalnej grubości, powyżej 

której pojawia się sygnał logiczny „1”, informujący o przekroczeniu tej grubości. 

Sygnałowi wejściowemu „1” odpowiada sygnał sterowniczy 24V, a „0” odpowiada 

wartość napięcia 0  0,7V. Z uwagi na dużą różnorodność właściwości magnetycznych 

identyfikowanych blach stalowych położenia potencjometru nie są skalowane. Diody 

świecące informują wizualnie o stanie czujnika. Świecenie diody pomarańczowej 

informuje, że pod biegunami czujnika nie jest umieszczona blacha. Świecenie diody 

zielonej informuje, że jest blacha o nastawionej grubości natomiast świecenie diody 

czerwonej oznacza, że pod biegunami czujnika znajduje się blacha o grubości 

większej od nastawionej (lub więcej niż jedna blacha). 

 

 

Rys.3 Płyta czołowa układu elektronicznego identyfikatora grubości blach: 

1-dioda czerwona, 2-dioda zielona, 3-dioda żółta, 4-pokrętło 

regulacji, 5-gniazda bezpieczników, 6-przełącznik 
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1.6 Szafa sterownicza 

W szafie sterowniczej znajdują się: 

- pulpit sterowniczy, 

- programowany sterownik logiczny PSL-8, 

- zasilacz separatora magnetycznego blach stalowych, 

- układ elektroniczny identyfikatora grubości blach, 

- płyta zasilaczy obiektowych, 

- płyta zasilacza urządzenia dopasowująco – sterującego. 

2. Budowa i zasada działania sterownika PSL-8 

Do realizacji zadanych funkcji sterowania zastosowano sterownik mikroprocesorowy 

PSL-8 (rys. 4) w następującej konfiguracji: 

- moduł sterujący MSA-128   szt. 1 

- moduł pamięci programu MPE-211  szt. 1 

- moduł wejść DC MID-824   szt. 2 

- moduł wyjść DC MQD-824   szt. 2 

- moduł czasów MTS-100              szt. 1 

- moduł zasilacza MZA-220    szt. 1 

- kaseta nośna KTG-110 

 

 

 

Rys. 4 Sterownik mikroprocesorowy PSL-8 
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1-kaseta, 2-moduł zasilacza, 3-moduł sterujący, 4-moduł pamięci, 5-moduł wejść, 6-

moduł wyjść,7-moduł czasów, 8-prowadnica, 9-wkręt mocujący, 10-gniazdo magistrali, 

11-zacisk, 12-wskaźnik LED, 

 

Sterownik PSL-8 jest programowalnym, uniwersalnym układem elektronicznym typu 

PLC (Programmable Logic Controller). Jest przeznaczony do sterowania pracą 

maszyn, urządzeń i obiektów technologicznych, których funkcje sterowania mają 

charakter logiczny, sekwencyjny lub czasowo zależny. Przetwarza sygnały z 

przycisków, łączników drogowych, czujników i steruje pracą styczników, 

elektrozaworów i sygnalizatorów. Modułowa budowa upraszcza projektowanie i 

umożliwia rozbudowę. Wskaźniki LED zapewniają bieżącą kontrolę i szybką lokalizację 

uszkodzeń. Sterownik PSL-8 posiada 8-bitowy procesor i może obsłużyć maksymalnie 

128 wejść i 128 wyjść oraz 256 znaczników. 

Jako źródło sygnałów wejściowych informujących o stanie obiektu, użyte zostały 

czujniki indukcyjne zbliżeniowe typu PCID2, zasilane napięciem stałym 24V. 

Elementami wykonawczymi są rozdzielacze pneumatyczne, pięciodrogowe, 

dwupołożeniowe sterowane elektromagnetycznie prądem o napięciu 24V, 

bezpośrednio z układów wyjściowych sterownika. Komunikacja z robotem RIMP-401 

zapewniona została w zakresie sygnałów wyjściowych w sposób pośredni, poprzez 

podanie za pomocą kluczy tranzystorowych potencjału ujemnego zasilacza 

obiektowego 24V do wejść informacyjnych robota, natomiast w zakresie sygnałów 

wejściowych bezpośrednio, poprzez dołączenie układów wyjściowych robota do 

odpowiednich torów wejściowych sterownika (zastosowane zostały przełączniki na 

wędce). 

Przystosowanie sterownika PSL-8 do sterowania przebiegiem pracy wybranego 

obiektu polega na wpisaniu programu opisującego ten przebieg do modułu pamięci. 

Moduł pamięci programu zawiera stałą, elektroniczną pamięć scalona typu EPROM. 

Program sterowania, zapisany w formie ciągu rozkazów, stanowi zestaw równań 

logicznych opisujących współzależność wejść i wyjść obiektu. W czasie pracy 

sterownika procesor znajdujący się w module sterującym pobiera cyklicznie z pamięci 

programu kolejne rozkazy. W zależności od rodzaju pobranego rozkazu procesor 

sprawdza stan wskazanego toru i wykonuje operację logiczną lub wysyła określony 

sygnał pod wskazany adres. Wykonanie jednego rozkazu powoduje przestawienie o 



 

 10 

+1 licznika rozkazów. Po wykonaniu ostatniego rozkazu cykl rozpoczyna się od 

początku, tzn. rozkaz END powoduje, że z pamięci pobierany jest pierwszy rozkaz 

programu. Lista instrukcji oraz przykłady programowania umieszczone są w dodatku A. 

Rozkaz sprawdzający, np. ANI 7.3 (rys. 5) powoduje, że procesor poprzez magistralę 

pobiera informację o stanie wejścia nr 3 modułu umieszczonego w pozycji nr 7. 

Rozkaz wykonawczy, np. = Q 5.0 powoduje, że wyjście nr 0 w pozycji nr 5 jest 

włączane – jeśli poprzedzający warunek logiczny jest spełniony, lub wyjście to jest 

zerowane – jeśli warunek nie jest spełniony. Jeżeli warunek włączenia wyjścia Q 5.0 

przestanie być spełniony w momencie, gdy procesor pobiera rozkazy 28 do END, to 

wyjście to pozostanie włączone aż do momentu, w którym licznik rozkazów ustawi się 

ponownie na rozkazie 27 i procesor wykona ten rozkaz. 

Rozkazy wykonawcze powodują również wpisywanie odpowiednich stanów wyjść do 

pamięci operacyjnej RAM przechowującej aktualne stany wszystkich wyjść sterownika. 

W pamięci tej przechowywane są również, w formie znaczników ( F ), wyniki 

wybranych równań logicznych, 

które nie dotyczą bezpośrednio wyjść, a są wykorzystywane w innej fazie wykonywania 

 

Rys. 5 Przykład zasady działania układu sterowania podajnika podnoszącego do 

blach: jeżeli I 3.4 i nie I 7.3 to włącz Q 5.0 
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programu sterowania, np. S F17.2. Rozkaz sprawdzający stan znacznika, np. 0 F17.2, 

jak również sprawdzający stan wyjścia, np. A Q 5.0 powoduje sprawdzenie stanu 

pamięci operacyjnej pod wybranym adresem. 

Czas cyklicznego obiegu programu zależy od liczby rozkazów zawartych w tym 

programie. Czas cyklu wynosi mniej niż 80 ms dla 2047 rozkazów modułu pamięci 

MPE-211. 

 

3. Programowanie 

Funkcje modułów peryferyjnych narzucają liczbę i rodzaj torów adresowanych  przez 

moduł sterujący w wyniku wykonywania programu. 

Program sterowania odwzorowuje sposób funkcjonowania obiektu na ciąg logicznych 

rozkazów. Każdy rozkaz jest zbiorem poleceń dla procesora. Rozkazy są zapisywane 

w formie mnemotechnicznych symboli. 

 

Moduł Funkcja Adresy 

MID-824 16 x wejście ( I ) 0X.0 do 0X.7 

1X.0 do 1X.7 

MQD-824 16 x wyjście ( Q ) 0X.0 do 0X.7 

1X.0 do !X.7 

X=0...7 , Y=0,1 

 
Adresy modułów peryferyjnych w każdej kasecie są określona przez numery gniazd 

Y0.X do Y7.X, w których te moduły zostały umieszczone. 

Program sterowania odwzorowuje sposób funkcjonowania obiektu na ciąg logicznych 

rozkazów. Każdy rozkaz jest zbiorem poleceń dla procesora. Rozkazy są zapisywane 

w formie mnemotechnicznych symboli. 
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          Rozkaz 

        1234 AN I 01.2 

 

Kolejny numer rozkazu 
w pamięci programu 

Instrukcja – symbol funkcji 
logicznej, AN – iloczyn negacji 

Argument – rodzaj obsługiwanego 
elementu, I - wejście 

Parametr – adres modułu i jego toru, 
lub adres pamięci operacyjnej, 2 – tor nr 2, 
1 – gniazdo nr 1, 0 – kaseta podstawowa 
 

Magistrala oraz pamięć operacyjna jest adresowana w systemie ósemkowym. 

Argument Zakres parametru 

I - wejście 00.0...07.7,  10.0...17.7 

Q - wyjście 00.0...07.7,  10.0...17.7 

F - znacznik 00.0...07.7,  10.0...17.7 

20.0...27.7,  30.0...37.7 

 

Lista wejść i wyjść obsługujących pracę urządzenia opisana jest w dodatku B. 

Do redagowania programów sterowania służy programator PMS-2. Rozkazy 

wprowadza się kolejno, za pomocą klawiatury, do pamięci programatora. Możliwe jest 

nanoszenie wszelkich poprawek. Przenoszenie do modułu dokonuje się automatycznie 

po wywołaniu funkcji „programowanie”. Programator PMS-2 umożliwia także 

dynamiczne testowanie programów przy użyciu wewnętrznego symulatora obiektu. 

Istnieje możliwość wymuszania i podgląd stanów wejść, wyjść i znaczników, 

zadawanie czasów, praca do pułapki itp. 

Do kasowania, przez naświetlanie promieniami UV, zawartości modułu pamięci służy 

kasownik KUV. 
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Zadania do realizacji 

 

1.  Zapoznanie się z budową i zasadą działania stanowiska przemysłowego 

wyposażonego w podajnik podnoszący do blach. 

2.  Wykonanie testu pracy urządzenia w cyklu ręcznym i automatycznym. 

3.  Sprawdzenie stanu urządzenia na podstawie sygnalizacji sterownika PSL-8. 

4.  Ocenić możliwości programowania pracy urządzenia za pomocą sterownika PSL-8 

oraz przydatność takiego typu programowania. 
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DODATEK A 

 

LISTA INSTRUKCJI 
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DODATEK B 

LISTA WEJŚĆ I WYJŚĆ 

 

STEROWNIK PSL8                                 PROGRAM POD 

WEJŚCIA 

I 00.0 Poł. górne śruby I 10.0 Chwytak dół 

I 00.1 Poł. pośrednie śruby I 10.1 Chwytak nad stosem 

I 00.2 Poł. dolne śruby I 10.2 Chwytak nad zespołem naolejania 

I 00.3 Stos blach góra I 10.3 Separator pneum. uniesiony 

I 00.4 Stos blach dół I 10.4 Czujnik praw. separacji 

I 00.5 Zasobnik bl. lewo I 10.5 Wały otwarte 

I 00.6 Zasobnik bl. prawo I 10.6 Wały zamknięte 

I 00.7 Chwytak góra I 10.7 /Blacha poz. wyjściowa 

    

I 01.0 Blacha wsunięta I 11.0 STOP (dół-lewo) 

I 01.1 Baza dociska I 11.1 GOTOWOŚĆ ZASOBNIKA 

I 01.2 Baza cofnięta I 11.2 RĘCZ-AUTO 

I 01.3 Elektr. poz. robocza I 11.3 2 do zer. jednostek 

I 01.4 Elektr. wycofany I 11.4 2 do pierw. jednostek 

I 01.5 Chwyt robota ma bl. I 11.5 2 do drug. jednostek 

I 01.6 Ramię rob. poza kolizją I 11.6 2 do trzec. jednostek 

I 01.7 START (góra-prawo) I 11.7 2 do zer. dziesiątek 

    

WYJŚCIA 

Q 02.0 Zasobn. bl. lewo             1R1 Q 12.0 (wolne) 

Q 02.1 Zasobn. bl. prawo           1R2 Q 12.1 Chwytak do góry               5R2 

Q 02.2 Silnik linia B0 Q 12.2 Chwytak do dołu               5R1 

Q 02.3 Silnik linia B1 Q 12.3 Separ. do dołu                  6R2 

Q 02.4 Silnik linia B2 Q 12.4 Separ. do góry                  6R1 

Q 02.5 Chwytak nad stos           3R2 Q 12.5 Włącz. przyss.                  10R2 

Q 02.6 Chwytak wysuwanie       3R1 Q 12.6 Wył. przyss.                      10R1 

Q 02.7 Czuj. ident. blach Q 12.7 Wały otwier.                       9R1 

    

Q 03.0 Wały zamyk.                   9R2 Q 13.0 Do RIMP Obr. Ramienia 

Q 03.1 Blacha wciąg.                 1P Q 13.1 Do RIMP chwytak dół 

Q 03.2 Blacha wysuwanie          2P Q 13.2 Do RIMP chwytak góra 

Q 03.3 Baza docisk                    8R2 Q 13.3 Lampka sygn. AWARIA 

Q 03.4 Baza cofanie                   8R1 Q 13.4 Lampka sygn. ZAS. OPR. 

Q 03.5 Elektr. do p.w                  2R1 Q 13.5 Lampka sygn. POD. GOT. 

Q 03.6 Elektr. wycofanie            2R2 Q 13.6 Pompa oleju 

Q 03.7 Załączenie elektr. Q 13.7 Pompa oleju 

 


