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Projekt i oprogramowanie obsługi oraz kontroli procesu produkcji 
z wykorzystaniem sterownika PLC oraz panelu operatorskiego
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Streszczenie

W artykule przedstawiono projekt obsługi oraz kontroli procesu produkcji z wykorzystaniem sterownika PLC 
i panelu operatorskiego HMI. Poruszono problem związany z automatyzacją procesów produkcyjnych. W artykule 
zwrócono również uwagę na bezpieczeństwo w zakładach pracy, zwłaszcza przy wykonywaniu przez ludzi niebez-
piecznych czynności. Pokazano sposób połączenia wszystkich elementów pneumatyki oraz elektroniki ze sterow-
nikiem PLC oraz panelem HMI. Zaprezentowany został schemat poglądowy procesu produkcji wraz z algorytmem 
jego działania opartym na sterowniku PLC i panelu HMI. 
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1. Wstęp

W artykule przedstawiono opracowanie projektu obsługi i kontroli procesu produkcji ram do obrazów, 
w którym występują ruchome części maszyn. Obecnie rozwój przedsiębiorstwa idzie w parze ze zwiększeniem 
wymagań dotyczących realizacji coraz bardziej skomplikowanych i złożonych procesów technologicznych. 
Powoduje to konieczność tworzenia systemów wspomagających bezpieczeństwo techniczne. Obecnie bez-
pieczeństwo definiowane jest określonymi standardami, normami oraz uregulowaniami prawnymi. Między-
narodowe dokumenty zakładają konieczność ograniczenia ryzyka technicznego do minimum. Uzyskanie 
zadowalających rezultatów sprowadzać ma się do właściwej eksploatacji jak również poprzez odpowiednie 
zaprojektowanie urządzeń nadając im odpowiednie cechy jeszcze przed etapem wytwarzania. Wszelkie 
działania bazują na uregulowaniach z zarządzania bezpieczeństwem obiektów włączając w to obiekty prze-
mysłowe (Dyrektywa Rady 96/82/WE z dnia 9 grudnia 1996r. dotycząca zarządzania zagrożeniami oraz 
poważnymi awariami z udziałem substancji niebezpiecznych). Tak sformułowane zarządzenia realizowane 
są z wykorzystaniem wciąż rozwijanych specjalistycznych oraz innowacyjnych metod. Pozwalają one na 
monitorowanie, a następnie diagnozowanie w celu zapobiegania i likwidacji zagrożeń, bądź też, gdy do 
wypadku już doszło mają za zadanie zmniejszenie ich skutków [Zborowski i Samborski, 2010].

Obecnie następuje nieustanny technologiczny i techniczny rozwój w dziedzinie nowych rozwiązań 
konstrukcyjnych, zwłaszcza mechatronizacji modułów wykonawczych stosowanych znacznie częściej 
w urządzeniach technicznych, w technikach zabezpieczeń oraz w inteligentnych systemach bezpieczeństwa. 
Opracowywane, a jednocześnie wciąż udoskonalane są kompatybilne procedury i metody prawidłowej 
pracy systemów diagnozujących, prognozujących oraz weryfikujących poziom bezpieczeństwa technicz-
nego w czasie rzeczywistym. Na rzecz poprawy bezpieczeństwa podejmowane są działania polegające na 
opracowywaniu odpowiedniej aparatury oraz metod służących do nieniszczącego badania stanu technicz-
nego zarówno eksploatowanych maszyn jak i badania stanu mikroprocesorowych systemów sterowania. 
Wymiernym efektem pracy ośrodków naukowych i badawczych są nowoczesne platformy naukowe oraz 
inżynierskie systemy przeciwdziałania zagrożeniom technicznym. Podnoszą one w znacznym stopniu poziom 
bezpieczeństwa eksploatacji używanych urządzeń. Możliwe jest to dzięki udoskonaleniu specjalistycznych 
systemów monitorowania oraz diagnostyki stanu urządzeń, maszyn oraz obiektów technicznych.
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Ważnym aspektem jest zagadnienie związane z ochroną środowiska oraz związana z nim kwestia 
podejmowania działań zmierzających do minimalizacji ryzyka wystąpienia katastrof ekologicznych 
w skutek awarii systemu technicznego. Szybkość rozwoju systemów bezpieczeństwa zależy w dużej mie-
rze od warunków ekonomiczno-społecznych danego kraju. Sposób wdrażania dedykowanych systemów 
bezpieczeństwa zależy od podmiotów je realizujących. Producenci tworzą coraz bardziej złożone struktury 
teleinformatyczne i sprzętowe obsługujące systemy bezpieczeństwa technicznego i przeciwpożarowego. 
Ze względu na ogromną konkurencje na rynku dąży się do obniżenia kosztów pracy. Jednocześnie stara się 
również zwiększyć wydajność produkcji, co wiąże się z koniecznością ciągłego doskonalenia systemów, 
których celem jest ocena bezpieczeństwa technicznego przy wdrażaniu nowych rozwiązań [Sławińska 
i Górny, 2011].

Opracowanie procedur, metod i systemów ukierunkowane jest na zapewnienie jak najwyższej skutecz-
ności działania komponentów wchodzących w skład struktury monitoringu przy ochronie przeciwpożarowej 
obiektów przemysłowych. Zastosowanie mechatronicznych modułów wykonawczych przeznaczonych do 
systemów automatyki przeciwpożarowej pozwala w znacznym stopniu na podniesienie bezpieczeństwa osób 
i mienia znajdującego się w ten sposób chronionych obiektach. Dodatkową zaletą jest możliwość podjęcia 
zdalnie sterowanych interwencji przez służby ratownicze prowadzące akcje gaśnicze zwłaszcza w obliczu 
zagrożenia możliwością eksplozji substancji łatwopalnych lub niebezpiecznych substancji chemicznych 
[Zborowski i Samborski, 2010].

Systemy wentylacji i automatyki przeciwpożarowej wspomagane i unowocześnione przez urządzenia 
mechatroniczne wymagają opracowania nowych norm zgodnych z obowiązującymi procedurami oraz prze-
pisami systemów weryfikujących skuteczność działania inteligentnych rozwiązań technicznych. Na koniec 
ważną częścią weryfikacji skuteczności działań nowoczesnych systemów jest przeprowadzenie odpowiednich 
badań atestacyjnych przeprowadzanych za pomocą specjalistycznej aparatury badawczej umożliwiającej 
symulację procesów i zjawisk zachodzących podczas pożaru.

Motywem podjęcia danego tematu, oprócz poprawy bezpieczeństwa, była również chęć poszerzenia 
wiedzy w zakresie zastosowania sterowników PLC oraz paneli HMI w obszarach automatyzacji i modernizacji 
procesów produkcji celem zwiększenia ich wydajności, jak również poprawy poziomu zabezpieczeń. Auto-
matyzacja ma na celu zmniejszenie ilości wykonywanych przez człowieka czynności, które są niebezpieczne, 
czyli zagrażają jego zdrowiu bądź nawet życiu. Pozwala ona również na ograniczenie ciężkiej i monotonnej 
pracy, która wykonywana przez wiele godzin jest często przyczyną groźnych wypadków spowodowanych 
chwilą nieuwagi wywołaną zmęczeniem i rutyną w pracy. 

W artykule przedstawiono projekt obsługi oraz kontroli procesu produkcji ram do obrazów za pomocą 
sterownika PLC oraz panelu HMI. Automatyzacja tego procesu ma na celu ochronę pracowników przed 
zagrożeniem wynikającym z pracy przy piłach mechanicznych, monotonii wykonywanych czynności oraz 
w celu zwiększenia wydajności pracy. Urządzenia obsługujące proces produkcji odpowiadają za sterowa-
nie całością prac wykonywanych przez wszystkie zastosowane urządzenia oraz elementy. Urządzenia te 
pozwalają na nadzór prac poprzez odpowiednie sterowanie wszystkimi podłączonymi do nich elementami, 
znacznie zmniejszają ilości oprzyrządowania oraz umożliwiają dowolną modyfikacje przebiegu procesu. 
W pracy dodatkowo zwrócono szczególną uwagę na odpowiednie zabezpieczenie całości produkcji oraz na 
bezpieczeństwo i higienę pracy w zakładach produkcyjnych.

2. Metodyka

Projekt kontroli procesem produkcji oparty został na sterowniku PLC i panelu operatorskim HMI. 
Urządzenia te odpowiadają za sterowanie i obsługę wszystkich podłączonych do nich elementów oraz urzą-
dzeń wykonawczych. Przebieg procesu produkcyjnego przebiegałyby poprawnie po zastosowaniu wyłącznie 
sterownika PLC, jednak zastosowanie panelu HMI znacznie rozszerza możliwości związane z obsługą i kon-
trolą. Dzięki podłączeniu panelu do sterownika można w pełni wykorzystać zastosowane oprzyrządowanie 
i za pomocą sygnałów z sensorów kontrolować na bieżąco przebieg każdego z etapów produkcji. Dodatkowo 
operator zyskuje możliwość modyfikowania liczby oraz rodzaju produkowanych elementów, co wiąże się 
z uelastycznieniem produkcji, która jest bardzo pożądaną cechą dla procesów produkcyjnych. Panel pozwala 
na wprowadzenie dowolnej ilości oraz dowolnej konfiguracji produktów, dzięki czemu można realizować 
zmienne plany produkcyjne. Tak zrealizowana obsługa daje prawie nieskończone możliwości szybkiej oraz 
dowolnej modyfikacji przebiegu procesu produkcji.
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Sterownik PLC (ang. Programmable Logic Controller), czyli programowalny sterownik logiczny, 
to jedne z najpopularniejszych i najczęściej stosowanych w przemyśle urządzeń sterujących. Przezna-
czone są przede wszystkim do automatyzacji maszyn, linii produkcyjnych i obiektów technologicznych. 
Umożliwiają budowę sieci przemysłowych, gdyż zawierają interfejsy komunikacyjne oraz łączą się 
między sobą w jednolity system sterowania produkcją. Sterowniki PLC wspomagają i upraszczają re-
alizację złożonych zadań automatyki takich jak regulacja, szybkie zliczanie oraz sterowanie napędami 
elektrycznymi za pomocą impulsów. Podstawą nowoczesnych systemów rozproszonych, opartych na 
koncepcji całkowicie zintegrowanej automatyki, stanowią sieci komunikacyjne. Sterowniki PLC umoż-
liwiają komunikację w sieciach.

Panel operatorski HMI (ang. Human-Machine Interface), to przemysłowy interfejs między urządze-
niem, a operatorem który go obsługuje. Dzięki HMI można wpływać na realizację zadań produkcyjnych, na 
kontrole oraz przebieg procesu produkcji. Panel HMI pozwala na wykonanie efektywniejszych zadań oraz 
tworzenie programów zawierających teksty oraz grafikę. W projekcie zastosowano model posiadający złącze 
umożliwiające podłączenie do sieci MPI. Jest on obsługiwany za pomocą ekranu dotykowego, umożliwia 
tworzenie i uruchamianie aplikacji. Panel współpracuje też ze sterownikami innych producentów.

Obsługa oraz kontrola procesu produkcji za pomocą sterownika PLC oraz panelu operatorskiego 
HMI jest zadaniem złożonym. Celem było wykonanie projektu koncepcyjnego, sporządzenie wymaganej 
dokumentacji technicznej oraz napisanie oprogramowania do obsługi procesu. Ważnym zagadnieniem była 
odpowiednia konfiguracja i właściwe połączenie zarówno sterownika PLC z panelem HMI, jak również 
odpowiednie połączenie wszystkich pozostałych urządzeń i elementów niezbędnych w prawidłowym funk-
cjonowaniu procesu oraz ich odpowiednia współpraca między sobą.

Realizacja zagadnienia została podzielona na poszczególne wymienione poniżej etapy:
• wykonanie projektu koncepcyjnego obsługi i kontroli procesu produkcji, sterowanego przy pomocy 

sterownika PLC i panelu operatorskiego,
• sporządzenie wykazu odpowiednich elementów zastosowanych w obsłudze procesu oraz aparatury 

zapewniającej bezpieczeństwo, wymaganej i niezbędnej przy procesach produkcyjnych, w których 
występują ruchome części maszyn oraz piły mechaniczne, 

• odpowiednie skonfigurowanie sterownika PLC i panelu HMI,
• wykonanie niezbędnych tabel oraz schematów elektrycznych potrzebnych do uzyskania kompletnej 

dokumentacji technicznej,
• utworzenie poglądowego projektu w oprogramowaniu CAD i przeprowadzenie symulacji działania 

procesu produkcji.

3. Projekt obsługi procesu produkcji

Elementy wykorzystane w projekcie obsługi oraz kontroli procesu produkcji, razem z ich połączeniami 
przedstawiono na rysunku 1.

Rys. 1. Schemat połączenia urządzeń oraz elementów wykorzystanych w projekcie

Projekt i oprogramowanie obsługi oraz kontroli procesu produkcji z wykorzystaniem...
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Przedstawienie procesu produkcji w przejrzysty sposób zaprezentowano na schemacie poglądowym 
widocznym na rysunku 2. 

Rys. 2. Schemat poglądowy procesu produkcji: 1 – ogrodzenie ochronne; 2 – podajnik listew; 3 czujnik fotoelektryczny;  
4 – krańcówka początkowa; 5 – pierwszy taśmociąg; 6 – siłownik przytrzymujący ;7 – pierwsza piła; 8 – krańcówka przy cięciu; 

9 – drugi taśmociąg; 10 – siłowniki przytrzymujące; 11 – urządzenie tnące; 12 – krańcówka do docinania; 
13 – trzeci taśmociąg; 14 – krańcówka przy łączeniu ;15 – przenośnik; 16 – urządzenie łączące; 17 – taśmociąg końcowy;  

18 – czujnik fotoelektryczny; 19 – magazyn na ramy; 20 – pierwsze wejście; 21 – drugie wejście

Proces produkcji rozpoczyna się po przekręceniu kluczyka oraz wciśnięciu przycisku startu. Spełnione 
muszą zostać również warunki bezpieczeństwa, przyciski stopu muszą być nieaktywne, a wejścia (20,21), 
do środku odgrodzonego obszaru odpowiednio zamknięte. Na początku podajnik listew (2), uruchamia się 
transportując listwę do pierwszego taśmociągu (5). Po zadziałaniu krańcówki (4), uruchamia się pierwszy 
taśmociąg (5), i transportuję listew do miejsca pierwszego podcięcia (7). Gdy osiągnie wymaganą pozycję 
taśmociąg zostaje zatrzymany. Następuje pierwsze podcięcie listwy. Wysuwa się siłownik (6), przytrzymu-
jący listew mający zapobiegać jej przesunięciu w trakcie gdy jest ona ucinana. W kolejnym kroku listew 
dojeżdża do miejsca docięcia jej na dokładne części, w celu późniejszego połączenia ich w kompletną ramę. 
W etapie docinana na części listew przytrzymywana jest z dwóch stron przez odpowiednie siłowniki (10). 
Listew cięta jest przy pomocy dwóch, tworzących względem siebie kąt 90°, pił tarczowych (11). Taki sposób 
docinki minimalizuje ilość traconego materiału. W kolejnym kroku kawałki listwy dojeżdżają do miejsca 
z którego za pomocą chwytaka umiejscowionego na końcu odpowiednio zamocowanych siłowników i mo-
dułu liniowego (15), są przenoszone oraz odpowiednio pozycjonowane na stole służącym do łączenia ich 
w gotową ramę. Moduł liniowy dojeżdża do określonej pozycji nad stołem do łączenia (16). Jeśli ułożono 
listew w odpowiedni sposób stół obraca o kąt 90°, jeśli nie listew zostaje odrzucona jako wadliwa. Po obrocie 
stołu, zespół przenoszący przenosi kolejną część ramy, ta czynność powtarza się trzy razy. Po umiejscowieniu 
wszystkich czterech części ramy na stole następuję wysunięcie czterech siłowników służących do połączenia 
i odpowiedniego przytrzymania wszystkich elementów przeznaczonych do połączenia. Następnie wysuwają 
się siłowniki na końcu których zamocowane zostały zszywacze automatyczne, które łączą za pomocą zszy-
wek kawałki ramy w całość. Po tej czynności wszystkie siłowniki się cofają, a stół podnosi się powodując 
zsunięcie się ramy na końcowy taśmociąg (17), prowadzący do magazynu (19). Dotarcie gotowej ramy do 
magazynu sygnalizowane jest przez czujnik fotoelektryczny (18).

W celu ułatwienia prac związanych z napisaniem odpowiedniego programu na sterownik PLC wyko-
nano odpowiedni algorytm działania przedstawiający sterowanie procesem produkcji (Rys. 3). 

Algorytm działania przedstawia poprawne przebiegający proces produkcji w oparciu o sterowanie 
za pomocą sterownika PLC. Sterowanie procesem produkcji jest złożonym problemem, zaprezentowany 
algorytm oddaje w stopniu wystarczającym cała istotę sterowania, a jednocześnie pozostaje odpowiednio 
czytelnym dla odbiorcy.
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Rys. 3. Uproszczony algorytm działania sterowaniem procesem produkcji

4. Podsumowanie

W artykule poruszono problematykę związaną z automatyzacją procesów produkcyjnych. Zwróco-
no uwagę w jakich sytuacjach i okolicznościach warto przeprowadzać automatyzację, a w jakich należy 
jej unikać. Omówiono również korzyści oraz zagrożenia wynikające z postępującej i coraz powszechniej 
stosowanej automatyzacji. Zaprezentowano problem związany z koniecznością ciągłego zwiększania bez-
pieczeństwa w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Przedstawione zostały wymagania odnośnie BHP oraz 
stosowane obecnie procedury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach mające zwiększać bezpieczeństwo ludzi 
narażonych na pracę w niebezpiecznych warunkach.

Projekt i oprogramowanie obsługi oraz kontroli procesu produkcji z wykorzystaniem...
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Zaprezentowane zostały odpowiednie schematy poglądowe oraz kompletny przebieg procesu pro-
dukcyjnego. Zawarty został również schemat połączeń pomiędzy sterownikiem PLC wraz z jego modułami 
rozszerzeń oraz każdym sterowanym za ich pomocą urządzeniem i elementem. Warunkami koniecznymi do 
poprawnego przeprowadzenia wszystkich powyższych czynności było podzielenie prac na poszczególne 
etapy. Zamieszczony algorytm działania procesu produkcji przedstawiał istotę poprawnego funkcjonowa-
nia programu sterującego. Zadania do wykonania przedstawione w artykule zostały zrealizowane zgodnie 
z założeniami.

Artykuł został napisany w oparciu o prace magisterską autora zrealizowaną podczas studiów na Po-
litechnice Rzeszowskiej. Autor dziękuję za wsparcie okazane podczas pisania pracy magisterskiej swojemu 
promotorowi Panu dr inż. Dariuszowi Szybickiemu.
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Project and software to operation and control of the production process  
by using PLC controller and operator panel

Abstract

The article presents project to operation and control of the production process using the PLC controller and 
the HMI panel. Discussed about the problem related to the automation of production process. The rest of the article 
is devoted to safety in workplaces, especially when people perform dangerous activities. The article also show how 
connecting all elements with the PLC controller and the HMI panel. At the end of the article, an overview diagram of 
the production process is presented along with an operation algorithm based on the PLC controller and the HMI panel.

Keywords: PLC controller, HMI Panel, pneumatics, production process
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