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Streszczenie: W artykule przedstawiono zastosowanie sterownika PLC do 
sterowania procesem przemysłowym oraz jego specyfikację. Opisano linię 
technologiczną do utylizacji odpadów wraz z algorytmem jej sterowania. 
 
Summary: In this article is presented PLC controller in industry process 
application. It is also presented technological process of waste utilization with 
specification of control.  
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1. WPROWADZENIE 
W ostatnich latach ilość wytwarzanych przez człowieka odpadów znacznie 

się powiększyła. Stwarza to istotne zagrożenie dla środowiska naturalnego. 
Obecnie większość odpadów komunalnych składowana jest na wysypiskach 
śmieci, co jest nieekonomiczne i szkodliwe. W związku z tym nastąpił szybki 
rozwój technologii związanych z przetwórstwem odpadów pozwalających na 
znaczne ich zredukowanie i uzyskanie dużych oszczędności. Powstający dział 
przemysłu zajmujący się tym problemem potrzebuje różnego rodzaju maszyn 
i linii technologicznych do przerobu odpadów. Maszyny takie, aby spełniały 
wymagania współczesnego przemysłu wymagają odpowiedniego sterowania 
pracą urządzeń i napędów wchodzących w ich skład. Przykładem takiej maszyny 
jest rozdrabniarka do odpadów, w której sterowanie układem napędów odbywa 
się za pomocą mikroprocesorowego sterownika logicznego PLC.  

Sterowniki PLC w ostatnich latach znacznie się upowszechniły, ich 
funkcje rozwinęły się a ceny stały się przystępne. Wszystko to spowodowało, iż 
stosuje się je do automatyzacji procesów technologicznych o różnym stopniu 
skomplikowania. Można wyróżnić sterowniki od bardzo rozbudowanych, 
zawierających kilkadziesiąt wejść, wyjść cyfrowych lub analogowych 
(wykorzystywane przy obsłudze dużych systemów, układów technologicznych), 
po skromne kilkuwejściowe obsługujące proste procesy np.: otwieranie 
automatyczne drzwi, bramy.  
2. STRUKTURA FUNKCJONALNA STERONIKA 

Sterowniki programowalne PLC [1] (Programmable Logic Controllers) są 
komputerami przemysłowymi, które pod kontrolą systemu operacyjnego czasu 
rzeczywistego: 

• Zbierają pomiary za pomocą modułów wejściowych z analogowych 
i dyskretnych czujników oraz urządzeń pomiarowych. 

• Transmitują dane za pomocą modułów i łącz komunikacyjnych. 
• Wykonywa programy aplikacyjne na podstawie przyjętych parametrów 

i uzyskanych danych o maszynie i procesie. 
• Generują sygnały sterujące zgodne z wynikami obliczeń tych programów 

i przekazują je poprzez moduły wyjściowe do elementów i urządzeń 
wykonawczych. 

• Realizują funkcje diagnostyki programowej i sprzętowej. 
Głównym zadaniem sterownika jest wiec reagowanie na zmianę wejść 

przez obliczanie wyjść według zaprogramowanych reguł sterowania lub 
regulacji. Reakcja ta może być zależna od wyników operacji arytmetyczno-
logicznych wykonywanych dla aktualnych stanów wejść sterownika jego 
zmiennych wewnętrznych oraz od zaprogramowanych warunków czasowych. 
Może także zależeć od operacji wykonanych na danych transmitowanych 
w sieciach łączących wiele elementów pomiarowych, sterowników, regulatorów 
czy też komputerów. 
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Najważniejszym elementem w sterowniku PLC jest centralna jednostka 
CPU, przetwarzająca dane oraz zapewniająca cykliczna realizację programu 
aplikacyjnego. Typowy cykl programowy sterownika pokazany na Rys.1 składa 
się z następujących faz: 

1. Inicjalizacja cyklu. 
2. Wczytanie sygnałów wejściowych. 
3. Wykonanie programu użytkownika. 
4. Aktualizacja sygnałów wyjściowych. 
5. Transmisja danych. 
6. Komunikacja systemowa. 
7. Wykonanie funkcji diagnostycznych. 
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Rys.1 Fazy cyklu programowego sterownika PLC 

Sterowniki te posiadają wiele funkcji umożliwiających współpracę 
z zewnętrznymi urządzeniami (czujniki), zawierają człony, które zastępują 
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fizyczne urządzenia wykorzystywane w automatyce (np. przekaźniki czasowe).  
Dzięki temu uzyskujemy zmniejszenie ilości urządzeń w układzie sterowania, 
zmniejsza się koszt oraz rozmiary szaf sterowniczych. Dzięki możliwościom 
sterowników, ich rozbudowanej strukturze stały się one uniwersalnym 
narzędziem, które wystarczy jedynie przeprogramować i uzyskujemy w ten 
sposób inny układ bez długotrwałej, uciążliwej i drogiej przebudowy szafy. 
Z tego względu znalazły zastosowanie w przemyśle. 

Biorąc pod uwagę zalety sterowników PLC takie jak funkcjonalność, niska 
cena, można zastosować to urządzenie do wykonania projektu sterowania 
napędów linii technologicznej rozdrabniarki do odpadów.  
3. SPECYFIKACJA WYKORZYSTANEGO STEROWNIKA 

Do realizacji algorytmu sterowania linii utylizacji odpadów wykorzystany 
został przekaźnik programowalny easy800 [2] firmy Meller (rys.2). Jest to 
niewielki sterownik PLC zawierający dwanaście wejść, sześć wyjść 
przekaźnikowych lub osiem tranzystorowych.  

 

 
Rys.2 Widok ogólny sterownika easy800 

 
W wykonaniach DC są do dyspozycji cztery wejścia analogowe i jedno 

wyjście analogowe. Easy800 posiada cztery styki i jedną cewkę w każdej z 256 
linii programowych. Wbudowany wyświetlacz LCD może wyświetlać do 32 
komunikatów tekstowych, każdy po 64 znaki. Dla każdego komunikatu 
użytkownik może wyświetlić kilka zmiennych np. do porównania wartości 
zadanych z rzeczywistymi. Zliczanie szybkich impulsów, pomiar częstotliwości, 
czy wykorzystanie zewnętrznego przetwornika obrotowo-impulsowego nie 
stanowi żadnego problemu. Możliwe jest również wykonywanie operacji na 
32-bitowych zmiennych, ich zapamiętywanie, czy przesyłanie w sieci NET. 

4. OPIS AUTOMATYZOWANEGO PROCESU UTYLIZACJI 
ODPADÓW 

4.1. Opis linii technologicznej rozdrabniarki do odpadów 
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Maszyna służy do rozdrabniania odpadów w procesie: 
• Recyclingu surowców wtórnych (plastik, guma, aluminium, szkło, 

drewno, papier), 
• Produkcji paliw alternatywnych, 
• Przygotowania odpadów zielonych do kompostowania lub 

przemysłowych do spalenia, 
• Zmniejszania objętości odpadów wielkogabarytowych przed ich 

zdeponowaniem na składowisku. 
Składa się z taśmociągu ładującego (rys.4) odpady do kosza zasypowego, na 
dnie, którego usytuowane są specjalne bębny (rys.5) obracające się 
przeciwbieżnie, mające na celu zmiażdżenie materiału. Przerobione odpady są 
odprowadzane przez taśmociąg odbierający. 

 
Rys.4. Schemat poglądowy rozdrabniarki do odpadów 

 

 
Rys.5 Bębny młyna rozdrabniarki 

 
Zdarzające się awarie podzespołów powodowane są blokowaniem pracy 

bębna rozdrabniarki ze względu na różne właściwości fizyczne przerabianych 
odpadów. Najprostszym, lecz wymagających dużych nakładów rozwiązaniem 
jest zakup młyna o dostosowanego do rozdrabniania nawet najtwardszych 
materiałów. Inne rozwiązanie polega na zautomatyzowaniu procesu 
technologicznego i wyposażenie go w opcje sterowania logicznego. 
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4.2. Zastosowany algorytm sterowania 
Algorytm sterowania (rys.3) obejmuje zasilanie silników napędzających 

młyn oraz taśmociągi dostarczające i odbierające odpady z młyna. Zawiera także 
sekwencyjne załączanie kolejnych członów linii technologicznej, oraz reakcji na 
stany awaryjne. Po wysłaniu sygnału start do sterownika następuje 
powiadomienie obsługi o zapoczątkowaniu pracy układu poprzez sygnalizatory 
świetlne oraz dźwiękowe. Następnym krokiem jest załączanie kolejnych 
napędów. Jako pierwsze uruchamiają się urządzenia będące na końcu linii czyli 
taśmociąg odbierający, idąc na początek linii, załącza się kolejno młyn oraz 
taśmociąg ładujący. Ze względu na możliwość przeciążenia maszyny 
w przypadku załadowania nadmiernej ilości odpadów, lub gwałtownego jej 
zatrzymania (zablokowania bębna), niezbędne jest rejestrowanie takich zdarzeń 
oraz odpowiednie reagowanie układu. W tym celu realizowane jest sprzężenie 
prędkościowe poprzez czujnik zbliżeniowy rejestrujący częstotliwość obrotów 
bębnów młyna. Program wykrywa dwa stany zagrożenia: przeciążenie 
i zablokowanie. Po wystąpieniu takich zakłóceń sterownik zatrzymuje prace 
maszyny, po czym załącza obroty rewersyjne mające na celu pozbycie się 
odpadów blokujących człon roboczy, następnie uruchamia proces do właściwej 
pracy. Istnieje możliwość nie odblokowania bębnów, co powoduje awaryjne 
zatrzymanie maszyny i zasygnalizowanie awarii.  

Sterownik rejestruje wszystkie stany przejściowe, na wyświetlaczu 
otrzymujemy informacje o realizowanej fazie sterowania i aktualnych 
zakłóceniach. Ponadto przekazywane są dane z licznika pracy maszyny 
i częstotliwości obrotów. Przewidziane jest także ręczne zatrzymanie 
poszczególnych elementów linii technologicznej bez konieczności 
unieruchamiania wszystkich napędów. Zakończenie pracy maszyny odbywa się 
poprzez sekwencyjne wyłączanie w odwrotnej kolejności do rozruchu, dzięki 
czemu w poszczególnych członach nie zalega przerabiany materiał. 
 
 



 

 325 

ROZRUCH
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Rys.6 Algorytm sterowania linii technologicznej 
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Językiem programowania, tego sterownika jest LAD, czyli język 
drabinkowy. Przykładowy fragment programu realizującego omawiany algorytm 
sterowania przedstawia Rys. 7 

 
Rys.7 Fragment programu w języku drabinkowym 

5. UZYSKANE POZYTYWNE EFEKTY, PODSUMOWANIE 
Wykorzystanie sterownika PLC w opisywanym zagadnieniu jest dobrym 

rozwiązaniem, gdyż pozwala na realizację skomplikowanego algorytmu 
sterowania małym nakładem kosztów. Ponad to, układ taki jest bardzo 
elastyczny, co pozwala na łatwą jego modyfikację, rozbudowę lub nawet zmianę 
zastosowania, dzięki możliwości łatwego i szybkiego przeprogramowania 
sterownika. 

Zapotrzebowanie na taki system sterowania wpłynęło od lubelskiej firmy 
zajmującej się produkcją maszyn do utylizacji odpadów. Projekt jest opracowany 
i znajduje się w fazie realizacji technicznej. Testy i symulacje układu sterowania 
w laboratorium wypadły pomyślnie. W tej formie jest to prototyp i zostanie 
wdrożony do produkcji w drugiej połowie 2006r. 
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