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Motywacja

• Nieustanna praca nad poprawą jakości, wydajnością i redukcją
kosztów to codzienność w firmach produkcyjnych. Zakłady
nieustannie szukają sposobów na poprawę wyników i uzyskanie
przewagi nad konkurencją.

• Ceny istniejących półautomatycznych maszyn są bardzo wysokie,
często przewyższając budżet mniejszych zakładów w skutek czego
są zmuszone do korzystania z ręcznych odpowiedników.

Ręczna nadziewarka firmy

Magorex - cena ok. 700 zł

Automatyczna nadziewarka firmy 

Magorex - cena ok. 10000 zł

Automatyczna nadziewarka firmy 

Unifiller - cena ok. 20000 zł



Cel i zakres pracy

Zakres pracy obejmował:

•Wybór komponentów elektronicznych

•Opracowanie schematu elektrycznego

•Zaprojektowanie obudowy maszyny

•Wydrukowanie obudowy wykorzystując 
technologię druku 3D

•Analiza wytrzymałościowa obudowy

•Implementacja oprogramowania sterującego 
maszyną

•Przetestowanie prototypu

Cel pracy:

Celem niniejszej pracy było opracowanie, budowa oraz implementacja 
automatycznego urządzenia do nadziewania wyrobów cukierniczych.



Komponenty składowe

• Arduino Nano

• Pompa perystaltyczna

• Sterownik silnika L298N

• Czujnik odległości

• Klawiatura membranowa

• Wyświetlacz OLED

• Moduł HX711

• Belka tensometryczna

• Włącznik dźwigniowy

• Dioda LED

• Zasilacz 12 V 500 mA



Schemat elektryczny



Złożenie prototypu w programie 
SolidWorks

Wpusty 
łączeniowe

Zbiornik
Korpus

Wspornik montażowy 
pompy Wspornik montażowy 

belki tensometrycznejCena prototypu: 356 zł



Złożenie prototypu maszyny



Analiza wytrzymałościowa korpusu

Korpus obudowy został wykonany z materiału PETG.  
Przeprowadzono 3 symulacje, które różniły się wartością 
przyłożonej siły: 

1) 100 N

2) 140 N 

3) 150 N

Wyniki symulacji

(max naprężenia):

1) 32 MPa

2) 45 MPa

3) 49 MPa

Granica plastyczności: 48 MPa

Max: 48.95



Implementacja oprogramowania

• Oprogramowanie zostało zaimplementowane i wgrane do 
mikrokontrolera przy pomocy zintegrowanego środowiska 
programistycznego Arduino IDE. 

• Do obsługi wzmacniacza belki tensometrycznej oraz wyświetlacza 
użyto odpowiednio dwóch bibliotek: HX711_ADC oraz 
Adafruit_SSD1306.

• Sterowanie oparte jest na funkcjach odpowiedzialnych za:

1) Mierzenie stopnia zapełnienia leja 

2) Informowanie operatora maszyny o stanie zapełnienia zbiornika

3) Obsługa klawiatury membranowej 

4) Wyświetlanie czasu nadziewania 

5) Uruchamianie pompy



Kalibracja oraz testowanie urządzenia

Czas pracy
10.00

Czas pracy
5.00



Praktyczna prezentacja pracy
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