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Zgodnie z trendami i wymogami bezpieczeństwa
Branża robotyki przemysłowej rozwija się obecnie bardzo dynamicznie, oferując roz-
wiązania zapewniające wysoką wydajność i zachowanie jakości produkcji. Bez wątpie-
nia robotyka spowodowała rewolucję w wytwarzaniu. Dzięki produktywności i ren-
towności robotów obecnych we współczesnych fabrykach wciąż rośnie ich popular-
ność oraz poszerza się zakres ich zastosowań. Roboty spotykamy coraz częściej na róż-
nych stanowiskach pracy – również tam, gdzie do niedawna prace były zarezerwowane 
jedynie dla ludzi. To wynik rozwoju robotów współpracujących i systemów wizyjnych, 
powiązanego ze sztuczną inteligencją.

Na łamach niniejszego dodatku specjalnego, przygotowanego przez redakcję maga-
zynu Control Engineering Polska, podejmujemy kilka istotnych tematów, w tym m.in. 
dotyczących najnowszych trendów w robotyce przemysłowej, a także cyberbezpieczeń-
stwa robotów, które w obecnej erze Przemysłu 4.0 oraz IIoT nabiera szczególnej mocy. 
Pamiętajmy zawsze o tym, że roboty powinny być nie tylko niezawodne, ale przede 
wszystkim bezpieczne.
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Najnowsze trendy 
w robotyce przemysłowej
W ostatnich latach obserwujemy szybki wzrost liczby robotów 
w stosunku do osób zatrudnionych w przemyśle. Roboty spotykamy 
coraz częściej na różnych stanowiskach pracy, w tym również tam, 
gdzie prace do niedawna były zarezerwowane tylko dla ludzi. 
To wynik rozwoju robotów współpracujących i systemów wizyjnych, 
powiązanego ze sztuczną inteligencją.

Bohdan Szafrański Wymagania rynku sprawiają, że 
robotyka przemysłowa cały 
czas zmienia się dynamicz-

nie, co pozwala na systematyczne zastę-
powanie ludzi na różnych stanowiskach 
pracy. Oczywiście nie zawsze wszystko się 
udaje. Przykładowo w 2015 r. otwarto 
w Japonii hotel, w którym obsługę klien-
tów przejęły roboty. Hotel Henn w Naga-
saki uzyskał nawet w 2016 r. certyfikat 
„Guinness World Records” jako pierw-
szy na świecie hotel, w którym perso-
nel stanowiły roboty. Jednak, jak się dość 
szybko okazało, po licznych skargach ze 
strony pracowników i klientów sieć zre-
zygnowała z ponad połowy swoich 243 
robotów, ponieważ zamiast zredukować 
pracę personelu, tworzyły one nowe pro-
blemy, a goście często wzywali obsługę do 
pomocy przy rozwiązywaniu problemów 
w kontakcie z robotami. Nie znaczy to, 
że z robotami nie będziemy spotykać się 
coraz częściej, zwłaszcza w środowisku 
przemysłowym, które musi zwiększać sto-
pień automatyzacji produkcji. 

Zgodnie z opublikowanym w paździer-
niku 2018 r. nowym raportem „World 
Robotics Report” w 2017 r. przybyła na 
świecie rekordowa liczba 381 tys. sztuk 
robotów. To wzrost o 30% w porówna-
niu z rokiem poprzednim. Oznacza to, że 
roczna wielkość sprzedaży robotów prze-
mysłowych wzrosła o 114% w ciągu 
ostatnich pięciu lat (2013–2017). Nato-

miast wartość sprzedaży wzrosła o 21% 
w porównaniu do 2016 r., osiąga-
jąc w 2017 r. nowy szczyt na poziomie 
16,2 mld dolarów. W 2017 r. stopień 
automatyzacji, według gęstości robotów, 
osiągnął 85 jednostek robotów na 10 tys. 
pracowników (w 2016 r. wynosił 74 jed-
nostki). Patrząc na regiony świata, średnia 
gęstość robotów w Europie to 106 sztuk, 
w Ameryce – 91, a w Azji – 75 sztuk. 

Zgodnie z opiniami specjalistów roboty 
przemysłowe są też głównym elemen-
tem postępu w przemyśle wytwórczym. 
Jak stwierdził Junji Tsuda, prezes Mię-
dzynarodowej Federacji Robotyki (IFR): 
„Roboty ewoluują dzięki wielu najnowo-
cześniejszym technologiom. Są to: roz-
poznawanie wizji, nauka umiejętności, 
przewidywanie awarii z wykorzystaniem 
sztucznej inteligencji, nowa koncepcja 
współpracy człowiek-maszyna oraz łatwe 
programowanie itd. Pomagają poprawić 
wydajność produkcji i rozszerzyć zakres 
zastosowań robotów”. 

W ocenie IFR w 2021 r. liczba robo-
tów dostarczanych rocznie do fabryk na 
całym świecie osiągnie około 630 tys. 
jednostek. Zgodnie z raportem w 2017 r. 
największe rynki (obejmujące 73% cał-
kowitej wielkości sprzedaży) stanowiły: 
Chiny, Japonia, Korea Południowa, Stany 
Zjednoczone i Niemcy. 

Jeśli chodzi o branże, to przemysł mo-
toryzacyjny pozostaje największym na 
świecie odbiorcą robotów z udziałem 33%
całkowitej podaży w 2017 r. (sprzedaż 
wzrosła o 22%). Przy czym w ocenie ana-
lityków w przyszłości producenci samo-
chodów będą również inwestować we 
wspólne aplikacje do ostatecznego mon-
tażu i zadań wykończeniowych. Dostawcy 
części samochodowych drugiego stopnia, 
z których wielu to firmy MŚP, choć wol-
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niej się w pełni automatyzują, to można 
spodziewać się tu zmian, ponieważ roboty 
staną się mniejsze, bardziej elastyczne, 
łatwiejsze do zaprogramowania i mniej 
kapitałochłonne. Również przemysł elek-
tryczny/elektroniczny nadrabia zaległo-
ści w stosunku do producentów samocho-
dów. Tu sprzedaż wzrosła o 33%, osiąga-
jąc poziom 121 300 sztuk (32% całko-
witej podaży w 2017 r.). Jak zauważono 
w raporcie, rozszerzająca się gama inte-
ligentnych efektorów końcowych i tech-
nologii wizyjnych rozszerza zakres zadań, 
które roboty mogą wykonywać w pro-
dukcji elementów elektronicznych. Rów-
nież szybko rośnie wykorzystanie robotów 
w przemyśle metalowym (maszyny prze-
mysłowe, wyroby metalowe i przemysł 
metali podstawowych). Udział całkowi-
tej podaży robotów osiągnął tu 10% przy 
wzroście sprzedaży o 55% w 2017 r. Jak 
przewidują analitycy, duże firmy z branży 

metalowej wdrażają strategie automaty-
zacji zgodne z ideą Przemysłu 4.0 i chcą 
wykorzystać robotykę, by czerpać korzy-
ści z ekonomii skali i móc szybko reago-
wać na zmiany popytu na ich produkty.

Warto zwrócić uwagę, że obecnie jest 
rozwijanych kilka rodzajów robotów prze-
mysłowych różniących się budową. To 
nie tylko najpopularniejsze roboty prze-
gubowe, nazywane również ramienio-
wymi. Ramię robocze najbardziej przypo-
mina tu swoją charakterystyką ruchu rękę 
człowieka. Najczęściej mają one sześć osi 
obrotu i dzięki temu łatwo je przystoso-
wać do wykonywania wielu zróżnicowa-
nych zadań, co zapewnia dużą elastycz-
ność. Jednak rozwiązanie to jest z reguły 
droższe i nie zawsze potrzebne w konkret-
nych zastosowaniach. Kolejna grupa to 
roboty kartezjańskie. Poruszają się w trzy-
osiowym układzie kartezjańskim, wyko-
nując ruchy przód/tył, prawo/lewo oraz 

góra/dół. Najczęściej wykorzystuje się 
je do przenoszenia i pakowania materia-
łów. Kolejną grupę stanowią roboty cylin-
dryczne, często też określane jako suwni-
cowe, bramowe. Ich przestrzeń robocza 
przypomina wydrążony cylinder. Podobne 
do nich są roboty sferyczne, w których 
ramię poziome nie porusza się równole-
gle do podłoża, ale wychyla się w górę 
i w dół, co powoduje, że przestrzeń robo-
cza przypomina sferę ograniczoną od 
góry i dołu. Tego rodzaju rozwiązania ofe-
ruje firma Güdel. Są to np. roboty gantry, 
roboty osadzone na suwnicy, która tworzy 
strukturę nad obszarem roboczym (obszar 
wytyczony przez suwnicę zwany jest por-
talem). Firma Güdel zestawia osie liniowe 
z modułami obrotowymi w różnych kon-
figuracjach, wykorzystując moduły jed-
noosiowe w każdej orientacji, po moduły 
o wielu mostach/ramionach. Przygoto-
wane przez firmę jednostki są gotowe do 
integracji z danym procesem i składają 
się z indywidualnie połączonych modu-
łów liniowych, obrotowych lub przegu-
bowych z podstawowym systemem stero-
wania i oprogramowaniem. Wśród innych 
rodzajów robotów należy wymienić też 
roboty typu SCARA, wykorzystywane 
w operacjach typu pick and place. Prze-
strzeń robocza jest w nich taka sama jak 
w robotach cylindrycznych. Natomiast do 
montażu sufitowego korzysta się często 
z robotów typu delta.

Opinie specjalistów
Zapytaliśmy osoby związane z branżą 
robotów o ocenę trendów. Jak stwier-
dził Radosław Matiakowski, prezes firmy 
CoRobotics, obecnie najsilniejszym tren-
dem jest popularyzacja robotów współ-
pracujących, które pozwalają na roboty-
zację każdej wielkości przedsiębiorstwa 
i obsługę krótkich, średnich i długich serii 
produkcyjnych. Dostępność ta wynika 
z łatwości i szybkości programowania 
w intuicyjnych narzędziach graficznych 
oraz możliwości uczenia robota przez 
pokazywanie. Dodatkowo są łatwo prze-
stawialne od stanowiska do stanowiska 
i bezpiecznie pracują obok człowieka, dla-
tego nie wymagają kosztownych i stałych 
fundamentów oraz klatek bezpieczeń-
stwa. To czyni je dostępnymi ekonomicz-
nie i kompetencyjnie dla każdej firmy. 
Zdaniem eksperta obecnie można dostrzec 
dynamiczne trendy sztucznej inteligencji Źr
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i coraz lepszej komunikacji robota z otoczeniem, dlatego też 
nie można wykluczyć, że za kilka lat programowanie robota 
współpracującego będzie przypominać wydawanie polecenia 
głosowego człowiekowi, a robot jeszcze będzie wyciągał wnio-
ski i dostosowywał swoje działanie. 

Warto dodać, że CoRobotics dystrybuuje produkty firmy 
HANWHA, która inwestuje w robotykę. HANWHA to 246. 
największe przedsiębiorstwo na świecie o rocznych przycho-
dach w wysokości ponad 56 mld dolarów, mające wielolet-
nie doświadczenie w robotach dedykowanych dla ekstremal-
nie trudnych warunków, przeznaczonych dla sektora zbro-
jeniowego. Obecnie dostępna jest już rodzina trzech cobo-
tów przemysłowych różnej wielkości, a nad dalszym rozwo-
jem robotów HCR pracuje 250-osobowy zespół R&D. Jak 
dodaje, trwają prace nad innowacyjnymi rozwiązaniami, 
które uczynią roboty współpracujące jeszcze bardziej dostęp-
nymi i łatwymi.

Również Tomasz Strzępek, wiceprezes zarządu w firmie 
Propes, jest przekonany, że zgodnie z wieloletnim trendem 
zastosowanie robotów będzie miało coraz większy wpływ na 
przekształcenie produkcji. Jego zdaniem można zaobserwować 
cztery główne trendy związane z zastosowaniem robotów, 
które odegrają kluczową rolę w niedalekiej przyszłości. 

Po pierwsze jest to postępująca integracja technologii 
Industrial Internet of Things (IIoT). Jak dodaje ekspert, roboty 
coraz częściej korzystają z inteligentnych czujników, gro-
madząc dane niedostępne wcześniej dla producentów. Tak 
zebrane informacje są wykorzystywane na poziomie zarządza-
nia przedsiębiorstwem. Ten trend prowadzi do nowych pozio-
mów wydajności. Kolejny element to cyberbezpieczeństwo 
przemysłowe. Ponieważ roboty coraz częściej łączą się z sys-
temami gromadzenia danych w przedsiębiorstwie, zwiększa 
się przez to ryzyko związane z cyberbezpieczeństwem. Przed-
siębiorstwa będą zmuszone do eliminowania luk w procesach 
i do inwestycji w cyberbezpieczeństwo, aby zapewnić bez-
pieczną i niezawodną produkcję. Ważnym trendem są również 
rozwiązania wirtualne, czyli zaawansowane modele proce-
sów oraz na pojedynczych stanowiskach, które staną się inte-
gralną częścią robotyki przemysłowej. Jak tłumaczy Tomasz 
Strzępek, jedną z rosnących aplikacji jest wirtualna reprezen-
tacja zrobotyzowanych systemów do weryfikacji koncepcji, 
programowania offline, wykrywania i zapobiegania awariom. 
Również takim trendem są dziś roboty współpracujące. Stają 
się one coraz bardziej zdolne do pracy w trudnych warunkach 
przemysłowych i będą stosowane w aplikacjach, w których 
jeszcze niedawno nie brano ich pod uwagę. Jak uzupełnia eks-
pert z firmy Propes – oferującej rozwiązania wykorzystujące 
otoczenie robotów, pozwalające wpisać się w wymienione 
trendy – jako integrator firma stosuje rozwiązania czołowych 
producentów robotów, dla których równocześnie jest źródłem 
informacji o potrzebach klientów. W najbliższym czasie spo-
dziewa się też rozwoju oferty robotów współpracujących do 
zastosowań pick and place oraz zaawansowanych pod wzglę-
dem koncepcyjnym elementów wykonawczych. Będzie rów-
nież zwiększać ofertę wynikającą z przenikania świata infor-
matyki do świata automatyki i robotyki.

Jakub Stec, Channel Manager w firmie ABB, przypomina, 
że rozwój robotyki nakierowany jest przede wszystkim na 
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sprawienie, by roboty były bardziej przy-
jazne i łatwiejsze w użyciu. Dotyczy to 
zarówno ich programowania, instalacji, 
jak i też późniejszego użytkowania. 

Pierwszy aspekt widać wyraźnie 
w rozwoju narzędzia ABB RobotStudio, 
które służy do programowania i konfi-
guracji robotów w środowisku wirtual-
nym. Narzędzie to oferuje pełne wspar-
cie dla wszystkich robotów ABB, pozwa-
lając na ich symulację, testowanie, kon-
figurowanie i programowanie. Robot-
Studio wspiera w pełni technologię 3D 
w postaci okularów (Oculus Rift, HTC 
Vive, Samsung Gear) i umożliwia współ-
dzielenie projektu między pracownikami 
w różnych lokalizacjach. Moduł fizyki 
pozwala symulować zachowanie obiek-
tów takich jak pakiet przewodów czy 
też np. produktu. Jak dodaje, kolejnym 
aspektem jest łatwość instalacji i doboru 
robota. Podstawowe parametry to udźwig 
i zasięg. Dotychczas klienci mieli do 
wyboru kilka lub kilkanaście wariantów 
w danej grupie, np. dla robotów małych, 
tj. o udźwigu do np. 13 kg i zasięgu 
1,2 m. Nowe podejście ABB w postaci 
modułowej konstrukcji robotów zapewnia 
wybór kilkudziesięciu wariantów, pozwa-
lając klientom na jeszcze lepsze dopaso-
wanie ich do swoich potrzeb. Podobnie 
ma się sytuacja z kontrolerem robota sta-
nowiącym jego „mózg”. W konsekwen-
cji komputery są coraz wydajniejsze obli-
czeniowo i pozwalają na nowe zastosowa-
nia. Również liczba wariantów zwiększa 
się, pozwalając dopasować je do potrzeb. 
Nowe kontrolery ABB z rodziny Omnicore 
stanowią tego najlepszy przykład. Duży 
postęp następuje również w zakresie bez-
pieczeństwa. Jak podsumowuje Jakub 
Stec, klasyczne roboty, dzięki zastosowa-
niu odpowiednich opcji programowych 
i sprzętowych, jak np. ABB SafeMove, 
pozwalają na budowę mniejszych i bez-
pieczniejszych cel zrobotyzowanych oraz 
stacji, w których współpracują z ludźmi.

Potwierdzeniem dużego zainteresowa-
nia robotami jest co roku spora ich repre-
zentacja na największych w naszym kraju 
targach dotyczących automatyki, jakim 
jest warszawski AUTOMATICON. Chodzi 
nie tylko o roboty, ale również o nowocze-
sne elementy ich wyposażenia. To dzięki 
nim roboty nie tylko coraz sprawniej 
wykonują różne zadania, ale też posze-
rza się zakres ich zastosowań w zakładach 
przemysłowych. 

Firma Piab Polska pokazała w tym roku 
m.in. chwytaki podciśnieniowe piCOBOT 
– certyfikowane przez Universal Robots. 
To podciśnieniowe urządzenie z wbudo-
wanym systemem sterowania, wskaźni-
kami stanu i wyświetlaczem. Montowane 
jest bezpośrednio na ramieniu robota UR. 
Jest wyposażone w gniazdo do programo-
wania (URCaps) dla podręcznego urzą-
dzenia programującego (z możliwością 
samouczenia), które ułatwia instalację, 
nastawę oraz przygotowanie do startu. 
Uniwersalny chwytak umożliwia przeno-
szenie detali szczelnych i nieszczelnych, 
np. różnego rodzaju pudełek i bloków. 

Innymi przykładami są chociażby 
sprzęt do pozycjonowania 3D firmy 
Cognex, który można wykorzystać do 
pozycjonowania robotów, czy tory jezdne 
do przesuwu liniowego robota, prezento-
wane przez niemiecką firmę Rollon. 

Na tegorocznym AUTOMATICONIE
firma Fanuc pokazała robot SCARA do 
paletyzacji i aplikacji typu pick and place 
– model SR-6iA. To dobry wybór do 
zastosowań w procesach montażu, prze-
noszenia elementów, czynności kontrol-
nych czy podczas pakowania przy maksy-
malnej nośności 6 kg. SR-6iA zajmuje nie-
wiele miejsca oraz oferuje prędkość i pre-
cyzję na obszarze koperty pracy 360°. 
Lekka, podestowa budowa oraz zinte-
growane połączenia minimalizują ryzyko 
zakłóceń z urządzeniami peryferyjnymi. 

Polską premierą była prezentacja 
robota drugiej generacji KR Quantec-2 
firmy KUKA. Charakteryzuje go uprosz-
czone uruchamianie, niższe koszty konser-
wacji oraz optymalizacja procesów obsłu-
giwanych przez system. Również smu-
kłe krawędzie kolizji, rozszerzona obsługa 
w środowisku i mała podstawa, co jest 
ważne na etapie planowania gniazda pro-
dukcyjnego. Wprowadzono w nim dwa 
nowe rodzaje ruchu. Jeden, którego celem 
jest uzyskanie większej prędkości, i drugi, 
zoptymalizowany w celu uzyskania więk-
szej dokładności. Korzystając z tych dwu 
rodzajów ruchu, można konfigurować 
przebieg programu robota, by móc uzy-
skać większe dokładności lub o 10% lep-
szy czas cyklu. Jak mówi Łukasz Szczep-
kowski, regionalny kierownik sprze-
daży w firmie Kuka, kolejnym elemen-
tem wprowadzonym w drugiej genera-
cji robotów jest możliwość programowego 
zwiększenia ich nośności. Na przykład dla 
robota o udźwigu 120 kg można ją zwięk-

szyć programowo do 150 kg. Przy oka-
zji warto dodać, że w tym roku wśród pię-
ciu firm, które otrzymały Złoty Medal 
targów AUTOMATICON, znalazły się 
firmy Cobotics (za robota współpracują-
cego HCR-3/5/12) i KUKA CEE GmbH 
Oddział w Polsce za wspomnianego już 
robota KR Quantec-2. To tylko kilka przy-
kładów prezentowanych w tym roku roz-
wiązań związanych z robotyką.

Roboty w zakładach przemysłowych 
oraz poza nimi nie są nowością. Pracow-
nicy przyzwyczajają się do wykonywania 
pracy, przy której są wspomagani przez 
roboty współpracujące. Obecnie więk-
szość czynności wykonywanych na liniach 
produkcyjnych mogą wykonać roboty. 
O tym, czy je zastosować, decyduje rachu-
nek ekonomiczny. Przy coraz większych 
niedoborach występujących na rynku 
pracy w krajach uprzemysłowionych, ale 
również w Polsce, robotyzacja stanowisk 
pracy stanie się koniecznością. Jak wynika 
z badań przeprowadzonych w ostatnich 
latach, prace fizyczne w przewidywalnych 
środowiskach, np. wykonywane przez 
operatorów maszyn czy też np. pracow-
ników fast-foodów, są najczęściej zastę-
powane przez roboty. Z raportu przygo-
towanego w 2017 r. przez firmę konsul-
tingową McKinsey wynika, że na razie, 
choć jest to już możliwe, najwolniej (do 
2030 r.) będą zastępowane przez roboty 
prace wykonywane dziś przez ludzi w nie-
przewidywalnych środowiskach. Doty-
czy to zawodów wykonywanych przez 
ogrodników, hydraulików lub osoby zaj-
mujące się opieką nad dziećmi i osobami 
starszymi. Jako powód wymieniono trud-
ność w ich automatyzacji i często rela-
tywnie niższe w tych zawodach płace, co 
czyni automatyzację mniej atrakcyjną pod 
względem biznesowym. Można jednak 
przewidywać, że wszędzie tam, gdzie jest 
to możliwe i opłacalne, pojawią się wcze-
śniej lub później roboty. Roboty w prze-
myśle to już dziś standard.

Bohdan SzafrańskiBohdan Szafrański jest od początku lat 90. 
związany z branżą informatyczną. Ukoń-
czył studia podyplomowe z zakresu infor-
matyki i telekomunikacji na Politechnice 
Warszawskiej. Zajmował się zagadnie-
niami normalizacyjnymi w Polskim Komi-
tecie Normalizacyjnym. Publicysta, dzien-
nikarz. Obecnie publikuje m.in. w prasie 
specjalistycznej skierowanej do odbiorców 
z branży automatyki przemysłowej. 



Najszersza oferta  
robotów na rynku
- od najmniejszego  
do najsilniejszego

• Systemy wizyjne FANUC iRVision 2D/3D
• Czujniki siły FANUC Force Sensor
• Systemy bezpieczeństwa FANUC DCS

• 250 zintegrowanych funkcji 
programowych oraz sprzętowych

• Narzędzia symulacyjne

roboINNOWACJE dla 
konkurencyjności produkcji

130 MODELI ROBOTÓW WYPOSAŻONYCH W ZMYSŁY:

www.fanuc.pl

Roboty samouczące się (self learning robots)

Roboty współpracujące (collaborative robots)  

http://www.fanuc.pl


FIRMA PREZENTUJE

KUKA Digital Services 
– nieocenione wsparcie produkcji 
w dobie Industry 4.0.
Digitalizacja to podstawa zmian, które wkrótce opanuj  wszystkie procesy przemys owe. 
Ich efektem b dzie bardziej elastyczna, energooszcz dna, chroni ca zasoby naturalne, 
dopasowana do indywidualnych potrzeb oraz korzystna cenowo produkcja.

W a nie teraz, w dobie Industry 4.0, 
przedsi biorcy na w asnej skórze 
odczuwaj  rosn ce wymagania 

rynku, spowodowane przez globaln  konku-
rencj  i rewolucj  cyfrow . Cloud Computing 
i Big Data znacznie przyspiesz  proces digi-
talizacji. Systemy ucz  si  i rozwijaj  coraz 
szybciej. Przenosz c ten proces na produk-
cj  przemys ow , Industry 4.0 stworzy ca -
kowicie nowe wiaty produkcyjne. Na ich 
ko cu znajd  si  platformy, które b d  ela-
stycznie kierowa y procesami, autonomicz-
nie je zoptymalizuj  i dopasuj  do wp ywów 
zewn trznych.

W Industry 4.0 procesy produkcyjne i moce 
przerobowe b dzie mo na zamówi  jed-
nym klikni ciem myszki, porównywalnie do 
streamingu muzyki. Gdy produkcja stanie si  
us ug , b dzie si  p aci  za prac  maszyny. 
Chmura daje przedsi biorstwom mo li-
wo  elastycznego reagowania na wymaga-
nia dotycz ce zdolno ci produkcyjnych i prze-
p ywu towarów. KUKA oferuje klientom inte-
ligentne rozwi zania cyfrowe, które w du ej 
mierze wp ywaj  na popraw  wydajno ci 
pracy w fabryce, obni enie kosztów produkcji 
i zapobieganie powstawaniu awarii generuj -
cych ogromne straty. 

KUKA.Sim Pro 3.1
Inteligentne oprogramowanie KUKA.Sim Pro 
3.1 jest doskona ym narz dziem s u cym 
do symulacji prac produkcyjnych. Wspieraj c 
precyzyjne planowanie procesów zachodz -
cych w fabryce, nie wymagaj c dodatko-
wych inwestycji, pozwala in ynierom testo-
wa  ró ne warianty na poziomie wirtualnym. 
Optymalizacja procesów produkcyjnych oraz 
pracy robotów to kluczowy element pozwa-
laj cy na sprawne funkcjonowanie oraz 
wzrost konkurencyjno ci przedsi biorstwa. 

To tak e doskona e narz dzie wspieraj ce 
sprzeda .

KUKA.Sim Pro 3.1 cechuje si  przyjaznym 
u ytkownikowi interfejsem, licznymi funk-
cjami i modu ami. W oprogramowaniu 
mo na stworzy  m.in. w asny program robota 
w trybie offline, tworzy  w asne koncep-
cje dla celi pracy robota oraz unikalne kom-
ponenty. Maj c nieograniczone mo liwo-
ci modyfikacji instalacji i robotów wed ug 

indywidualnych potrzeb klientów, sprze-
dawcy w prosty i szybki sposób przygoto-
wuj  prezentacje, eksportuj c projekty 3D 
do pliku PDF, co wp ywa na ich atrakcyjno  
i zainteresowanie zakupem. 

Wst pne projektowanie koncepcji instala-
cji o bardzo dok adnych czasach taktowania 
zwi ksza pewno  planowania i konkuren-
cyjno . Natomiast testy osi galno ci i roz-
poznawania kolizji umo liwiaj  ocen , czy 

Aplikacja internetowa KUKA Xpert stanowi aktualne i rzetelne kompendium wiedzy 
o wszystkich produktach KUKA.
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programy robotów i schematy modu ów s  
mo liwe do zrealizowania.

Narz dzie KUKA.Sim Pro 3.1 umo liwia 
zanurzenie si  w wirtualn  rzeczywisto . Za 
pomoc  urz dzenia VR (nie nale y do zakresu 
dostawy) prezentowane s  tworzone kon-
cepcje instalacji. Wyniki symulacji mo na 
wy wietla  tak e w drodze za pomoc  aplika-
cji Mobile Viewer App.

KUKA Xpert
KUKA Xpert to aplikacja internetowa zawie-
raj ca kompleksowe informacje o produk-
tach KUKA. To doskona e narz dzie, szcze-
gólnie przydatne w pracy techników serwiso-
wych, planistów, programistów, operatorów 
oraz in ynierów rozruchowych. U ytkownicy 
mog  korzysta  z zawartych w nim doku-
mentacji i instrukcji w dowolnym miejscu 
i czasie, 24 godz. na dob , za po rednic-
twem bie cej przegl darki internetowej, 
bez konieczno ci instalowania dodatkowego 
oprogramowania.

Klienci KUKA otrzymuj  dost p do bezp at-
nej wersji KUKA Xpert basic automatycznie 
po zakupie dowolnego robota. Rozbudowana 
wersja KUKA Xpert jest dodatkowo p atna. 

Jakie korzy ci daje KUKA Xpert?
• Redukcja przestojów

Dzi ki szybkiemu dost powi do bazy wiedzy 
KUKA w razie jakiejkolwiek awarii u ytkownik 
mo e od razu sprawdzi  widoczny komuni-
kat oraz odnale  rozwi zanie. Efekt? Szybka 
reakcja = redukcja strat finansowych spowo-
dowanych opó nieniami w produkcji.

• Sprawdzona wiedza
Tre ci dokumentów oraz instrukcji dost p-
nych w KUKA Xpert s  redagowane przez 
techników i sprawdzane przez ekspertów 
KUKA. KUKA Xpert udost pnia dokumenta-
cje oraz instrukcje produktów, tak e w wersji 
interaktywnej. 

• atwy start
Dzi ki wykorzystaniu zasobów KUKA Xpert 
niemal ka dy pracownik, niezale nie od sta-
nowiska i sta u pracy, ma dost p do bazy 
wiedzy o wszystkich produktach KUKA. 

KUKA Connect
KUKA Connect to platforma analityczna 
dzia aj ca w chmurze, która automatycz-
nie zbiera wszystkie dane dotycz ce robota, 

dokonuj c szczegó owej analizy jego pracy. 
Za pomoc  KUKA Connect u ytkownik mo e 
w jednym miejscu zarz dza  czynno ciami 
wykonywanymi przez robota oraz dokony-
wa  optymalizacji dzia a .

Platforma KUKA Connect jest wyposa ona 
w system powiadamiania i alarmowania 
o wszelkich zmianach w aktywno ci robota. 
Dziennik aktywno ci pozwala diagnozowa  
pojawiaj ce si  usterki oraz kontrolowa  
stan robota, co skutecznie zapobiega ewen-
tualnym przestojom w produkcji.

Analityka i wiedza kluczem 
do sukcesu
Cyfrowy wiat jest nieodzown  cz ci  naszego 
ycia. Firma KUKA jako wizjoner i prekursor

inicjatywy Industry 4.0 od pocz tku bierze
udzia  w nap dzaniu zmian. Kluczowe dla 
wspó czesnego przemys u wydaje si  by  
stopniowe wdra anie rozwi za  opartych na 
nierozerwalnym po czeniu realnych i wirtu-
alnych procesów. To dzi ki nim producenci 
mog  zapewni  szerok  ró norodno  pro-
duktów przy zmiennych wielko ciach partii. 
Wymagane s  elastyczne systemy, a kluczem 
do nich staje si  automatyzacja oraz szeroko 
poj ta digitalizacja produkcji. 

KUKA.Sim Pro 3.1, KUKA Xpert oraz KUKA 
Connect to narz dzia, które daj  wiedz  
i wsparcie potrzebne do jak najlepszej opty-
malizacji w fabryce. Staranne przygotowa-
nie, sprawdzone informacje oraz bie ce 
raporty, trafnie ocenione, mog  si  przyczy-
ni  do wypracowania niezawodnej strate-
gii dzia ania, w efekcie wykorzystuj c pe en 
potencja  przedsi biorstwa i niemal ca ko-
wicie eliminuj c ryzyko niepo danych awa-
rii. Warto ju  teraz zainteresowa  si  wdro e-
niem rozwi za  KUKA Digital Services. 

Zamów bezp atn  konsultacj : 
+48 32 661 01 26 lub ServicePL@kuka.com

KUKA CEE GmbH Sp. z o.o. Oddzia  w Polsce
ul. Porcelanowa 10, 40-246 Katowice
tel. +48 32 730 32 14
www.kuka.com

KUKA Connect to doskona e narz dzie analityczne, dostarczaj ce szczegó owych informacji 
o pracy robotów.

KUKA 04 art spons press.indd   3 2019-08-21   12:56:26

  9

mailto:ServicePL@kuka.com
http://www.kuka.com


10  

I mplementacja robotów i sztucznej 
inteligencji (artificial intelligence), 
oraz systemów wykorzystujących 

uczenie maszynowe (machine learning) 
może przynieść przedsiębiorstwom wiele 
korzyści.

Nie należy jednak rozpatrywać robo-
tyki i koncepcji organizacyjnych fabryk 
przyszłości jako czegoś nowego, ponie-
waż istnieją one od dziesięcioleci; jedynie 

perspektywa ich postrzegania zmienia się 
wraz z czasem. Gdy Henry Ford zamie-
nił wozy konne na samochody z silnikami 
spalinowymi, automatyzacja została siłą 
napędową naszego życia. Linie produk-
cyjne H. Forda stały się wzorem do naśla-
dowania dla przyszłych fabryk i zakładów 
przemysłowych. 

W przeciwieństwie do treści dzieła 
„Three Laws of Robotics” autorstwa 
Issaca Asimova, pisarza science fiction, 
który stworzył podręcznik na temat inter-
akcji człowieka z maszyną, progres 
w robotyce, sztucznej inteligencji oraz 
dziedzinie machine learning spowodo-
wał powstanie nowej ery w automatyce 
– automatyki kognitywnej. Dziś maszyny 
w wielu dziedzinach wykonują zada-
nia przeznaczone niegdyś dla człowieka. 
Maszyny te tworzą podłoże pod fabryki 
przyszłości. 

Wraz z pojawianiem się nowych, coraz 
bardziej zaawansowanych i skompliko-
wanych technologii, obserwujemy zjawi-
sko tworzenia się nowej dziedziny wiedzy 
i pozyskiwania doświadczenia w wykorzy-
staniu danych z produkcji do podejmowa-
nia decyzji.

Stosowanie sztucznej inteligencji 
i technologii machine learning stało się 
ekonomicznie uzasadnione, bardziej uni-
wersalne, dopasowane do zastosowań. 
Technologia ta odmieniła branżę wytwa-
rzania na wiele sposobów. W miarę jak 
technologia będzie stawała się prost-
sza w implementacji, wiele biznesowych 
decyzji będzie dotyczyć adaptacji robo-
tów. Jednakże, aby w całości docenić 
korzyści płynące z robotyki, organizacje 
powinny stosować podejście holistyczne 
i implementować strategie automatyza-
cji dopasowane do obecnych i przyszłych 
potrzeb biznesu. 

Dr. Keshab Panda

Roboty i sztuczna inteligencja 
usprawnią pracę fabryk przyszłości
Już dziś można wnioskować, że robotyka i sztuczna inteligencja 
(AI) przyczynią się w istotny sposób do poprawy jakości wyrobów 
i usług, spowodują wzrost produktywności, poprawę bezpieczeństwa 
pracowników, ujednolicenie stosowanych rozwiązań, ograniczenie 
ilości odpadów, a co najważniejsze – zapewnią satysfakcję klienta.

↙  Roboty wyposażone 
w sztuczną inteli-
gencję oraz machine 
learning są wykorzy-
stywane do wyko-
nywania żmud-
nych, powtarzalnych 
zadań i bardziej 
skomplikowanych 
funkcji, mających na 
celu poprawę jako-
ści, wydajności pro-
dukcji, zwiększa-
nia bezpieczeństwa, 
ograniczenia odpa-
dów i zwiększania 
zadowolenia klienta.
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ROLA ROBOTYKI
W FABRYCE

PRZYSZŁOŚCI

usprawnienie
łańcucha
wartości

lepsza produktywność 
przez wykorzystanie

zasobów 24/7

potencjał
ograniczenia kosztów

operacyjnych

coboty zastępują ludzi 
(żmudne zadania),
wzrost wydajności

pracownika

roboty
minimalizują

ryzyko błędów
i opóźnień

zwiększenie
doświadczenia

w pracy
z klientem
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Wykorzystanie potencjału rynku
Z raportu wykonanego przez Technavio 
wynika, że globalny rynek robotyki zwięk-
szy swoją wartość o ponad 32 miliony 
dolarów między rokiem 2018 a 2022. 
Skumulowany roczny wskaźnik wzrostu 
(CAGR) wyniesie ponad 11%. Według 
innych wyliczeń przeprowadzonych przez 
firmę Statista do roku 2025 globalny 
rynek robotyki może być wart 500 miliar-
dów dolarów.

Szybki wzrost ilości implementacji 
nowych technologii, szerokie zastosowa-
nie rozwiązań bezprzewodowych, moda 
na adaptację urządzeń współpracujących 
z Internetem Rzeczy (IoT) oraz postęp 
w dziedzinie sztucznej inteligencji (AI) 
i machine learning to jedne z czynników, 
które uważa się za decydujące dla roz-
woju branży robotyki.

Nadchodzące trendy technologiczne 
już teraz zmieniają modele biznesowe 
we wszystkich sektorach przemysłu 
i odkrywają ogromne możliwości innowa-
cji i rozwoju rynku. Jednak należy pamię-
tać, że owe narzędzia i związane z nimi 
możliwości wzrostu konkurencyjności nie 
będą rozwiązaniem trwałym, jeśli liderzy 
rynku nie dokonają poważnych inwesty-
cji, adaptując przedsiębiorstwa do inno-
wacyjnych technologii. Aby przedsiębior-
stwa produkcyjne pozostały konkuren-
cyjne i nadal liczyły się na rynku, muszą 
opracować dobrze przemyślaną strategię 
wspieraną przez nowe technologie i robo-
tykę. Bardzo  ważne jest, aby strategia 
dotyczyła całego łańcucha wartości, od 
początku do końca produkcji, włącznie 
z łańcuchem dostaw.

Możliwości nowych robotów
Nawet w przypadku robotów wymaga 
się od nich bardziej kreatywnego myśle-
nia niż jedynie wypełniania zapisanych 
rozkazów. Powstanie technologii wizyjnej 
dla robotów, zestawione z osiągnięciami 
w dziedzinie IoT, dało maszynom możli-
wość przetwarzania instrukcji i obrazów 
przez nie same i obmyślania kolejnych 
kroków będących z logicznego punktu 
widzenia sekwencjami czynności. Techno-
logia ta umożliwia robotom „widzenie”. 
Jeśli jej rozwój będzie postępował, roboty 
zyskają możliwość stosowania logiki 
w szerszym pojęciu i pozyskania zdolności 
samodzielnego uczenia się.

Roboty współpracujące to kolejne 
znaczne usprawnienie, które będzie 
dalej rozwijane w przyszłości, ponieważ 
odzwierciedla uwagę przemysłu skupioną 
na tworzeniu robotów łatwych w progra-
mowaniu, prostych w obsłudze i łatwo 
integrowalnych z procesami. Dzięki tym 
innowacjom roboty mogą być zainsta-
lowane w dowolnym miejscu w fabryce 
i wykonywać dowolne zadania. Wykorzy-
stując technologię wizji trójwymiarowej, 
obrazowanie multispektralne i hiperspek-
tralne, w połączeniu ze sztuczną inteli-
gencją, machine learning i deep learning, 
roboty przemysłowe będą w stanie same 
się ulepszać i usprawniać procedury reali-
zacji powierzanych im zadań. 

Instalacja, obsługa i serwis robotów 
stały się szybsze i mniej kosztowne, niż 
miało to miejsce dawniej – a wszystko 
dzięki wykładniczemu wzrostowi mocy 
obliczeniowej komputerów, osiągnięciom 
w dziedzinie programowania oraz rozwo-
jowi technologii sieciowych. Roboty są 
wyposażone w czujniki i siłowniki, które 
monitorują ich stan i parametry robo-
cze, raportują je do systemu sterowania, 
wspomagając sterowanie procesem i zbie-
rając dane potrzebne do utrzymania oraz 
ciągłego usprawniania i rozwiązywania 
problemów. 

Jakość to inny aspekt wytwarzania, 
który można poprawić dzięki danym 
generowanym przez roboty i stosowa-
nie zaawansowanych technik ich ana-
lizy. Zaangażowanie robotów w czynności 
wytwarzania pozwoli zakładom na wzrost 
rentowności dzięki redukcji błędów 
i wzrostowi jakości, przy jednoczesnym 
zwiększaniu tempa produkcji, w niektó-
rych przypadkach umożliwiając osiągnię-
cie wydajności daleko przekraczającej 
możliwości człowieka.

Ludzkie umiejętności to nowe 
wyzwania dla robotów
Roboty nie są już jedynie elemen-
tem nowoczesnej kultury. Podobnie jest 
z ludźmi, którzy zdobyli umiejętność ich 
projektowania. Coraz więcej jest ludzi 
mających zdolności i umiejętności pro-
jektowania, obsługi i utrzymania robo-
tów. I tacy ludzie będą coraz bardziej 
potrzebni. Związane z robotyką zagadnie-
nia poruszane są w instytutach i na uni-
wersytetach na całym świecie, zarówno 
w postaci odpowiednich kursów, jak rów-
nież jako elementy podstawowego syla-
busa studiów. Nawet przedsiębior-
stwa rozpoczęły szkolenie pracowników 
z nowych technologii w celu zwiększenia 
umiejętności i zachęcenia pracowników 
do zmierzenia się z nowymi wyzwaniami 
inżynierskimi.

Dostępność oprogramowania ułatwia 
prowadzenie symulacji działania i proce-
dur utrzymania robotów, pozwala zredu-
kować czas poświęcany przez inżynierów 
na naukę i testy oraz ogranicza ryzyko. 
Dzięki temu zagadnienie programowania 
robotów jest prostsze i tańsze.

Roboty zmieniają wszystkie aspekty 
wytwarzania produktów i przetwarza-
nia materiałów. Roboty wyposażone 
w sztuczną inteligencję oraz elementy 
machine learning realizują wiele zadań 
związanych z wytwarzaniem i produk-
cją. Mogą wykonywać żmudne zadania 
i powtarzalne czynności, które są niebez-
pieczne, nieodpowiednie lub poza zasię-
giem możliwości ludzi.

Przedsiębiorstwa produkcyjne powinny 
śmiało implementować plan transfor-
macji przedsiębiorstwa, który wykracza 
daleko poza szacowanie, czy implemen-
tacja robotów jest spójna z innymi syste-
mami. Firmy powinny również stosować 
podejście zachęcające pracowników do 
popularyzowania robotyki. Dzięki rozwo-
jowi branży automatyki, wpływającemu 
na wszystkie aspekty wytwarzania, będzie 
mogła dokonać się transformacja. Gdy 
roboty staną się w coraz większym stop-
niu niezbędnym wyposażeniem współ-
czesnego zakładu przemysłowego, zwięk-
szy się również produktywność przedsię-
biorstwa.

Dr. Keshab Panda Dr. Keshab Panda – CEO oraz Managing 
Director w firmie L&T Technology 
Services. 

Zaangażowanie robotów 
w czynności wytwarzania 
powoduje wzrost rentow-
ności dzięki redukcji błę-
dów i wzrostowi jakości, 
przy jednoczesnym zwięk-
szaniu tempa produkcji.
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Transfer ze Stanów do Japonii
Historia zastosowania robotów w przemy-
le si ga lat 60. XX wieku. Znacz c  postaci  

w tej dziedzinie by  dr Joseph Engelberger, 
ameryka ski naukowiec, który zyska  przy-
domek „ojca robotyki”. Jego firma Unimate 
jako pierwsza produkowa a roboty przemy-
s owe. Dzia alno  Engelbergera nie cieszy a 
si  jednak zbyt du  popularno ci  w USA. 
Funkcjonuj ce tam zwi zki zawodowe oba-
wia y si , e z czasem roboty mog yby zast -
pi  ludzi, odbieraj c im prac . 

Zupe nie inaczej przedstawia a si  sytuacja 
w Japonii. Kraj prze ywa  boom gospodar-
czy. W zawrotnym tempie rozwija  si  prze-
mys , powstawa y nowe zak ady produkcyjne, 
a przedsi biorcy mieli ogromny problem ze 
znalezieniem r k do pracy. Automatyzacja 
i robotyzacja produkcji by a odpowiedzi  
na potrzeby szybko rozwijaj cego si  japo -
skiego rynku. Nawi zanie wspó pracy pomi -
dzy japo skim koncernem Kawasaki a ame-
ryka sk  firm  Unimate zaowocowa o wyku-
pieniem przez Kawasaki licencji na hydrau-
licznie zasilanego robota Kawasaki-Unimate 
2000. Ju  w latach 70. XX wieku zosta  on 
zastosowany do zgrzewania karoserii samo-
chodowych przez Nissan Motor Corporation 
i Toyota Motor Corporation. By  to bar-
dzo wa ny krok w rozwoju robotyki przemy-
s owej.

Coraz ni sze bezrobocie – szansa 
czy zagro enie? 
Jednym z najwi kszych wyzwa  przedsi bior-
ców jest brak r k do pracy. Trudno  sprawia 
zarówno znalezienie pracowników do wyko-
nywania prostych, ale ma o rozwojowych 
czynno ci, jak i wysoko wykwalifikowanych 
specjalistów. Przyczyn  takiego stanu rzeczy 
jest coraz ni szy poziom bezrobocia. 

Wed ug danych GUS z ko ca stycznia 2019 
roku stopa bezrobocia w Polsce wynosi 6,1%. 
Jak wida  na poni szym wykresie, poszcze-
gólne warto ci nieco si  ró ni  w zale no ci 
od konkretnych województw, jednak wyra -
nie wida , e w porównaniu do ostatnich lat 
coraz mniej osób ma problem ze znalezie-
niem zatrudnienia.

Poziom bezrobocia nierozerwalnie czy si  
z czynnikami demograficznymi. Na prze-
strzeni ostatnich dziesi cioleci wyra nie 
wida , e w latach, kiedy roczniki z wy u 
demograficznego wchodz  na rynek pracy, 
stopa bezrobocia gwa townie ro nie. Po roku 
1989 na rynek pracy wchodzi o nieco ponad 
2,5 mln osób. W 2004 r., kiedy Polska wcho-
dzi a do UE, by o a  3,5 mln bezrobotnych, 
a bezrobocie na poziomie 20%, powoduj c 
masow  emigracj  m odych ludzi. Ze wzgl du 

Dlaczego warto si  rozwija  
w kierunku robotyki?

I 2016 VII 2016 I 2017 VII 2017 I 2018 VII 2018 I 2019

0

2

4

st
op

a 
be

zr
ob

oc
ia

 [%
]

6

10

12

8
6,1%

Bezrobocie w Polsce
Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce (poni ej).

Stopa bezrobocia rejestrowanego w województwach (obok).
Stan na koniec stycznia 2019.

Dlaczego robotyzacja?
Sprzeda  robotów na wiatowych rynkach 
ro nie z roku na rok, a coraz wi cej przed-
si biorstw dostrzega korzy ci, które mo e im 
przynie  robotyzacja. Powody, dla których 
w latach 60. XX wieku zainteresowano si  
robotyzacj  przemys u w Japonii, nie zmieni y 
si  mocno na przestrzeni lat. 

Spadaj cy poziom bezrobocia oraz starze-
nie si  spo ecze stwa sprawia, e problem ze 
znalezieniem odpowiedniej liczby pracowni-
ków z roku na rok jest coraz wi kszy. Wed ug 
specjalistów problemy te w kolejnych latach 
b d  si  tylko pog bia , dlatego te  warto 
zainteresowa  si  rozwi zaniem, jakim jest 
robotyzacja produkcji.

Podobne wyzwania pojawiaj  si  tak e 
w Polsce. Jeszcze kilka lat temu, w ocenie pra-
cowników, automatyzacja i robotyzacja by a
zagro eniem, natomiast w opinii wielu pra-
codawców – perspektyw  rozwoju. Obecnie 
stanowi jedyn  realn  cie k  dzia ania. 
Dlaczego? Mimo zapowiedzi zwolnie  sytu-
acja na rynku pracy kszta tuje si  wr cz od-
wrotnie. Jak wynika z bada  przeprowadzo-
nych przez firm  ASTOR: „W jakie technolo-
gie inwestuj  firmy produkcyjne w Polsce?”, 
liczba firm cz ciowo zautomatyzowanych 
maleje. Coraz wi cej firm inwestuje w robo-
tyzacj  i co wi cej – czy ró ne technologie. 
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na nisk  dzietno  Polaków wy e demogra-
ficzne nie b d  ju  tak liczne, jak mia o to 
miejsce w przesz o ci.

Trzeba zauwa y , e Polska jest jednym z naj-
szybciej wyludniaj cych si  krajów wiata. 
Eksperci szacuj , e w 2050 r. nasza populacja 
zmniejszy si  nawet o 15% (spadek o 6 mln).

rednia wieku, która dzi  wynosi 42 lata, za
ok. 30 lat b dzie ju  na poziomie 49 lat. To 
sprawi, e liczba osób w wieku produkcyjnym 
na rynku pracy b dzie si  stale zmniejsza . 

Szacuje si , e ju  w 2025 r. b dzie to nawet 
o 0,5 mln mniej ni  obecnie, wi c z du ym 
prawdopodobie stwem mo na stwierdzi , e 
problemy ze znalezieniem odpowiednich pra-
cowników b d  si  w przysz o ci jeszcze bar-
dziej pog bia  i dotyczy  coraz wi cej firm. 

Niskie bezrobocie oraz rz dowe programy 
socjalne sprawiaj , e coraz mniej osób szuka 
zatrudnienia na produkcji, gdzie praca jest 
cz sto ci ka, monotonna i ma o rozwojowa, 

a ze wzgl du na powtarzalne i proste zadania 
pracodawcy nie maj  mo liwo ci zapropono-
wania za ni  wysokiego wynagrodzenia. 

Problemem bywa te  znalezienie wysoko 
wykwalifikowanych pracowników. 
Przyk adem mog  by  spawacze, którzy nie 
tylko musz  mie  odpowiednie wykszta ce-
nie, ale tak e zdolno ci manualne i odpo-
wiedni  motywacj  do pracy w ci kich, cz -
sto niebezpiecznych i szkodliwych dla zdro-
wia warunkach. Wi kszo  z nich nie ma pro-
blemu ze znalezieniem wysokop atnej pracy 
na Zachodzie, co powoduje, e ich oczekiwa-
nia finansowe równie  s  zbyt wysokie, jak 
na mo liwo ci polskich przedsi biorców.

Rozwój wiatowego rynku robotyki
Kolejnym czynnikiem, który mocno prze-
mawia za inwestycjami w robotyzacj , jest 
potrzeba utrzymania konkurencyjno ci na 
wiatowych rynkach. Polska gospodarka jest 

w du ej mierze zorientowana na eksport. 

Du e wiatowe koncerny ch tnie nawi zuj  
wspó prac  z polskimi dostawcami, poniewa  
nasze produkty charakteryzuj  si  wysok  
jako ci  i stosunkowo nisk  cen . Wynika to 
w du ej mierze z tego, e Polacy wci  zara-
biaj  ma o w porównaniu z innymi krajami. 
Jednak p ace z roku na rok rosn , a niski 
pozom bezrobocia sprawia, e oczekiwania 
finansowe pracowników równie . Nie ka da 
firma mo e sobie pozwoli , aby je spe ni . 

Ze wzgl du na du e inwestycje w automa-
tyzacj  i robotyzacj  produkcji na Zachodzie 
konkurencyjno  polskich przedsi biorstw 
w postaci stosunkowo taniej si y roboczej 
b dzie mala a z roku na rok. Za kilkana cie lat 
mo e by  coraz trudniej przebi  si  firmom, 
które nie zdecyduj  si  na wdro enie robo-
tów do swojej produkcji.

Rok 2017 by  pi tym rokiem z rz du z najwy -
szym rocznym poziomem sprzeda y robotów, 
która wynios a 381 000 sztuk na ca ym wie-
cie. Wystarczy spojrze  na dane z 2007 roku, 

Liczba robotów sprzedanych w 2017 r.
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kiedy wiatowa sprzeda  by a na poziomie 
60 000, aby zauwa y , w jak du ym tempie 
ro nie zainteresowanie robotyk . Specjali ci 
szacuj , e je li takie tempo wzrostu si  
utrzyma, to w 2021 r. liczba sprzedawanych 
na ca ym wiecie robotów osi gnie 630 000.

Blisko 70% wszystkich robotów na wiecie
sprzedaje si  w pa stwach azjatyckich. Naj-
wi kszym rynkiem robotyki na wiecie s  od 
lat Chiny z wynikiem 139 000 sprzedanych
robotów w 2017 roku. Warto podkre li , e 
od 2007 nast pi  tam 59% wzrost sprzeda y. 

To w du ej mierze efekt rz dowego programu 
„Made in China 2025”, którego jednym z klu-
czowych sektorów jest w a nie robotyka. 
Celem programu jest wszechstronne unowo-
cze nienie chi skiego przemys u i gospodarki. 

Do g ównych za o e  programu nale y m.in. 
poprawa jako ci chi skich wyrobów, a tak e 
oparcie przemys u na innowacyjnych, przy-
jaznych rodowisku metodach. Pa stwo 
zach ca swoich przedsi biorców do stosowa-
nia robotów przemys owych, co powoduje 
wzrost liczby wdra anych robotów pochodz -
cych zarówno od krajowych, jak i zagranicz-
nych dostawców. Szacuje si , e wi cej ni  co 
trzeci robot na wiecie zosta  zainstalowany 
w Chinach. Na drugim miejscu pod wzgl dem
sprzeda y robotów jest Japonia, a za ni  Korea.

Europa jest drugim pod wzgl dem liczby sprze-
dawanych robotów kontynentem – przypada 
na ni  17% wiatowej sprzeda y. W 2017 
roku sprzeda o si  ich 66 000, co oznacza 
19% wzrost w porównaniu do roku 2007. 
W ród krajów europejskich przoduj  Niemcy, 
które znalaz y si  na pi tym miejscu z wyni-
kiem 21 400 robotów. Polska w tym zestawie-
niu jest na dwudziestej pierwszej pozycji.

Jednak nie tylko liczba sprzedanych robotów 
wiadczy o stopniu rozwoju robotyzacji w da-

nym kraju. Czynnikiem, który warto jeszcze 
wzi  pod uwag , jest g sto  robotyzacji,
czyli ilo  robotów przypadaj ca na 10 000 
zatrudnionych osób. W Polsce wg danych 
z 2017, 36 robotów przypada o na ka de 

Top 30 najwi kszych rynków robotyki na wiecie w 2017 r. 
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10 000 pracowników. Tu te  jeste my w tyle. 
W wysoko rozwini tych krajach ten wspó -
czynnik jest na wysokim poziomie, poniewa  
niewiele osób decyduje si  na monotonn  
i ma o rozwojow  prac  na produkcji. 

Jak wida , robotyzacja w Polsce przez ostanie 
10 lat znacz co si  rozwin a. W 2017 sprze-
da o si  u nas 1891 robotów. Jest to du o lep-
szy wynik ni  w 2007 roku, kiedy mogli my 
si  pochwali  liczb  505 sprzedanych robo-
tów, jednak daleko nam do czo ówki. 

Wci  wyprzedzaj  nas takie kraje, jak W gry 
czy Czechy. W 2018 roku polskie PKB by o na 
poziomie 5%, szacuje si , e w latach 2019–
2020 osi gnie ono warto  3,5–4 %. Wy sze 
PKB wiadczy o tym, e ro nie konsumpcja 
dóbr. Wobec tego mo na wyci gn  wniosek, 
e seryjna produkcja w najbli szych latach 

b dzie wci  op acalna. 

Korzy ci z wprowadzenia robotyzacji
Aby utrzyma  si  na rynkach wiatowych 
i by  konkurencyjnym, wa ne jest systema-
tyczne zwi kszanie wydajno ci pracy. Zak ady 

produkcyjne, które podejmuj  si  du ych 
zamówie  dla wielkich wiatowych kon-
cernów, nie mog  pozwoli  sobie na prze-
stoje, a co za tym idzie, opó nienia w pro-
dukcji i niedotrzymywanie terminów. Brak 
odpowiednio wykwalifikowanych pracowni-
ków, zwolnienia chorobowe, rotacja i wdra-
anie w obowi zki nowych osób to pro-

blemy, z którymi w a ciciele firm spotykaj  
si  na co dzie . Dodatkowo wa ne jest utrzy-
manie niezmiennej i wysokiej jako ci pro-
duktów, bez ponoszenia zb dnych kosztów. 
Zrobotyzowanie produkcji pomaga zaosz-
cz dzi  czas, zmniejszy  nak ady finansowe, 
redukuje ryzyko b du, a tak e pozwala na 
wykonywanie zada , które mog  by  niebez-
pieczne dla cz owieka.

Spowodowane niskim bezrobociem oraz 
czynnikami demograficznymi problemy ze 
znalezieniem odpowiedniego personelu, 
potrzeba konkurencyjno ci polskich produk-
tów na wiatowych rynkach, powstawanie 
nowych zak adów produkcyjnych i moderni-
zacja ju  istniej cych sprawiaj , e firmy pro-
dukcyjne coraz cz ciej inwestuj  w rozwi -
zania zrobotyzowane. Sprzeda  robotów na 

wiecie w ostatniej dekadzie znacz co wzro-
s a, a prognozy wskazuj , e w najbli szych 
latach warto ci te b d  coraz wy sze. Inwe-
stowanie w robotyk  nie tylko rozwi zuje 
wiele problemów, z którymi zmaga si  polski 
przemys , ale jest te  synonimem rozwoju.

Wojciech Trojniar
Menedżer ds. systemów 

zrobotyzowanych Kawasaki Robotics 
ASTOR

tel. 12 424 00 63
wojciech.trojniar@astor.com.pl

Astor 06 art spons press.indd   5 2019-08-21   13:14:04
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I nżynierowie ze Stanford opracowali 
elektroniczną rękawicę wyposażoną 
w czujniki, która pewnego dnia może 

zapewnić robotom manualną sprawność, 
która dla ludzi jest czymś oczywistym. 
Inżynier chemik Zhenan Bao i jej zespół 
zademonstrowali poprawność działania 
czujników, wystarczającą do manipulo-
wania delikatnym owocem jagody oraz 

trzymania piłeczki do ping-ponga bez jej 
uszkodzenia.

– Technologia ta sprawi, że roboty będą 
mieć zmysł dotyku zarezerwowany dotąd 
dla ludzi – twierdzi Zhenan Bao. Dodaje, 
że czujniki w opuszkach rękawicy jed-
nocześnie mierzą intensywność i kieru-
nek przyłożonego nacisku. Te dwie warto-
ści są niezbędne do osiągnięcia manualnej 
zręczności. Badacze wciąż muszą dopra-
cować technologię tak, aby rękawice były 
automatycznie sterowane.

Gdy tego dokonają, robot wyposażony 
w taką rękawicę będzie na tyle zręczny, że 
możliwe będzie trzymanie kurzego jajka 
między kciukiem a palcem wskazującym 
bez uszkodzenia go lub upuszczenia.

Elektronika imitująca 
żywe organizmy
Elektroniczna rękawica imituje warstwy
ludzkiej skóry, zapewniając niezwykle wy-
soki poziom czułości. Zewnętrzna war-
stwa ludzkiej skóry zawiera czujniki 
ciśnienia, temperatury oraz innych bodź-
ców. Palce i dłonie są niezwykle bogate 
w czujniki dotyku. Czujniki te pracują 
w połączeniu z warstwą podskórną, 
zwaną warstwą kolczystą naskórka, 
w powiększeniu przypominającą górzysty 
teren pełen występków, dolin i górek.

Ta nieregularność profilu powierzchni 
jest bardzo ważna. Gdy palec dotyka 
obiektu, zewnętrzna warstwa skóry zbliża 
się do warstwy kolczystej naskórka. Lekki
nacisk jest rejestrowany głównie przez re-
ceptory znajdujące się na szczycie wznie-
sień. Mocniejszy nacisk wymusza ruch 
zewnętrznej warstwy w kierunku niższej, 
aktywując receptory znajdujące się głębiej 
w warstwie kolczystej naskórka, generu-
jąc mocniejsze odczucie dotyku.

Pomiar poziomu nacisku to tylko część 
z funkcji pełnionych przez warstwę kol-
czystą naskórka. Warstwa ta pomaga rów-
nież w wyczuwaniu kierunku nacisku i sił 
ścinających. Palec naciskany od przodu 
aktywuje sygnały z receptorów znajdu-
jących się na tylnych zboczach mikro-
skopowych występków. To właśnie owa 
zdolność do wyczuwania sił ścinają-
cych pozwala nam delikatnie, lecz pew-
nie, trzymać kurze jajko między kciukiem 
a palcem wskazującym.

Tom Abate

Elektroniczna rękawica 
a zmysł dotyku u robotów
Naukowcy stworzyli elektroniczną rękawicę wyposażoną w czujniki, 
naśladującą działanie ludzkiej skóry. Rękawice pomagają osiągnąć 
poziom ludzkiej zręczności w manipulatorach robotów.

↙  Badacze ze Stanford Univer-
sity opracowali technolo-
gię umożliwiającą robotom 
dotykanie delikatnej jagody 
lub manipulowanie piłeczką 
do ping-ponga bez 
uszkodzeń. 
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Stypendystka studiów podoktoranc-
kich Clementine Boutry oraz student 
Marc Negre prowadzili projekt mający 
na celu rozwój czujników elektronicz-
nych naśladujących mechanizmy ludz-
kiej skóry. Każdy z czujników znajdują-
cych się na opuszkach rękawicy składa 
się z trzech elastycznych warstw współ-
pracujących ze sobą. Górna i dolna war-
stwa to warstwy aktywne. Badacze stwo-
rzyli siatkę linii przewodzących na każ-
dej z dwóch powierzchni przypominają-
cych rowy na polu uprawnym, po czym 
obrócili powierzchnię tak, aby linie usta-
wione były pod kątem prostym, tworząc 
gęstą siatkę czujników w kształcie pikseli. 
Poniższa warstwa jest również nierówna, 
podobnie jak warstwa kolczysta naskórka. 
Środkowa warstwa izolująca dba o odle-
głość między dwoma zewnętrznymi war-
stwami elektrod. Oddzielenie warstw jest 
bardzo ważne, ponieważ elektrody znaj-
dujące się blisko siebie mają zdolność gro-
madzenia energii elektrycznej. Jeśli palec 
robota zostanie naciśnięty, przesuwa-

jąc warstwę zewnętrzną elektrody w kie-
runku niższej warstwy, ilość zgromadzo-
nej energii wzrasta. Pagórki i dołki niższej 
warstwy sprawiają, że możliwe jest roz-
różnienie wartości i kierunku przyłożonej 
do siatki czujników siły, zupełnie jak ma 
to miejsce w naszej skórze.

Roboty i ich delikatny dotyk
Aby przetestować rozwiązanie, badacze
umieścili trójwarstwowy czujnik na opusz-
kach palców gumowej rękawicy, a ręka-
wicę na sztucznej dłoni robota. Docelowo 
czujniki umieszczone będą w przypomina-
jącej skórę powłoce pokrywającej element 
wykonawczy robota. W jednym z eks-
perymentów naukowcy zaprogramowali 
robota wyposażonego w rękawicę tak, 
że możliwe było dotykanie jagody bez jej 
miażdżenia. Zaprogramowali także ruch 
podnoszenia i opuszczania piłeczki ping-
-pongowej bez jej uszkodzenia. Czujniki 
są niezbędne do określenia siły ściskającej 
potrzebnej do pewnego chwycenia piłki.

Zhenan Bao twierdzi, że odpowied-
nio zaprogramowana ręka robota, wypo-
sażona w omawianą rękawicę z czujni-
kami nacisku, może wykonywać powta-
rzalne czynności, takie jak podnosze-
nie kurzych jajek z podnośnika i wkła-
danie ich do kartonu. Technologia może 
również znaleźć zastosowanie w branży 
medycznej przy wspomaganiu zabie-
gów chirurgicznych za pomocą robotów, 
gdzie precyzyjny i dokładny dotyk to pod-
stawa. Celem Zhenan Bao jest stworze-
nie zaawansowanej wersji rękawicy, która 
sama będzie w stanie określić odpowied-
nią siłę niezbędną do bezpiecznej manipu-
lacji obiektem, bez potrzeby programowa-
nia robota przez człowieka. 

– Możemy zaprogramować rękę robota 
tak, by potrafił on dotknąć jagodę bez jej 
uszkodzenia, lecz jesteśmy jeszcze daleko 
od stworzenia robota, który posiada moż-
liwość rozpoznania przez dotyk, czy jest to 
jagoda, i zerwania jej.

Tom AbateTom Abate, Stanford University. 

http://www.wikpol.com.pl/
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W minionym roku, w trzeciej
edycji konferencji Robotech, 
uczestniczyło ponad 160 spe-

cjalistów zajmujących się nowocze-
snymi rozwiązaniami w dziedzinie robo-
tyki. W tym roku konferencję organizu-
jemy już po raz czwarty. To odpowiedź 
na duże zainteresowanie jej tematyką ze 

strony naszych czytelników. Magazyn 
Control Engineering Polska to dziś roz-
poznawalna marka w branży wydawni-
czej na świecie – związana z automatyką 
od blisko 60 lat, a w Polsce obecna od 
2003 roku. Tak jak w poprzednich edy-
cjach, również we wrześniu tego roku 
będzie można wysłuchać prelekcji uzna-
nych specjalistów, przedstawicieli firm, 
praktyków oraz reprezentantów środowi-
ska akademickiego. Nie zabraknie prelek-
cji dotyczących zagadnień takich jak robo-
tyka w koncepcji Przemysłu 4.0, wła-
ściwy wybór robota do konkretnej apli-
kacji, komputerowe systemy wspomaga-
jące w robotyce, optymalizacja systemów 
połączeń na stanowiskach zrobotyzowa-
nych, symulacja zrobotyzowanych proce-

Bohdan Szafrański

Robotech 2019
– na tej konferencji trzeba być!
Nowoczesna produkcja nieodłącznie wiąże się z efektywnym 
wykorzystaniem automatyki i robotyki w zakładach przemysłowych. 
Ten, kto potrafi wykorzystać najnowsze rozwiązania z tych dziedzin, 
zyska przewagę na konkurencyjnym rynku. Nie ma lepszego miejsca, 
by zdobyć konieczną do tego wiedzę i spotkać się z najlepszymi 
w naszym kraju specjalistami, jak udział w tegorocznym wydaniu 
konferencji Robotech (Robotics Technology Conference).
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sów produkcyjnych, czy też dotyczących 
tematów związanych ze współpracą czło-
wieka z robotem (cobotem).

Merytorycznie wesprą nas w tym roku 
między innymi specjaliści z firmy Pilz Pol-
ska, czołowego gracza w branży auto-
matyzacji, w ofercie którego znajdują się 
komponenty, systemy i usługi zapewnia-
jące wsparcie w automatyzacji zakładów 
i maszyn na całym świecie. Firma reali-
zuje wizję „The Spirit of Safety” – wyko-
rzystuje wiedzę, by zaoferować rozwiąza-
nia automatyzacji przy zapewnieniu bez-
pieczeństwa. 

Balluff to również renomowany 
dostawca w zakresie automatyzacji. 
Warto przypomnieć, że do Grupy Balluff 
w 2017 roku włączono firmy iss inno-
vative software services i Matrix Vision. 
Balluff dużo inwestuje w rozwój, przezna-
czając 13,3% zysków na badania i roz-
wój. Wspiera przedsiębiorstwa w uspraw-
nianiu procesów produkcyjnych, dostar-
czając innowacyjne urządzenia i rozwiąza-
nia, które służą do planowania produkcji, 
optymalizacji kosztów i zarządzania jako-
ścią zgodnie z ideą Przemysłu 4.0. 

W tym roku firma ifm świętuje 
50-lecie istnienia, bo 29 października 
1969 r. powstała firma pod nazwą „ifm 
electronic geräte gmbh+co kg” – obec-
nie grupa ifm. Już w roku założenia ifm 
sukcesem było wynalezienie czujników 
indukcyjnych dla 220 V. Obecnie w Gru-

pie 70% produktów jest konstruowa-
nych i produkowanych w Niemczech, 
ale zakłady produkcyjne znajdują się też 
w USA, Singapurze, Polsce i Rumunii. 

Firma Cubic Inch specjalizuje się 
w wykorzystaniu druku 3D i pomaga fir-
mom przemysłowym minimalizować czas 
i koszty produkcji krótkoseryjnej, np. 
dzięki technologii HP Multi Jet Fusion. 

Lean-Tech, oferująca kompleksowe roz-
wiązania z dziedziny systemów transportu 
wewnętrznego, specjalizuje się w projek-
tach z zakresu intralogistyki i układnic
magazynowych, a także w dostarczaniu 
linii produkcyjnych i montażowych. Jed-
nym z nowoczesnych rozwiązań firmy jest 
innowacyjny robot AVG – Lean Cart. 

Natomiast firma Amister to dostawca 
systemów sterowania i rozwiązań opar-
tych na automatyce w przemyśle motory-
zacyjnym, spożywczym i AGD. Specjali-
zuje się w projektowaniu, realizacji oraz 
integracji systemów automatyki przemy-
słowej, a także komputerowych systemów 
nadzoru i sterowania. 

Korzystamy też z doświadczenia i wie-
dzy firmy igus, wykorzystującej do pro-
dukcji części w samodzielnie zbudowanej 
drukarce HT, między innymi wysokotem-
peraturowych filamentów. 

Także w tym roku będziemy gościć 
przedstawicieli firmy GM System, pla-
tynowego partnera firmy Siemens, która 
jako pierwsza w Polsce uzyskała status 
Smart Expert. Specjalizuje się w dostar-
czaniu, wdrażaniu i serwisowaniu wio-
dących na rynku rozwiązań CAD/CAM/
CAE/PLM (NX, Solid Edge, Simcenter, 
Femap, STAR CCM+, Teamcenter) i jest 
jednym z największych dostawców Sie-
mens Industry Software w Polsce.

Spotkajmy się we wrześniu!
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PROGRAM

17 września 2019 
Wrocław

08:00 - 09:00 Rejestracja uczestników i kawa powitalna

09:00 - 09:10 Wprowadzenie do tematyki konferencji Maciej Gulanowski,
Moderator konferencji, Trade Media

09:15 - 09:25 Prezentacja otwierająca
Mistrzostwa Polski robotów

Piotr Wrzecioniarz, 
Profesor Politechniki Wrocławskiej

09:30 - 09:45 Masz strategię, ale czy skuteczną? Wyzwania  
zarządzania strategicznego w obliczu robotyzacji.                                                       

Rafał Trzaska, 
COO, Bergmann Engineering Sp. z o.o.

09:50 - 10:10 Układy sensoryczne i sterowania we współczesnych  
robotach mobilnych

Jakub Malewicz
Kierownik działu robotyki i automatyki, Lean-Tech Sp. z o.o.

10:15 - 10:35 Roboty przemysłowe – jak skutecznie inwestować 
w mechanicznych pracowników?

Jakub Bańcer,
New Project Specialist, FANUC Polska Sp. z o.o.

10:40 - 11:00 Wirtualne uruchomienia – sposób na skrócenie czasu R&D 
maszyn i eliminację błędów w fazie projektowania

Paweł Skwarek, 
Portfolio Development Executive, Siemens Industry Software  
Sp. z o.o.

11:00 - 11:20 Przerwa kawowa

11:20 - 11:40 KUKA.Sim 3.1 – najnowsze narzędzie do symulacji, 
budowania stanowiska zrobotyzowanego

Marcin Lis, 
Technical Sales Support & Application Engineer 
(Techniczne Wsparcie Sprzedaży),  KUKA CEE GmbH Sp. z o.o. 

11:45 - 12:05 Współpraca człowieka z robotem – bezpieczne aplikacje 
czy fikcyjne wyobrażenia?

Mariusz Michalski
Kierownik działu szkoleń, firma Pilz Polska Sp. z o.o.

12:10 - 12:30 Kamery O3D w robotyce
Jarosław Szmalc,
Inżynier wsparcia technicznego / Systemy wizyjne, 
ifm electronic Sp. z o.o.

12:35 - 12:55 IO-Link w aplikacjach zrobotyzowanych Szymon Gumółka,
Marketing Manager, Balluff Sp. z o.o.

12:55 - 13:35 Przerwa lunchowa

13:35 - 13:50 Efektywna współpraca robota z człowiekiem
Wojciech Łaś,
Menedżer produktu – Roboty Przemysłowe
Mitsubishi Electric Europe B.V. (Sp. z o.o.) Polish Branch

13:55 - 14:10 Rozwój systemów CAM w kontekście rozwoju robotyki. 
Zalety robotów w odniesieniu do maszyn CNC

Marcin Błaszczyk, 
Inżynier systemów CAM, GM System Sp. z o.o.

14:15 - 14:30 Zmniejsz awaryjność i zwiększ wydajność dzięki  
produktom igus® w sektorze robotyki i automatyki

Maciej Ślęzak, 
Inżynier sprzedaży systemy e-prowadnikowe woj. dolnośląskie, 
igus® Sp. z o.o.

14:35 - 14:50 MES 4.0: Awkizycja danych a geneaologia produkcji  
w maszynach zrobotyzowanych

Adrian Stelmach, 
Project Manager, Amister Sp. z o.o. Sp. k.

14:50 - 15:10 Przerwa kawowa

15:10 - 15:25 Wzrost efektywności produkcji z wykorzystaniem  
robotów współpracujących

Radosław Matiakowski, 
Prezes zarządu, CoRobotics Sp. z o.o.

15:30 - 15:50 Proces nadania znaku CE na przykładzie celi 
zrobotyzowanej

Piotr Brajer, 
inżynier projektu CMSE® – Certified Machinery Safety Expert  
(TÜV Nord) TECH-SYSTEM Group Sp. z o.o. Sp. k.

15:55 - 16:10

16:15 - 16:35 Wysoko wydajne linie i układy P&P. Czy w polskim  
przemyśle FMCG jest na nie miejsce?

Konrad Piłarski, 
Dyrektor sprzedaży,  Multi-Aut Sp. z o.o.

16:40 - 16:50 Zakończenie konferencji

16:40 - 18:40 Wizyta we Wrocławskim  Centrum Innowacji  firmy 3M

Robotics Technology Conference
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FIRMA PREZENTUJE

P rzedsi biorstwo Irpark to pr nie dzia-
aj ca firma na rynku polskim i wia-

towym. Jej ostatnim projektem jest 
cela robota do zada  typu pick-and-place. 
Eliminuje ona luk  w zrobotyzowanym odbio-
rze produktów gi tkich i niemaj cych stabil-
nego kszta tu, a w szczególno ci produktów 
zapakowanych w worki. Zaawansowana tech-
nika chwytania pozwala w bezpieczny spo-
sób separowa  produkty, których nie mo na 
zapakowa  pró niowo i których dotychczas 
nie mo na by o obj  automatyzacj . Aby 
niezawodnie okre la  pozycj  tych produk-
tów, potrzebny jest odpowiedni „widz cy” 

system. W a nie do tego producent robotów 
wykorzystuje rozwi zanie Visionary-T. 

Automatyczny odbiór worków z najró niej-
sz  zawarto ci  i o najró niejszych kszta tach 
od zawsze stanowi  szczególne wyzwanie. 
Rozwi zanie firmy Irpark do niezawodnego 
wykrywania, chwytania i odk adania opako-
wa  workowych to cela wyposa ona w inte-
ligentn  kamer  3D Visionary-T firmy SICK. 
Mo na j  te  zainstalowa  bez wi kszego 
wysi ku na stanowisku pracy r cznej, logistyki 
lub odbioru. Dlatego nie jest zaskoczeniem, 
e rozwi zanie spotka o si  na rynku z bardzo 

pozytywnym odzewem, g ównie dzi ki uroz-
maiconym mo liwo ciom.

Podczas poszukiwania kompetentnego part-
nera w celu stworzenia techniki chwytania 
wykorzystuj cej kamer  wybór bardzo szybko 
pad  na firm  SICK i jej systemy dedykowane 
robotom. Przedsi biorstwo to w ramach swo-
jej koncepcji „Sensor Intelligence” wprowa-
dzi o na rynek ró ne warianty bardzo konku-
rencyjnej kamery Visionary-T. O wyborze zde-
cydowa a pewno  obrazu i elastyczne mo li-
wo ci kamery.

Pewny chwyt dzi ki obrazowi 3D
Diabe  cz sto tkwi w szczegó ach, zw aszcza 
przy pobieraniu i odk adaniu obiektów gi t-
kich i niemo liwych do zapakowania pró -
niowo. Aby zrealizowa  tak z o one i skom-
plikowane rozwi zanie, trzeba wykona  wiele 
drobnych kroków. Kroki te stanowi  nie-
jako elementy uk adanki, które trzeba po -
czy , aby uzyska  pe en obraz – obraz uda-
nej wspó pracy. Firmy Irpark i SICK osi gn y, 
dzi ki swoim kompetencjom i wiedzy spe-
cjalistycznej, prawdziwy kamie  milowy. Po 
pierwszej bezproblemowej instalacji rozwi -
zanie to jest wykorzystywane przy kolejnych. 
Pewny obraz z Visionary-T pozwala na prac  
przy niemal ka dego rodzaju produktach.

Wspó dzia anie w celi
W samej celi sukces aplikacji polega przede 
wszystkim na udanym zgraniu poszczegól-
nych elementów. Dane 3D zarejestrowane 
przez kamer  s  natychmiast przetwarzane 
i przeliczane jeszcze w miejscu ich rejestra-
cji. W tym celu kamera Visionary-T zosta a 
wyposa ona w bardzo wydajny sprz t i naj-
ró niejsze specjalne filtry do przetwarzania 
obrazu, za pomoc  których urz dzenie nieza-
wodnie wykrywa pozycj  ciemnych, przezro-
czystych lub odbijaj cych wiat o obiektów. 
Okre lone w ten sposób dok adne pozycje 
obiektów s  przekszta cane przez kamer  na 
zwyk e wspó rz dne 3D i z pr dko ci  nawet 
50 obrazów na sekund  niezw ocznie przesy-
ane do sterownika maszyny.

Droga do sukcesu jest jak wielka uk adanka

Doskona e zgranie technologii 
3D snapshot visionary 
w obszarze robot vision
Suma wszystkich elementów tworzy obraz idealny. W tym konkret-
nym przypadku nie chodzi jednak o puzzle uk adane dla zabawy, 
lecz o profesjonaln  wspó prac  systemów chwytaj cych z kamer
3D Visionary-T firmy SICK. Aplikacje typu pick-and-place do nieza-
wodnej pracy wymagaj  specjalnych systemów wizyjnych. SICK wraz 
z firm  Irpark opracowa y niezawodny system do depaletyzacji ele-
mentów z podajnika.

SICK Sp. z o.o.
ul. Nakielska 3, Warszawa 01-106
tel: +48 22 539 41 00
www.sick.pl, info@sick.pl
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F irmy coraz częściej szukają możli-
wości zwiększenia produktywno-
ści i elastyczności poprzez różne 

formy automatyzacji produkcji, jednak 
transportowanie materiałów w ramach 
jednego przedsiębiorstwa jest nadal czę-
sto wykonywane ręcznie przez pracowni-
ków lub z wykorzystaniem np. wózków 
widłowych. 

Alternatywnym rozwiązaniem są auto-
nomiczne roboty mobilne (AMR), które 
z uwagi na sposób nawigowania oraz 

wbudowany system bezpieczeństwa 
mogą samodzielnie poruszać się w obiek-
tach, przewożąc różnego rodzaju ładunki 
i umożliwiając pracownikom skoncentro-
wanie się na czynnościach przynoszących 
firmie większą wartość dodaną.

Jak poruszają się autonomiczne 
roboty mobilne
Autonomiczne roboty mobilne (na przy-
kładzie rozwiązań Mobile Industrial 
Robots) nawigują na podstawie map two-
rzonych przez oprogramowanie, z wyko-
rzystaniem danych ze skanerów lasero-
wych lub na podstawie wgranych pla-
nów budynku. Nawigacja przypomina 
GPS w samochodzie – adresami robota są 
punkty oznaczone na mapie przez użyt-
kownika. Po włączeniu robota operator 
podłącza go do sieci WiFi za pomocą kom-
putera, tabletu lub smartfona. Robot ska-
nuje pomieszczenie i tworzy mapę, zgod-
nie z którą będzie nawigował. Porusza-
jąc się z punktu A do B, samodzielnie 
wybiera najlepszą trasę. Operator ustala 
lokalizacje, w których robot ma odbie-
rać lub składować elementy poprzez intu-
icyjny interfejs dostępny z poziomu prze-
glądarki internetowej. Może tam rów-
nież zdefiniować preferowane trasy, 
strefy, w których robot ma przyspieszyć 
lub zwolnić, oraz obszary, do których nie 
powinien wjeżdżać. Pozwala to zwiększyć 
bezpieczeństwo środowiska pracy, w któ-
rym ludzie pracują w bezpośredniej bli-
skości robotów. 

Pracownicy zazwyczaj czują się naj-
bardziej komfortowo, gdy roboty poru-
szają się w tempie człowieka, natomiast 
roboty są przystosowane do bezpiecznego 
poruszania się z prędkością do 5,4 km/h 
– jest to pomocne w przypadku długich 

Jesper Sonne Thimsen

Bezpieczna intralogistyka 
– autonomiczne roboty mobilne
Współpracujące roboty mobilne bezpiecznie automatyzują 
transport wewnętrzny także w dynamicznych środowiskach pracy. 
Stanowią one dla firm bezpieczną, elastyczną i efektywną kosztowo 
alternatywę – mogą być wdrożone w kilka godzin i nie wymagają 
ingerencji w układ produkcyjny.
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dystansów. Robot jest także wyposażony 
w pasek świetlny po obu stronach, dzięki 
któremu może się komunikować z pra-
cownikami. W łatwy sposób można zapro-
gramować także dźwięki, które będzie 
emitował, np. zbliżając się do określo-
nych stref. 

Dynamiczne środowisko
Współczesne duże przedsiębiorstwa pro-
dukcyjne i magazyny wymagają elastycz-
nych rozwiązań, które potrafią dosto-
sować się do otoczenia o wielu zmien-
nych. Posługując się przykładem robo-
tów MiR, można przyjrzeć się techno-
logiom, które umożliwiają bezpieczną 
pracę w takich warunkach. Roboty MiR 
są wyposażone w dwa skanery lase-
rowe zgodne z normą ISO 13849 i speł-
niające standard bezpieczeństwa Perfor-
mance Level d, kat. 3. Lasery znajdują 
się z przodu i z tyłu robota, dzięki czemu 
zyskuje on pole widzenia 360 stopni. 
Podwójny laser pozwala robotowi wyco-
fać się, gdy napotka przeszkodę, której 
nie może ominąć. Ponadto robot wykrywa 
zbliżających się z tyłu lub z boku ludzi 
i może wyznaczyć bezpieczną trasę. Robot 
może także zwalniać i przejeżdżać bardzo 
blisko przeszkód, a w przypadku gdy czło-
wiek, paleta, wózek widłowy pojawi się 
nieoczekiwanie w odległości kilku centy-
metrów, system bezpieczeństwa umożli-
wia natychmiastowe zatrzymanie w celu 
uniknięcia kolizji. 

Dodatkowym wsparciem bezpiecznej 
nawigacji jest kamera 3D zamontowana 

z przodu robota. Wykrywa ona prze-
szkody będące w odległości do 2 m i znaj-
dujące się od 5 do 80 cm nad ziemią. 
Górna kamera pozwala robotowi wykry-
wać przeszkody do wysokości 1,8 m. 
Dzięki temu może on bezpiecznie omijać 
np. stoły, które znajdują się powyżej pola 
widzenia skanera.

Kompletny system czujników bezpie-
czeństwa w robotach sprawia, że reali-
zują one swoje misje szybko i bezpiecz-
nie. Dodatkowe czujniki to przyspiesze-
niomierz i żyroskop, które mierzą siłę 
inercji, przyspieszenie i rotację. Kodery 
na każdym z kół mierzą prędkość i odsy-
łają informacje do laserów bezpieczeń-
stwa. Wszystkie dane są transferowane do 
zaawansowanego algorytmu planowania, 
który decyduje o tym, czy robot powinien 
ominąć przeszkodę, czy błyskawicznie się 
zatrzymać, aby uniknąć kolizji. 

Warto zauważyć, że obecne normy bez-
pieczeństwa, którym podlegają autono-
miczne roboty mobilne, dotyczą syste-
mów AGV, jednak specyficzne wytyczne 
dla współpracujących robotów mobilnych 
są obecnie w opracowaniu.

Odciążenie pracowników 
od zadań z dużym obciążeniem
Roboty mobilne przejmują różne procesy 
intralogistyczne, które są potencjalnie 
trudne i niekorzystne dla zdrowia pracow-
ników. Przykładowo roboty mogą przewo-
zić ładunki do 500 kg z odpowiednią do 
otoczenia prędkością. Produkty, odpady 
lub inne materiały mogą być ułożone 

na robocie, a różnego rodzaju moduły 
nastawne sprawiają, że robot może samo-
dzielnie pobierać palety lub elementy 
np. bezpośrednio z taśmy produkcyjnej, 
wyręczając pracowników w obsługiwaniu 
zadań o dużych obciążeniach. Ponadto 
autonomiczne roboty mobilne mogą pra-
cować w otoczeniu nierekomendowanym 
do pracy człowieka – są przystosowane 
do poruszania się np. w bardzo głośnych 
lub brudnych strefach.

Alternatywa dla tradycyjnych 
systemów
Współpracujące, autonomiczne roboty 
mobilne są bezpieczną i elastyczną alter-
natywą zarówno dla klasycznych syste-
mów AGV, jak i tradyjnego transportu 
mechanicznego obejmującego różnego 
rodzaju przenośniki. Dzięki autonomicz-
nej nawigacji mogą pracować w dyna-
micznym środowisku, w bliskiej współ-
pracy z człowiekiem. Ich wdrożenie może 
pomóc firmie w eliminowaniu wąskich 
gardeł w transporcie wewnętrznym oraz 
w przesunięciu pracowników do proce-
sów przynoszących przedsiębiorstwu wyż-
szą wartość. To z kolei może skutkować 
zwiększeniem elastyczności produkcji oraz 
osiąganiem wyższej wydajności przy jed-
noczesnym redukowaniu czasu i kosztów 
intralogistyki. 

Jesper Sonne Thimsen Jesper Sonne Thimsen jest dyrektorem 
sprzedaży w regionie Europy Środkowo-
-Wschodniej w firmie Mobile Industrial 
Robots (MiR). 
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FIRMA PREZENTUJE

RC10 – nowy sposób automatyzacji 
przep ywów produkcji
Kto z nas nie chcia by mie  w pracy kolegów, którzy nie podkradaj  
jedzenia z lodówki i nie zajmuj  toalety? Jeszcze do niedawna 
z robotami kojarzono takie przymiotniki, jak drogi, skomplikowany 
i przera j cy, ale to si  ju  zmieni o. W ostatnich latach powsta a 
nowa generacja robotów zwanych cobotami, czyli robotami 
wspó pracuj cymi.

Cobot – przejmuje proste zadania 
i umo liwia rozwój pracowników
Cobot to inaczej robot wspó pracuj cy. 
Jest obecnie jedn  z najwa niejszych nowi-
nek i ma potencja , aby przyczyni  si  do 
kolejnego prze omu w przemy le wytwór-
czym. Nie powsta  po to, by zabiera  miej-
sca pracy ludziom – jego przeznaczeniem jest 

pomaganie pracownikom, a nie ich zast -
powanie. Z za o enia cobot ma przejmowa  
wykonywanie prostych i nu cych czynno ci, 
które poch aniaj  czas i wyczerpuj . W ten 
sposób ma odci a  pracowników, którzy 
zaoszcz dzone w ten sposób czas i si y b d  
mogli po wi ci  na szkolenia i podnosze-
nie kwalifikacji oraz rozwój osobisty. Coboty 

wykorzystuje si  do wykonywania podstawo-
wych operacji, takich jak chwytanie i odk a-
danie elementów, jednak mo e on tak e 
wykonywa  bardziej zaawansowane czynno-
ci jak paletyzacja.

Dzi ki wbudowanemu czujnikowi 
cobot wykrywa obecno  
i po o enie cz owieka
W przeciwie stwie do innych robotów, przy 
niskim obci eniu i pr dko ci cobot mo e 
pracowa  bez os on. We wspó dzielonej prze-
strzeni roboczej ma wchodzi  w interakcje 
z cz owiekiem, poniewa  dzi ki swojej kon-
strukcji jest bezpieczny dla otaczaj cych go 
ludzi. Jest wyposa ony w niezwykle czu  
funkcj  awaryjnego wy czania, która natych-
miast zatrzymuje cobota, gdy ten napotka 
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jak kolwiek przeszkod , co s u y zapobiega-
niu potencjalnemu zagro eniu lub wypad-
kom z udzia em pracowników. Dzi ki wbudo-
wanemu czujnikowi cobot nie tylko wykrywa, 
e w pobli u znajduje si  cz owiek, ale tak e, 

jakie jest jego po o enie. Dzi ki temu mo e 
pracowa  w pobli u ludzi i zwolni  lub zatrzy-
ma  si  w razie potrzeby, a kiedy pracownik 
odsunie si , wznowi prac .

Cobot jest atwy w instalacji, dzi ki
czemu mo na obni y  koszty bez 
uszczerbku dla bezpiecze stwa 
operatora
Cobot jest do  lekki i w razie potrzeby daje 
si  atwo przemieszcza . Inn  zalet  jest to, 
e jego oprogramowanie jest bardzo proste 

i nie wymaga od programuj cego adnych 
szczególnych umiej tno ci. Kolejnym aspek-
tem przemawiaj cym na korzy  cobota jest 
fakt, e w porównaniu z innym rozwi zaniami 
z zakresu robotyki jest ta szy oraz atwiejszy 
w obs udze. Odseparowanie cobota od ludzi 
w hali produkcyjnej nie wymaga stosowania 

os on, jak to cz sto bywa w przypadku robo-
tów stosowanych w przemy le automotive. 
Rezygnacja z wszelkich zabezpiecze  przy-
nosi korzy ci w postaci mniejszych gabarytów 
robota, jednak odbywa si  to bez uszczerbku 
dla bezpiecze stwa operatora.

Standaryzowany system paletyzacji FlexLink 
to kompaktowe, szybkie w monta u i atwe 
w konfiguracji rozwi zanie. Zastosowanie 
robota wspó pracuj cego znacznie zmniejsza 
wykorzystan  powierzchni  – o ponad 50% 
w porównaniu z systemami wyposa onymi 
w roboty przemys owe.

Nie jest potrzebny system ogrodze  ani 
klatka, poniewa  praca obok robota jest 
ca kowicie bezpieczna. Takie rozwi zanie 
pozwala na ci g o  pracy, a operator mo e 
w atwy sposób zdj  kompletn  palet  bez 
konieczno ci zatrzymywania robota.

Dzi ki zasilaniu typu dwa w jednym wynosz -
cemu 110 V i 230 V koszty operacyjne s  
utrzymane na niskim poziomie. Ponadto we-

wn trzna pompa pró niowa umo liwia atwe 
przesuwanie stanowiska paletyzacji i nie 
jest potrzebne zewn trzne doprowadzenie 
powietrza. Przemy lana konstrukcja z szybko-
z czami u atwia instalacj  i skraca jej czas.

Prosta paletyzacja z wykorzystaniem robota 
wspó pracuj cego do zaledwie kilku godzin, 
a aplikacja na tablet z intuicyjnym interfej-
sem u atwia konfigurowanie warstw bez 
skomplikowanego programowania robota.

FlexLink Systems Polska Sp. z o.o.
ul. Szkolna 30, 62-064, Plewiska/Polska
tel. +48 (61) 654 76 52
fax +48 (61) 654 76 51
tel. kom. +48 502 359 476
info.pl@flexlink.com
www.flexlink.pl
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Czujniki i oprogramowanie 
– „zmysły” i „inteligencja” robotów współpracujących
Dzisiejsze roboty, zwłaszcza roboty współpracujące, są niezwykle 
zaawansowane i elastyczne, szczególnie w zakresie możliwości 
ich programowania. To, jakie elementy są w stanie obsłużyć, zależy 
głównie od doboru narzędzi montowanych na końcu ramienia 
(end-of-arm tooling – EOAT).
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Zaletą pierwszych robotów przemy-
słowych instalowanych w fabry-
kach była przede wszystkim moc. 

Mogły w prosty sposób podnosić duże 
ciężary, zapewniając przy tym szybkość 
i powtarzalność pracy. Duże roboty prze-
mysłowe były pierwotnie wykorzysty-
wane w branży automotive: wykonywały 
nieskomplikowane zadania, takie jak pod-
noszenie i przenoszenie ciężkich elemen-
tów. Maszyny były trwale zaprogramo-
wane do realizowania jednego konkret-
nego procesu.

Obecnie roboty mogą obsługiwać 
zarówno bardzo duże, jak i miniaturowe 
przedmioty, np. niewielkie śrubki lub 
fiolki. Także zakres obsługiwanych mate-
riałów zdecydowanie się rozszerzył: to 
zarówno metale, tworzywa sztuczne, jak 
i materiały bardzo delikatne – zioła czy 
owoce. Dzięki sensorom roboty są w sta-
nie „wyczuć”, czy dany przedmiot jest 
mały, duży, twardy czy miękki – czy ma 
do czynienia ze szkłem, czy jajkiem.

Zmysły
Czujniki zbliżeniowe, sensory siły 
i momentu, temperatury oraz optyczne 
umożliwiają ramieniu robota odbieranie 
istotnych danych dotyczących dystansu, 
siły lub prędkości. Z ich pomocą roboty 
mogą kontrolować własną siłę i dostoso-
wać ją do specyfiki procesu. Dzięki wypo-
sażeniu robota w czujniki można automa-
tyzować takie procesy, jak kontrola jako-
ści czy polerowanie.

Dobrym przykładem branży, w której 
robotyzacja szybko postępuje, jest elek-
tronika. Producenci delikatnej elektro-

Aleksander Marinkovic
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↘  Roboty dotychczas 

nie były przygoto-
wywane do wyko-
nywania niewiel-
kich ruchów o ściśle 
określonej sile naci-
sku. Obecnie jednak 
roboty współpracu-
jące, wyposażone 
w odpowiednie czuj-
niki, mogą realizo-
wać te zadania.



niki, jak ta wykorzystywana w smartfo-
nach czy laptopach, są niejako zależni od 
wrażliwości ludzkiej dłoni. Proces instalo-
wania modułu pamięci RAM w kompute-
rze polega na znalezieniu odpowiedniego 
punktu, wpasowaniu modułu i dociśnię-
ciu go we właściwym miejscu. To, co jest 
proste dla ludzkiej dłoni, może być nie-
osiągalne dla standardowego robota prze-
mysłowego, który nie ma przecież zmysłu 
dotyku. Roboty dotychczas nie były przy-
gotowywane do wykonywania niewiel-
kich ruchów o ściśle określonej sile naci-
sku. Obecnie jednak roboty współpracu-
jące, wyposażone w odpowiednie czuj-
niki, mogą realizować te zadania. 

Innym przykładem jest polerowa-
nie i wygładzanie przedmiotów. To jeden 
z ostatnich procesów, jakim poddawane 
są produkty – bardzo istotny z punktu 
widzenia finalnego efektu, niezależnie 
od tego, czy produkcja dotyczy dębo-
wych stołów, czy smartfonów. Osiągnię-
cie doskonale gładkiej powierzchni nie 
jest proste, bo każdy materiał inaczej 

reaguje na siły wywierane w tym proce-
sie. Wymaga to wyjątkowej delikatności 
i ciągłego dostosowywania nacisku – dla-
tego tak często polerowanie jest procesem 
realizowanym ręcznie przez człowieka. 
To zarazem czynność monotonna, powta-
rzalna oraz często wykonywana w trud-
nych warunkach, w kłębach kurzu. Dzięki 
czujnikom siły i momentu roboty współ-
pracujące mogą automatyzować ten pro-
ces – ich ramiona „wyczuwają” najmniej-
sze siły i opory oraz na bieżąco dostoso-
wują do tego swoje ruchy.

Inteligencja 
Aby w pełni zrealizować potencjał auto-
matyzacji, roboty nie tylko potrzebują 
„zmysłu” wzroku czy dotyku, ale także 
„inteligencji”. To rola odpowiedniego 
oprogramowania. Nowoczesne narzę-
dzia, montowane na końcu ramienia 
robota (EOAT), są wyposażone w pakiety 
oprogramowania. Dzięki temu użytkow-
nik uczy ramię robota skomplikowa-

nych ścieżek poruszania, które następ-
nie robot wykonuje ze stałą mocą i pręd-
kością. Ważnym elementem procesu jest 
czas, w którym użytkownik może wdro-
żyć robota do nowego zadania. Można go 
skrócić dzięki intuicyjnemu interfejsowi 
użytkownika oraz gotowym programom 
do specjalistycznych zastosowań, np. 
pakowania czy montażu precyzyjnego.

„Zmysły” i „inteligencja” robotów, 
czyli odpowiednie czujniki i oprogramo-
wanie, sprawiają, że producenci mogą 
w pełni wykorzystać możliwości automa-
tyzacji także w procesach, które dotych-
czas były realizowane tylko manual-
nie. Otwiera to nowe obszary zastoso-
wań robotyki i pomaga zwiększać wydaj-
ność oraz jakość produkcji. Szybka insta-
lacja i proste programowanie chwytaków 
i czujników pozwalają zaoszczędzić czas 
podczas cykli produkcyjnych oraz zapew-
niają szybsze zyski. 

Aleksander Marinkovic Aleksander Marinkovic – General Manager
CEE w firmie OnRobot. 
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Wirtualne systemy
wspomagaj ce podnoszenie kwalifikacji 
w zakresie programowania
Szkolenia i praktyki w warunkach przemys owych lub zbli onych 
do produkcji daj  nam gwarancj  szybkiej i efektywnej nauki. 
Jak jednak umo liwi  szkolenia na liniach produkcyjnych 
bez wy czania z ruchu cz ci linii produkcyjnych.

P odnoszenie i dostosowywanie kwalifi-
kacji pracowników jest obecnie proble-
mem, szczególnie odczuwalnym przez 

ma e i redniej wielko ci przedsi biorstwa. 
O ile szkolnictwo techniczne przekazuje wie-
dz  w zakresie programowania PLC, to w wi k-
szo ci przypadków jest to wiedza ogólna doty-
cz ca ogólnych zasad pracy programisty PLC. 
Szkolenia z podstaw eksploatacji i sterowa-
nia samych nap dów czy podstaw obs ugi ste-
rowników PLC spokojnie mo emy przenie  
na grunt sali szkoleniowej. Je li jednak chce-
my przeprowadzi  zaj cia praktyczne z pro-
gramowania bardziej zaawansowanych algo-
rytmów sekwencyjnych, z wieloma zale no-
ciami, wspó prac  ró nych urz dze , musimy 

posiada  z o one stanowiska badawcze. Du e 
firmy, aby podnie  kwalifikacje pracowników, 
tworz  wewn trzzak adowe centra edukacyj-
ne z wielomilionowym wyposa eniem. red-
nie i ma e przedsi biorstwa nie mog  sobie na 
to pozwoli , podobnie jak szko y czy uczelnie 
techniczne.

Rozwi zaniem mog  by  wirtualne systemy 
edukacyjne, dzi ki którym mo na nie tylko 
w atwy i oszcz dny czasowo sposób przygoto-
wa  przyk ady bardzo z o onych aplikacji,
dostosowanych do realiów danej firmy, ale 
tak e szybko przej  do kolejnego tematu 
– bez przeznaczania dodatkowego czasu na 
przezbrajanie stanowisk. Poni ej przybli ono 
trzy programy przeznaczone do szkole  i symu-
lacji sterowania robotów oraz zautomatyzowa-
nych linii produkcyjnych z wykorzystaniem ste-
rowników PLC oraz j zyka GRAFCET. 

ROBLAB
To autorski program firmy Mechatronik. Na po-
cz tku by  narz dziem do sterowania dydak-
tycznego robota o nazwie RobTRAIN (5-osiowy 
robot typu PUMA), programowanego w j zyku 

MelfaBasic. Zaszyta w nim z o ona matematy-
ka pozwala a na pokazanie podstaw sterowa-
nia ramieniem robota z wykorzystaniem zada-
nia prostego i odwrotnego. Pierwsze szkolenia 
oraz spostrze enia klientów pozwoli y okre-
li , w któr  stron  rozbudowa  program. Dzi  

to doskona e narz dzie do zdobywania wie-
dzy w zakresie podstaw robotyki oraz progra-
mowania robotów przemys owych, pozwala-
j ce na omówienie i prze wiczenie sterowa-
nia ró nych rozwi za  kinematycznych robo-
tów z wykorzystaniem chwytaków oraz dodat-
kowych obiektów sterowania. Ramiona robo-
tów mo na zatem wyposa y  w ró ne chwyta-
ki 2-, 3-szcz kowe, równoleg e i k towe, uk a-
dy podci nienia, pisak czy znacznik laserowy. 

Zgodnie z potrzebami rynku, id cymi za tren-
dami producentów robotów, dodali my do 
sterowania w RobLAB programowanie w j zy-
ku G-Code.

Nowa wersja programu RobLAB 5.0 zosta-
a dodatkowo wyposa ona w rodowisko do 

programowania w j zyku GRAFCET. G ównie 
z tego powodu, e to nie tylko j zyk progra-
mowania, ale w aspekcie edukacyjnym tak-
e metoda prezentacji sekwencyjnego a cu-

cha decyzyjnego, oparta na formalizmie sie-
ci Petriego (krok-tranzycja). Jako j zyk pro-
gramowania jest bardzo atwy do nauki, two-
rzy przejrzysty i atwy do analizy kod, a przede 
wszystkim, ze wzgl du na swoj  sekwencyj-
n  natur , u atwia programowanie proce-
sów sekwencyjnych stanowi cych podstaw  
wykorzystania sterowników PLC w przemy-
le. GRAFCET umo liwia w równie prosty spo-

sób tworzenie algorytmów procesów równo-
leg ych czy procesów ci g ych, co zapewnia 
wszechstronno  u ytkowania i jednorodno  
programow  dla ró nych aplikacji.

Dotychczas opisane funkcje programu da y 
mo liwo  rozwoju programu w jeszcze dwóch 
kierunkach. 

Do rodowiska 3D w wersji 5 mo na dodawa  
dodatkowe obiekty wykonawcze, tj. podajniki, 
si owniki, silniki, stoliki obrotowe, magazyny 
grawitacyjne itp., oraz ró ne typy czujników. 
Obok interfejsu We/Wy robota zosta  zaimple-
mentowany równie  interfejs sterownika PLC, 
co umo liwia czenie dwóch obiektów stero-
wania programowanych w odr bnych j zykach 
lub ewentualnie wyprowadzenie sterowania 
na zewn trz w standardzie 0-24 V.

Rys. 1. Interfejs programu RobLAB w wersji 5.0
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GRAFCET + interfejs sterownika pozwoli  rów-
nie  na rozwój drugiego kierunku. Do progra-
mu dodano rodowisko 2D, w którym mo -
na zbudowa  proste obiekty elektropneuma-
tyczne, elektryczne itp., a nast pnie wystero-
wa  je za pomoc  GRAFCET-u lub za pomoc  
interfejsu pod czy  rodowisko symulacji pro-
cesu do dowolnego rzeczywistego sterownika 
PLC, programowanego za pomoc  odr bnych 
narz dzi i w j zyku dla niego przewidzianym.

FACTORY I/O
Program Factory I/O, podobnie jak RobLAB, jest 
równie  wyposa ony w rodowisko wirtualne 3D.

W rodowisku Factory I/O mo emy urucha-
mia  ca e wirtualne hale produkcyjne i pro-
gramowa  ich funkcjonowanie za pomoc  ste-
rownika wirtualnego lub rzeczywistego PLC 
dowolnej marki poprzez Ethernet lub interfejs 
I/O pod czany przez USB. 

Za pomoc  dedykowanych plug-inów mo liwe
jest równie  po czenie rodowiska Factory I/O
z TIA Portalem lub innym rodowiskiem pro-
gramistycznym PLC, opartym na OPC Serwerze 
(np. CODESYS). Dla bardzo nietypowych apli-
kacji dost pne jest SDK, dzi ki któremu mo e-
my samodzielnie tworzy  plug-iny do konkret-
nych rozwi za . Umo liwia to programowa-
nie w praktycznie dowolnym j zyku progra-
mowania (i dowolnej jego odmianie), w cznie 
z zyskuj cym popularno  GRAFCET-em. 

Program umo liwia równie  prac  samodzieln
– z wewn trznym emulatorem j zyka FBD.

Dzi ki zaawansowanej grafice 3D i wprowadze-
niu obs ugi fizyki prezentacja urz dze  jest zbli-
ona do naturalnej, dlatego unika si  kolejnych 

umowno ci utrudniaj cych zrozumienie tema-
tu, i jest po prostu atrakcyjna, a zapo yczony 
z gier komputerowych mechanizm 3D umo liwia 
poruszanie si  po wirtualnej hali i ogl danie 
jej elementów z perspektywy osoby w rodku.

W najnowszej wersji zaimplementowano ele-
menty Przemys u 4.0, w tym znakowanie i za-
rz dzanie przez tagi RFID i QR kody, a w kolej-
nym uaktualnieniu planowane jest wprowa-
dzenie systemów bezpiecze stwa maszynowe-
go (z redundancj  i potwierdzeniami).

Factory I/O wykorzystuje innowacyjne techno-
logie, które pozwalaj  w atwy i szybki sposób 
tworzy  systemy przemys owe w 3D, stosuj c 
do tego metod  „drag and drop”, czyli mo e-
my budowa  linie produkcyjne z wirtualnych 
gotowych klocków. 

Factory I/O to wyj tkowo cenne narz dzie 
edukacyjne podczas szkolenia i nauki przy-
sz ych techników i in ynierów w takich dzie-
dzinach, jak automatyka przemys owa, mecha-
tronika, elektrotechnika, mechanika itd. Jest 
jedynym na rynku rozwi zaniem umo liwia-
j cym nauk  zaawansowanych technik stero-
wania PLC.

Podstawowe cechy:
• 20+ gotowych i wst pnie skonfigurowanych 

scen – Factory I/O oferuje ponad 20 scena-
riuszy inspirowanych typowymi zastosowa-
niami przemys owymi, które umo liwiaj  
wykonywanie rzeczywistych zada  sterowa-
nia dla u atwienia szybkiego startu.

• Ponad 80 elementów konstrukcyjnych do 
tworzenia w asnych scen i urz dze  przemy-
s owych – tworzenie wirtualnej fabryki za 
pomoc  palety cz ci przemys owych, w tym 
czujników, przeno ników, wind, gniazd pro-
dukcyjnych CNC, wag, kamer widzenia prze-
mys owego i wiele innych.

• Tworzenie w asnych projektów – inteligent-
ne narz dzia do edycji sprawiaj , e budo-
wa scenariuszy 3D jest wygodnym i natural-
nym do wiadczeniem, podobnym do znanej 
gry Minecraft.

• Nieograniczona liczba portów I/O przy wyko-
rzystaniu wirtualnego sterownika.

• Pracuje z dowolnym sterownikiem PLC.
• atwa integracja – atwo zintegrowa  

Factory I/O z istniej cymi urz dzeniami szko-
leniowymi.

Jako przedstawiciel producenta – firmy Real 
Games, przet umaczyli my program i obecnie 
dostarczamy z interfejsem w j zyku polskim.

GRAFCET Studio
Sterowniki PLC maj  coraz wi ksz  moc obli-
czeniow  i s  wyposa one w coraz wi cej 
pami ci, dzi ki czemu mo liwa jest szero-
ka implementacja j zyków wysokiego rz du, 
a szczególnie graficznych j zyków programo-
wania, jak LD, FBD, SFC czy pe ny GRAFCET.

GRAFCET Studio jest coraz cz ciej wprowa-
dzane do przemys u jako alternatywna platfor-
ma programistyczna dla sterowników Siemen-
sa – atwo  programowania i analizy kodu 
u atwia przeprogramowywanie maszyn np. do 
przezbrojenia, szczególnie w przypadku nadzo-
ru w wieloosobowych zespo ach.

W chwili obecnej GRAFCET Studio obs ugu-
je bezpo rednio wszystkie sterowniki, jak rów-
nie  sterowniki Allen Bradley. Wszystkie inne 
sterowniki mo na pod czy  za pomoc  popu-
larnych przemys owych interfejsów I/O firmy 
Advantech, pod czanych przez USB. 

Do pe nej wspó pracy GRAFCET Studio z przy-
k adowym PLC Siemensa wymagana jest zale-
dwie jednorazowa wst pna konfiguracja urz -
dzenia w rodowisku np. Step7/TIA Portal, 
po której GRAFCET Studio mo e ju  ca kowi-
cie przej  zadania programowania i wymia-
ny danych ze sterownikiem w czasie rzeczywi-
stym poprzez port Ethernet. Mo liwe jest wi c 
nie tylko programowanie, ale równie  symu-
lacja, a nawet debugowanie programu. Przy 
po czeniu z Factory I/O mo emy napisa  pro-
gram steruj cy lini  produkcyjn , sprawdzi  
go w trybie symulacji, a nast pnie przes a  do 
PLC, gdzie mo na podgl da  i debugowa  jego 
dzia anie.

GRAFCET Studio jest wyposa ony w wyczerpu-
j c  dokumentacj  z przygotowanymi tutoria-
lami zarówno w postaci pisemnej, jak i filmo-
wej, co u atwia samodzieln  nauk  GRAFCET-u.

Mechatronik Artur Grochowski 
ul. Wi niowa 56, 02-520 Warszawa 
tel. 660 414 460
e-mail: biuro@mechatronik.pl  
www.mechatronik.pl

Rys. 2. Interfejs programu Factory I/O 
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A by robot pracujący w aplikacji 
przemysłowej był bezpieczny dla 
otoczenia i prawidłowo wykony-

wał swoje zadania, musi być także zabez-
pieczony przed cyberatakami. Wraz z roz-
wojem i ekspansją systemów cyberfizycz-
nych w przemyśle technologie Przemysłu 
4.0 oraz wizja inteligentnych, usieciowio-
nych fabryk nabierają realnych kształtów 
i są siłą napędową boomu związanego 
z nowymi aplikacjami dla robotów.

Już dziś wielu producentów wykorzy-
stuje podłączone do sieci roboty, a także 
generowane przez nie dane, do uprasz-
czania procedur ich konserwacji, maksy-
malizacji wydajności produkcji i zwięk-
szania jakości wyrobów. Ponieważ coraz 
więcej robotów zostaje włączonych do 
sieci i połączonych z przedsiębiorstwem 
i chmurą obliczeniową, to wzrastają także 
zagrożenia w obszarze cyberbezpieczeń-
stwa takich sieci. 

Zagrożenia te to nie tylko możliwość 
wykradzenia danych i opóźnień produk-
cji. Cyberataki, mające na celu zaburzenie 
pracy bardzo szybkich i potężnych sys-
temów robotycznych, powodują wśród 
firm przemysłowych poważne obawy 
o cyberbezpieczeństwo. Wraz ze zwięk-
szoną popularnością robotów współpra-
cujących i mobilnych te obawy stają się 
jeszcze większe. Ponadto roboty wykorzy-

stujące technologię sztucznej inteligencji 
(artificial intelligence – AI) uzyskują obec-
nie w wielu aplikacjach coraz większą 
autonomię. Realna potęga współczesnych 
robotów tkwi w coraz większym stopniu 
w ich oprogramowaniu, które jest poten-
cjalnie podatne na cyberatak.

Wraz z konwergencją technologii infor-
matycznej (information technology – IT) 
i technologii operacyjnej (operational tech-
nology – OT) cyberbezpieczeństwo nie jest 
już „problemem kogoś innego”. Zagroże-
nia mogą penetrować wszystkie obszary, 
wpływając na architekturę IIoT na wielu 
poziomach. W obecnej erze Przemysło-
wego Internetu Rzeczy (IIoT) zapewnienie 
cyberbezpieczeństwa wymaga zatem czuj-
ności każdego pracownika fabryki.

 – Cyberbezpieczeństwo dopiero nie-
dawno pojawiło się w umysłach ludzi pra-
cujących w działach operacyjnych oraz 
z robotami – mówi Nigel Stanley, dyrektor 
techniczny w TÜV Rheinland, zajmujący 
się globalnym cyberbezpieczeństwem OT 
i w przemyśle. – Kwestie te były bowiem 
dotąd zawsze widziane jako problem tech-
nologii informatycznej. Jednak w ciągu 
ostatnich pięciu lat nastąpił duży wzrost 
liczby hakerów włamujących się do syste-
mów technologii operacyjnej.

Firma TÜV Rheinland jest liderem 
usług niezależnego testowania, inspek-
cji i certyfikacji. Obszarem zaintereso-
wań Nigela Stanleya jest strona technolo-
gii operacyjnej w cyberbezpieczeństwie. 

Obejmuje ona pojazdy autonomiczne, sys-
temy szynowe i drogowe, inteligentną 
produkcję, robotykę, elektrownie oraz 
– jak sam to określa – wszystko, co leży 
pośrodku.

Cyberbezpieczeństwo ma wpływ na 
firmy produkcyjne każdej wielkości, od 
dużych międzynarodowych do małych 
i średnich przedsiębiorstw.

– Jeśli przeanalizujemy typowy łań-
cuch dostaw, to może się okazać, że zakład 
przemysłowy jest zupełnie bezpieczny, ale 
jego łańcuch dostaw już nie – mówi Nigel 
Stanley. – Gdyby hakerzy dokonywali 
cyberataku na fabrykę od strony łańcucha 
dostaw i mniejszych producentów, którzy 
dostarczają do tej fabryki sprzęt taki jak 
roboty, to zadanie byłoby dla nich łatwiej-
sze. To problem, który producenci, wielcy 
i mali, muszą rozważyć.

Odpowiedzialność współdzielą 
producenci, integratorzy 
i operatorzy robotów
Jeśli chodzi o odpowiedzialność za cyber-
bezpieczeństwo, to spoczywa ona na 
wielu barkach. W obszarze robotyki odpo-
wiedzialność współdzielą trzy grupy. Roz-
poczyna się ona u producentów robo-
tów, gdzie pracują projektanci i wyko-
nawcy robotów, oraz u producentów ste-
rowników robotów i ich urządzeń pomoc-
niczych, takich jak czujniki do syste-
mów wizji maszynowej, które umożliwiają 
robotom obserwację otoczenia.

– Producenci są odpowiedzialni za 
zapewnienie, że ich wyroby są tak bez-
pieczne, jak to tylko możliwe – mówi Nigel 
Stanley. – Gdy projektują oni jakiś wyrób, 
muszą zapewnić, że wdrażają w nim 
środki zabezpieczeń w procesie projektowa-
nia oraz piszą takie oprogramowanie ukła-

Tanya M. Anandan

Cyberbezpieczeństwo
jako wymóg dla bezpiecznej eksploatacji robotów 
korzystających z technologii IIoT
W erze Przemysłu 4.0 oraz IIoT ważne jest, aby robot przemysłowy 
był zabezpieczony przed cyberatakami. Wszyscy pracownicy działów 
informatycznych (IT) i operacyjnych (OT) w zakładach przemysłowych 
są odpowiedzialni za zapewnienie tego cyberbezpieczeństwa.
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dowe (firmware), które jest tak bezpieczne, 
jak to tylko możliwe. Następni w kolejce 
są wdrożeniowcy lub integratorzy. Biorą 
oni wyrób tego producenta i dostoso-
wują do potrzeb w określonym zastoso-
waniu, które może mieć wpływ na cyber-
bezpieczeństwo. Na koniec dochodzimy 
do operatorów, czyli ludzi, którzy w rze-
czywistości obsługują fabrykę. Ich zada-
niem jest zapewnienie, że fabryka pozo-
staje bezpieczna przez cały czas eksploata-
cji sprzętu i systemów w sposób zapewnia-
jący ograniczanie wszelkich cyberzagrożeń 
tak szybko, jak to tylko możliwe.

Wizje ramion robotów uderzających 
ludzi znajdujących się w pobliżu lub robo-
tów mobilnych biegających w amoku po 
fabryce mogą być tym, co przychodzi nam 
do głowy, gdy myślimy o udanym cyber-
ataku. W rzeczywistości cyberatak może 
być jednak zupełnie niewidoczny. Weźmy 
na przykład przypadek robaka Stuxnet, 
który być może został wykorzystany do 
przeprowadzenia pierwszego ataku cyber-
fizycznego na świecie.

Powtarzalność i precyzja są najwięk-
szą siłą robota, jednak mogą one stać się 
wadą, gdy sterowanie maszyną przejmie 
niewłaściwa osoba. Złośliwy atak, który 
np. zmienia kąt obrotu ramienia robota 
wokół pewnej osi o kilka stopni, może 
spowodować przekroczenie tolerancji pro-
dukowanej części, co może doprowadzić 
do pogorszenia jakości wyrobów i wpły-
nąć na procesy realizowane w fabryce 
w kolejnych etapach.

Oprogramowanie układowe i użytkowe 
robotów może zostać zaatakowane w ten 
sam sposób. Niezałatane luki w syste-
mach operacyjnych mogą zostać wykorzy-
stane do przejęcia kontroli nad kompute-
rem PC.

– Reasumując, żaden system nie jest 
całkowicie bezpieczny” – mówi Nigel Stan-
ley. – Jest to trudne wyzwanie. Niewi-
dzialny atak jest w stanie przynieść duże 
szkody, ponieważ firma może w tym cza-
sie wyprodukować dużą liczbę wadliwych 
wyrobów, zanim pracownicy zorientują 
się, że wystąpił problem.

Zagrożenia mogą pochodzić z wielu 
źródeł. Mogą być nieświadome lub zamie-
rzone, a nawet prowadzone od wewnątrz. 

Korzyści z obrony w głąb 
dla robotów
Architektura sieci IIoT jest wielowar-
stwowa i wielowymiarowa. Zwykle osoby 
dokonujące cyberataków starają się zna-
leźć najsłabszy punkt w takiej strukturze.

Koncepcja „obrony w głąb” („defense 
in depth”) jest cechą charakterystyczną 
najlepszych praktyk cyberbezpieczeństwa. 
W strategii tej istnieje wiele warstw zabez-
pieczeń, tak więc jeśli jedna zostaje prze-
łamana, to kolejne mogą dostarczyć nie-
zbędne środki obrony przed atakiem.

 – Jeśli posiadamy wiele warstw cyber-
zabezpieczeń, to nadal mamy uzasad-
nioną szansę ochrony naszego systemu – 
mówi Mike Medoff, certyfikowany specja-
lista bezpieczeństwa funkcjonalnego (cer-
tified functional safety expert – CFSE) oraz 
certyfikowany audytor systemów infor-

Bez względu na to, jaki portal społecznościowy preferujesz,
zawsze możesz połączyć się z „Control Engineering”

połączmy się na portalach 
społecznościowych

www.controlengineering.pl

http://www.controlengineering.pl
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matycznych (certified information sys-
tems auditor – CISA) i dyrektor ds. cer-
tyfikacji cyberbezpieczeństwa w firmie 
exida. – Być może osoby dokonujące ata-
ków mogą zagrozić jednej lub dwóm war-
stwom, ale im więcej zabezpieczeń muszą 
przełamać, tym większą mają trudność, 
by zagrozić całemu systemowi. W rezul-
tacie, jeśli nasze zabezpieczenia okażą się 
wystarczająco trudne do przełamania, to 
hakerzy zrezygnują.

Strategia obrony w głąb powinna co 
najmniej opóźnić działania hakerów i dać 
czas na wykrycie cyberataku oraz podję-
cie odpowiednich przeciwdziałań.

– To nie jest tak, że możemy postawić 
jeden duży płot dookoła wszystkiego i to 
wystarczy do zabezpieczenia – mówi Mike 
Medoff. – Ludzie znaleźli już bowiem spo-
soby obejścia tych płotów. Zasadniczo 
chcemy wbudować cyberbezpieczeństwo 
w każdą warstwę naszej architektury sys-
temu sterowania w zakładzie.

Mike Medoff opisuje kilka komponen-
tów systemu zabezpieczeń, warstwa po 
warstwie.

 – W samym robocie zwykle znajduje 
się wbudowany system operacyjny. W dal-
szej kolejności mamy kod źródłowy aplika-
cji, który jest wykonywany na tym robo-
cie. Duży obszar stanowi cały kod komu-
nikacyjny, który odbiera i przetwarza pole-
cenia dla robota. Wszystko to, co jest pod-
łączone w ramach komunikacji siecio-
wej danych, może oczywiście się zmie-
niać, ale jest zwykle podłączone do syste-
mów, które bazują ostatecznie na kompu-
terach klasy PC. Systemy te mogą mieć 
bazy danych lub konfiguracje właściwe dla 
robota, a następnie jego własnego systemu 
operacyjnego. W dalszej kolejności mamy 
serwery w chmurze i ich oprogramowanie, 
które komunikuje się z urządzeniami, robo-
tami i użytkownikami za pomocą inter-
fejsu webowego.

Firma exida zajmuje się certyfika-
cją i doradztwem technicznym. Specja-
lizuje się w cyberbezpieczeństwie syste-
mów automatyki przemysłowej, zarzą-
dzaniu alarmami oraz wdrażaniu standar-
dów cyberbezpieczeństwa systemów ste-
rowania. Współpracuje z projektantami 
produktów, integratorami systemów oraz 

użytkownikami końcowymi w celu doko-
nywania oceny systemów pod względem 
bezpieczeństwa funkcjonalnego i cyber-
bezpieczeństwa. Mike Medoff koncen-
truje się bardziej na stronie projektowa-
nia. Ostatnio częściej współpracuje z kon-
struktorami robotów mobilnych. 

– Czasami współpracuję z młodymi fir-
mami typu startup, które obawiają się 
o bezpieczeństwo pracy i cyberbezpieczeń-
stwo robotów, korzystają więc z naszych 
usług od samego początku – mówi Mike 
Medoff. – Zazwyczaj działania te są nie-
widoczne. Firmy typu startup zwykle sku-
piają się na sprzedaży swoich produktów. 
Ale obserwuję, że zaczynają zmieniać to 
podejście.

Firmy świadome znaczenia kwestii 
cyberbezpieczeństwa stają się proaktywne 
i zdają sobie sprawę z tego, że wymaga 
ono podejścia zespołowego.

Strategia cyberbezpieczeństwa: 
ofensywna i defensywna 
W dziedzinie zabezpieczeń informatycz-
nych istnieją dwa podstawowe podej-
ścia do cyberbezpieczeństwa: ofensywne 
(offensive security) i defensywne (defen-
sive security). Certyfikowani specjaliści od 
zabezpieczeń ofensywnych posiadają cer-
tyfikaty OSCP (Offensive Security Certi-
fied Professional).

Nathaniel Cole jest dyrektorem tech-
nicznym ds. testowania i certyfikacji 
cyberbezpieczeństwa. Jego zespół zajmuje 
się cyberbezpieczeństwem ofensywnym. 
Wykonywane przez nich testy wychodzą 
poza obszar robotyki i systemów prze-
mysłowych, sięgając sieci Internetu Rze-

czy przedsiębiorstw z takich obszarów, 
jak np. wyroby konsumenckie, sektor 
medyczny i energetyczny.

– Naszym zadaniem jest znajdowanie 
luk, które potencjalnie umożliwiają wła-
manie się do urządzenia, systemu albo 
infrastruktury, a następnie pokazanie, jak 
to może się stać – mówi Nathaniel Cole. 
– Najlepiej, jak potrafimy, naśladujemy 
filozofię działania złośliwych hakerów, 
poznajemy motywy ich działań i przeciw-
działamy zagrożeniom, które można ziden-
tyfikować w urządzeniu.

Testowanie odnosi się nie tylko do 
samego urządzenia. Obejmuje cały eko-
system, do którego osoba dokonująca 
ataku mogłaby uzyskać dostęp (rys. 1). 
Tak więc testowana jest obudowa urzą-
dzenia (zabezpieczenia mechaniczne przed 
dostępem do wejść) i jego część sprzę-
towa, interfejsy użytkownika i sieciowe, 
wszelkie dane zapisane w urządzaniu, 
takie jak biblioteki zewnętrzne oraz kod 
źródłowy zaadaptowany do użytkow-
nika dla inteligentnej aplikacji urządzenia, 
wszelkie aplikacje mobilne, które łączą się 
z urządzeniem, a także wszelkie systemy, 
z którymi urządzenie to się komunikuje – 
zarówno w chmurze, jak i w sieci korpo-
racyjnej.

– Po stronie defensywnej cyberzabez-
pieczeń można realizować monitoring lub 
analizę zagrożeń. Obserwujemy zachowa-
nie się osób, systemów i urządzeń, które 
rezydują w sieci, w celu wykrywania 
potencjalnej złośliwej działalności i odpo-
wiedniego reagowania na nią – dodaje 
Nathaniel Cole. 

Rola zabezpieczeń defensywnych może 
zostać rozszerzona o wdrożenie i utrzymy-

→  Rys. 1. Testowanie urządzenia IoT pod wzglę-
dem zagrożeń dla cyberbezpieczeństwa wy-
maga analizowania jego całego ekosystemu.
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wanie sprzętu i oprogramowania, które 
pomaga w zabezpieczaniu tych urządzeń. 
Przykładem są tzw. firewalle, fizyczna 
separacja sieci i komputerów zakłado-
wych od Internetu (air-gapping), odpo-
wiednia konfiguracja i logowanie w sieci.

Jednak nie jest tak, że podejście ofen-
sywne jest lepsze od defensywnego albo 
odwrotnie. Obydwa są potrzebne do reali-
zacji kompleksowego i efektywnego pro-
gramu cyberbezpieczeństwa. 

Ryzyko stwarzane przez używanie 
domyślnych danych logowania
Koniecznością jest, aby operatorzy lub 
użytkownicy końcowi robotów podczas
początkowej konfiguracji tych urządzeń 
zmieniali domyślne nazwy użytkownika 
i hasła. Roboty zainstalowane w sieci 
przy użyciu swoich haseł domyślnych są 
łatwym celem dla hakerów.

– Wymuszanie przez producentów, 
aby operatorzy zmieniali domyślne hasła 
i nazwy użytkownika podczas konfigu-
racji, to długa przeprawa na drodze do 
zabezpieczania tych urządzeń – mówi 
Nathaniel Cole. – Dotyczy to nie tylko 
przemysłu robotycznego. Były już przy-
padki wprowadzania złośliwego oprogra-
mowania i włamań za pomocą kamer, ter-
mostatów i routerów.

– Urządzenia robotyczne zostają wza-
jemnie połączone w sieci, jednak nie-
koniecznie oznacza to, że jest już wdro-
żona bezpieczna komunikacja – konty-
nuuje Nathaniel Cole. – Jako praktycy 
zabezpieczeń ofensywnych niekoniecznie 
bylibyśmy w stanie włamać się do czy-
jejś sieci i uzyskać do niej dostęp, jednak 
ktoś, kto znajduje się w tej sieci, z pewno-
ścią byłby w stanie śledzić tę komunikację. 
Możemy zacząć kombinować, w jaki spo-
sób manipulować ruchem danych w sieci, 
i potencjalnie uzyskać dostęp na pew-
nym poziomie do danej maszyny robo-
tycznej. Widzieliśmy już takie przypadki, 
gdzie potencjalnie byliśmy w stanie uzy-
skać prawa administracyjne poprzez inter-
fejs sieciowy i kompletnie zmienić sposób 
pracy robota. Interfejs taki nie jest zabez-
pieczony ani nie stosuje szyfrowania, aby 

ukryć dane przepływające w obydwie 
strony. W ten sposób nie zapewnia już 
dłużej integralności danych, nie gwaran-
tuje również cyberbezpieczeństwa dla tego 
urządzenia. Jednak teraz już wiemy, jak 
mieć na to wpływ.

Cyberbezpieczeństwo od fazy 
projektowania (secure by designsecure by design)
Cyberbezpieczeństwo w robotyce jest jesz-
cze ciągle w fazie niedojrzałości. Natha-
niel Cole stwierdza, że przemysł robo-
tyczny zaczyna rozumieć znaczenie 
i sposoby wdrażania zabezpieczeń – od 
początku projektowania poprzez całą 
drogę aż do wdrożenia robota (rys. 2).

– Odpowiedzialność za cyberbezpieczeń-
stwo spoczywa nie tylko na producencie 
robota – mówi Nathaniel Cole. – Wdroże-
niowiec (integrator robotów) także odgrywa
ważną rolę, ale nadal pozostaje operator,
który będzie codziennie obsługiwał to urzą-
dzenie i który jest odpowiedzialny za zbu-
dowanie bezpieczeństwa w głąb. To wykra-
cza poza samo urządzenie i konkretną 
aplikację, sięgając granic ich obszaru dzia-
łania, ich wewnętrznej konstrukcji siecio-
wej i możliwości pracy w sieci. 

Przeanalizowany musi zostać cały eko-
system. Jest to szczególnie ważne w apli-
kacjach zdalnego monitoringu.

– Jeśli istnieje możliwość zdalnego 
monitoringu oraz interfejs webowy, do 
którego mamy dostęp za pomocą prze-
glądarki internetowej na komputerze czy 
smartfonie, to urządzenia te także zaczy-
nają odgrywać rolę w cyberbezpieczeń-
stwie, ponieważ za ich pomocą wysyłamy 

i odbieramy dane – mówi Nathaniel Cole. 
– Chcielibyśmy osiągać zatem taki poziom 
zapewnienia cyberbezpieczeństwa, aby te 
dane, które oglądamy dzięki funkcji zdal-
nego monitoringu, były bezpieczne.

Musimy też przeanalizować całe uży-
wane oprogramowanie, w tym oprogra-
mowanie urządzeń pomocniczych, takich 
jak kamery systemu wizji maszynowej, 
urządzeń bezpieczeństwa funkcjonalnego, 
takich jak skanery laserowe, innych czuj-
ników i narzędzi oraz urządzeń końco-
wych (end effectors, end of arm tooling). 
Nathaniel Cole twierdzi, że użytkownik
musi zabezpieczyć integralność wejść 
takich urządzeń, tak aby nie można było 
nimi manipulować w celu spowodowania, 
aby ramię robota lub jego sterownik pra-
cowały niezgodnie z przeznaczeniem.

– Trzeba pamiętać, że nie chodzi o to, 
aby producenci konstruowali roboty bez-
pieczne w 100% – mówi Nathaniel Cole. 
– Starają się oni bowiem konstruować 
coś, co jest uniwersalne i wykorzystywane 
nie tylko do jednego celu. Chcą pozwolić  
wdrożeniowcom i operatorom na kreatyw-
ność, aby używali sterownika i ramie-
nia robota z  różnymi narzędziami koń-
cowymi. Sprawia to, że bardzo trudno jest 
wbudować cyberbezpieczeństwo w robota, 
ponieważ jego producent nie zna wszyst-
kich przypadków wykorzystania swojego 
urządzenia. Jednak producenci mogą wbu-
dować w roboty komponenty, które pozwa-
lają wdrożeniowcom i operatorom na 
zabezpieczenie robotów w danej aplikacji. 
Do realizacji zabezpieczeń funkcjonalności 
robotów potrzebna jest też obrona w głąb 
i współpraca.

→  Rys. 2. Cyberbezpieczeństwo systemów robo-
tycznych IoT wymaga wieloetapowego podej-
ścia, w tym solidnego programu bezpieczeń-
stwa aplikacji.
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Debugowanie oprogramowania 
jest sprawą kluczową
Mike Medoff uważa, że oprogramowa-
nie zawierające błędy jest podstawo-
wym punktem wyjścia, wykorzystywa-
nym przez osoby dokonujące cyberata-
ków. Oprogramowanie wolne od błędów 
jest zatem kluczowe dla systemu robo-
tycznego IIoT.

– Ludzie nie rozumieją, że źródłem sła-
bych punktów w systemie są zwykle błędy 
w oprogramowaniu – mówi Mike Medoff. 
– Musimy likwidować słabe punkty u źró-
dła, czyli podczas opracowywania pro-
duktu, a nie potem, co dziś zdarza się 
coraz częściej.

Mike Medoff mówi, że rozpowszech-
nionym błędnym przekonaniem jest, 
kiedy ludzie zakładają, że błędy w opro-
gramowaniu są rzeczą naturalną i zawsze 
będą istniały.

– Jednak błędy te nie muszą zawsze 
istnieć, jeśli potrafimy nakłonić firmy do 
zmiany sposobu opracowywania swoich 
produktów. Może to być trudne, ale myślę, 
że to jest po prostu coś, co musi być zro-
bione. Tak długo, jak mamy te wszyst-
kie bugi i słabe punkty, będziemy toczyć 
z góry przegraną walkę. Najsłabszym ogni-
wem w systemie jest to, które może zostać 
zaatakowane, dlatego wszystkie warstwy 
muszą być zabezpieczone – mówi Mike 
Medoff. – To jest naprawdę trudne, chyba 
że każdy przestrzega tych samych zasad.

W tym miejscu w grę zaczynają wcho-
dzić standardy i normy przemysłowe.

Standardy i normy cyberbezpie-
czeństwa systemów automatyki 
przemysłowej
Międzynarodowa Komisja Elektrotech-
niczna (IEC) w porozumieniu z Międzyna-
rodowym Stowarzyszeniem Automatyki 
(International Society of Automation – ISA) 
opublikowała serię standardów i raportów 
technicznych, które definiują procedury 
wdrażania bezpiecznych Przemysłowych 
Systemów Automatyki i Sterowania (Indu-
strial Automation and Control Systems 
– IACS). Standardy te opisują wytyczne 
dla producentów, integratorów systemów 
oraz operatorów przemysłowych syste-
mów automatyki i sterowania. 

Norma ISA/IEC 62443, będąca rów-
nież normą polską PN-EN IEC 62443 
„Bezpieczeństwo w systemach sterowa-

nia i automatyki przemysłowej”, zawiera 
siedem wymagań fundamentalnych. 
Nigel Stanley zaleca producentom robo-
tów zapewnianie, aby ich wyroby speł-
niały jak najwięcej z siedmiu poniższych 
wymagań:

→  Dokonywanie kontroli tożsamości i uwie-
rzytelniania użytkownika (identification 
and authentication control – IAC). Należy 
zabezpieczyć urządzenie poprzez weryfika-
cję tożsamości i uwierzytelnianie każdego 
użytkownika żądającego dostępu.

→  Stosowanie kontroli praw użytkownika. 
Należy zabezpieczyć się przed nieautory-
zowanymi działaniami na zasobach urzą-
dzenia poprzez sprawdzenie przed udziele-
niem zezwolenia użytkownikowi na wyko-
nanie działań, czy zostały mu przydzielone 
niezbędne prawa dostępu.

→  Zapewnienie integralności systemu. 
Należy zapewnić integralność aplika-
cji w celu zapobiegania nieautoryzowanej 
manipulacji.

→  Zapewnienie poufności danych. Należy 
zadbać o poufność informacji przesyłanych
w kanałach komunikacji oraz znajdujących 
się w repozytoriach danych, aby zapobiec 
przed nieautoryzowanym dostępem.

→  Ograniczenie przepływu danych. Należy 
dokonać segmentacji systemu sterowa-
nia na strefy i kanały (zones and conduits) 
w celu ograniczenia niepotrzebnego prze-
pływu danych. 

→  Reagowanie w odpowiednim czasie na 
zdarzenia. Należy reagować na cyberataki 
i cyberwłamania poprzez powiadamianie 
o tym odpowiednich organów i dostarcza-
jąc raport z dowodami popełnionego prze-
stępstwa oraz podejmowanie w odpowied-

nim czasie działań korygujących, gdy takie 
incydenty zostaną wykryte.

→  Zapewnienie dostępności zasobów. 
Należy zapewnić dostępność aplikacji lub 
urządzeń zapobiegających pogorszeniu się 
jakości lub brakowi dostępu do podstawo-
wych usług. Jeśli wymagania te będą pra-
widłowo spełnione, to zostanie zmniej-
szone ryzyko wielu cyberzagrożeń w całym 
przemysłowym systemie robotycznym.

Standardy i normy ułatwiają firmom oce-
nę swoich dostawców i określenie, czy 
mają one w swoich zakładach prawidłowe 
protokoły cyberbezpieczeństwa.

– Gdybym był producentem robota 
i chciał mieć jakieś potwierdzenie jego 
cyberbezpieczeństwa, to chciałbym, aby 
mój robot został przetestowany na zgod-
ność z normą IEC 62443 – mówi Nigel 
Stanley. – Piękne w tym jest to, że można 
w rzeczywistości przydzielić poziom bez-
pieczeństwa po tym, jak dokonaliśmy 
testów stwierdzających, w jakim stopniu 
robot ten jest bezpieczny. 

Gdy dostawcy i użytkownicy produk-
tów robotycznych poszukują partnerów, 
którzy pomogą im w opanowaniu wielo-
warstwowych złożoności cyberbezpieczeń-
stwa, ważne jest, aby wziąć pod uwagę 
osiągnięcia i doświadczenie dostawcy 
takich usług. Zespół, który rozumie realia 
zakładu produkcyjnego, a w szczególno-
ści automatyki przemysłowej, i posiada 
praktyczną wiedzę na temat standardów 
i norm przemysłowych, jest dobrym kan-
dydatem na takiego partnera.

Słabe punkty istnieją na każdym 
poziomie systemu robotycznego IIoT 
w zakładzie przemysłowym. Dlatego 
każdy pracownik tego zakładu jest odpo-
wiedzialny za dokonywanie ocen i zmniej-
szanie potencjalnych zagrożeń dla cyber-
bezpieczeństwa. Aby robot był bezpieczny 
dla swojego otoczenia, musi być także 
cyberbezpieczny.

Tanya M. Anandan Tanya M. Anandan jest redaktorem 
współpracującym portalu Robotics Online 
oraz Robotic Industries Association (RIA), 
które jest stowarzyszeniem handlowym 
typu not-for-profit, którego celem jest 
zwiększanie konkurencyjności północno-
amerykańskich firm z sektora produkcji 
i usług na rynkach regionalnych oraz 
krajowym i światowym przez wykorzysty-
wanie robotów oraz związanej z nimi 
automatyki. 

Słabe punkty istnieją na 
każdym poziomie sys-
temu robotycznego IIoT 
w zakładzie przemysło-
wym, więc każdy pra-
cownik tego zakładu jest 
odpowiedzialny za ocenę 
i zmniejszanie potencjal-
nego zagrożenia cyber-
bezpieczeństwa.



Roboty współpracujące (collabora-
tive robots), zwane inaczej cobo-
tami, to rozwiązanie uniwersalne 

i bardziej elastyczne od tradycyjnych 
robotów przemysłowych. Nową kategorię 
w robotyce wprowadził na rynek w 2008 
roku Esben Ostergaard, współzałoży-
ciel firmy Universal Robots. Chciał spra-
wić, by technologia robotyczna stała się 
dostępna dla wszystkich firm, niezależnie 
od ich wielkości. W tym celu opracował 
niewielkie, przyjazne dla użytkownika, 
elastyczne i ekonomiczne roboty przemy-

słowe, z którymi człowiek może bezpiecz-
nie współpracować w jednej przestrzeni 
roboczej. Obecnie coraz więcej firm na 
całym świecie, także małych i średnich, 
decyduje się na wykorzystanie cobotów 
do automatyzacji procesów, a Między-
narodowa Federacja Robotyki postrzega 
coboty jako jeden z ważniejszych trendów 
technologicznych, które będą kształto-
wały rynek. Poniżej przedstawione zostały 
kluczowe, zwłaszcza dla MŚP, aspekty 
związane z cobotami.

Rozmiar odpowiedni 
także dla MŚP
Robot współpracujący to co do zasady 
ramię robotyczne – manipulator – wypo-
sażone w narzędzia realizujące dane zada-

Pavel Bezucky

Robotyka współpracująca 
z perspektywy małych i średnich firm
Coboty dobrze sprawdzają się w środowisku pracy małych zakładów 
produkcyjnych, bo są niewielkie, lekkie, łatwo je przemieszczać 
pomiędzy kluczowymi procesami, a ich programowanie i obsługę 
mogą realizować pracownicy bez specjalistycznego przygotowania.
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nie. Coboty są niewielkie, a dzięki ogra-
niczonej mocy i sile oraz wbudowanym 
funkcjom bezpieczeństwa mogą po wstęp-
nej ocenie ryzyka pracować w bezpo-
średniej bliskości człowieka bez dodatko-
wych zabezpieczeń, takich jak wygrodze-
nia ochronne czy kurtyny świetlne, które 
są często standardem w przypadku tra-
dycyjnych robotów przemysłowych. Ten 
element jest istotny z punktu widzenia 
cennej przestrzeni w hali produkcyjnej, 
zwłaszcza w przypadku mniejszych zakła-
dów. Dodatkowo sam robot współpra-
cujący jest stosunkowo niewielki i lekki 
– nie zajmuje zatem dużo miejsca oraz 
może być szybko przemieszczany do róż-
nych stanowisk produkcyjnych. Niewiel-
kie rozmiary robotów współpracujących 
mogą mieć także znaczenie dla pracow-
ników – interakcja z relatywnie małym 
współpracującym ramieniem robotycznym 
o zaokrąglonych krawędziach i nowocze-
snym designie może być postrzegana jako 
bardziej komfortowa niż praca z wielkimi, 
ciężkimi maszynami.

Możliwości zastosowań 
– elastyczność
Roboty współpracujące mogą być przy-
datne w większości firm zajmujących 
się produkcją. Dobrze radzą sobie m.in. 
z takimi czynnościami, jak podnosze-
nie i umieszczanie przedmiotów, polero-
wanie, formowanie wtryskowe, sterowa-
nie maszynami CNC, pakowanie i pale-
tyzacja, kontrola jakości, montaż, wkrę-
canie, testy laboratoryjne, klejenie, spa-
wanie. Na rynku dostępna jest szeroka 
gama narzędzi montowanych na koń-
cach ramion robotycznych (end-of-arm 
tooling – EOAT), które umożliwiają robo-
towi wspieranie pracowników w powyż-
szych czynnościach. Roboty współpracu-
jące mogą być stosowane w standardo-
wych aplikacjach, takich jak pick & place 
czy malowanie, jednak ich 6-przegubowa 
budowa i możliwość obrotu o 360 stopni 
na wszystkich przegubach sprawiają, że 
użytkownik może wykorzystywać robota 
w bardzo specyficznym dla swojej dzia-

łalności zastosowaniu. Ta elastyczność 
powoduje, że kontrola nad procesem jest 
sprawowana przez operatora i nie zależy 
od limitów zastosowań określonych przez 
producenta.

Proste programowanie
Coboty mogą być łatwo przenoszone 
z miejsca na miejsce w halach produkcyj-
nych i małych warsztatach wytwórczych 
oraz w szybki sposób programowane do 
nowych zadań. Programowanie jest natu-
ralną częścią użytkowania robota – czyn-
nością, którą może wykonać praktycznie 
każdy pracownik. Aplikacja staje się bar-
dziej złożona wraz z koniecznością sto-
sowania systemów wizyjnych czy czujni-
ków siły w celu rozpoznawania i podej-
mowania detali bądź systemów informa-
cji zwrotnych, monitorujących działa-
nie robota i sterujących jego współpracą 
z innymi maszynami. Wówczas programo-
wanie może wymagać większego doświad-
czenia lub wsparcia ze strony integra-
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tora. Jednak aby zaprogramować w pod-
stawowy sposób ruch robota, wystarczy 
przesunąć jego ramię, pokazując punkty, 
w jakich ma się ono znaleźć – robot zapa-
mięta te ruchy. Urządzeniem steruje się 
przy użyciu wygodnego ekranu dotyko-
wego z graficznym interfejsem użytkow-
nika. Możliwość obsługi robotów przez 
obecnych pracowników i brak koniecz-
ności zatrudniania nowego personelu to 
istotny aspekt, zwłaszcza w przypadku 
niedużego zespołu.

Wsparcie przy zmiennym popycie 
lub niedużej skali produkcji
Elastyczność zastosowania, proste pro-
gramowanie i możliwość przeniesienia 
robota współpracującego do nowego pro-
cesu z dnia na dzień stanowią dużą war-
tość, zwłaszcza dla małych i średnich 
przedsiębiorstw. MŚP mogą mieć trud-
ności ze zwiększeniem skali produk-
cji z uwagi na koszty, szczególnie jeżeli 
zamówienia na produkty są nieregularne. 
Brak elastyczności produkcji może skut-
kować nieprzyjmowaniem zamówień 
np. na większe partie produktów, które 
mają być zrealizowane w krótkim cza-
sie. To z kolei obniża zdolności do kon-
kurowania na rynku. Roboty współpra-
cujące mogą pomóc niwelować te ograni-
czenia – dobrze sprawdzają się w sytuacji, 
kiedy należy zmienić skalę produkcji lub 
asortyment w krótkim horyzoncie czaso-
wym. Elastyczność zastosowania sprawia, 
że mogą zwiększyć wydajność procesu, 
który jest w danym momencie kluczowy 
dla przedsiębiorstwa. Ponadto ze względu 
na powtarzalność ruchu pomagają uzy-
skać wysoką jakość produktów i zmniej-
szyć straty materiałowe.

Roboty współpracujące 
a rynek pracy
Bieżąca sytuacja na rynku pracy jest jed-
nym z ważnych czynników motywujących 
przedsiębiorstwa do szukania metod auto-
matyzacji produkcji i optymalizacji pro-
cesów. Według danych GUS stopa bezro-
bocia rejestrowanego w Polsce (stan na 

koniec stycznia 2019 r.) wynosi 6,1%1. 
Coboty mogą zatem stać się ważnym ele-
mentem uzupełniającym niedobory pra-
cowników produkcyjnych, których coraz 
trudniej znaleźć na rynku, zwłaszcza 
w sektorze MŚP. 

Rosnący udział cobotów
w rynku
Zgodnie z nowym raportem badań rynku 
„Collaborative Robot Market by Pay-
load Capacity, Industry Application, and 
Geography – Global Forecast to 2025”2 
oczekuje się, że rynek robotów współ-
pracujących wzrośnie z 710 milionów 
USD w 2018 r. do 12 303 milionów 
USD do 2025 r., powiększając się śred-
nio co roku o 50,31% (CAGR). Analitycy 
formułujący te prognozy upatrują źró-
dła wzrostu przede wszystkim w korzy-
ściach ekonomicznych, jakie niosą za 
sobą coboty, m.in. w wysokim wskaź-
niku ROI, który jest powodem coraz więk-
szego zainteresowania robotami współpra-
cującymi także ze strony małych i śred-
nich przedsiębiorstw. Przyczyną wzmożo-
nej uwagi, jaką poświęca się cobotom, są 

także rosnące inwestycje w automatyza-
cję w coraz większej liczbie gałęzi przemy-
słu, co wiąże się z postępującą adaptacją 
koncepcji Przemysłu 4.0, usprawnieniem 
technologii interfejsu człowiek-maszyna 
(HMI) i zwiększaniem zdolności sztucz-
nej inteligencji do naśladowania ludzkich 
zachowań.

Pavel BezuckyPavel Bezucky – Area Sales Manager 
w firmie Universal Robots. 
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↗ Robot współpracujący UR10

 1  Główny Urząd Statystyczny, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/bezrobotni-zarejestrowani-i-stopa-
-bezrobocia-stan-w-koncu-stycznia-2019-r-,2,78.html

 2 MarketsandMarkets, www.marketsandmarkets.com/PressReleases/collaborative-robot.asp

6-przegubowa budowa 
robotów współpracują-
cych i możliwość obrotu 
o 360 stopni na wszyst-
kich przegubach spra-
wiają, że użytkownik 
może wykorzystywać 
robota w bardzo specy-
ficznym dla swojej działal-
ności zastosowaniu. 
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R obotyka jako usługa (Robotics as 
a Service – RaaS) pozwala produ-
centom na wykorzystywanie moż-

liwości robotów przemysłowych i współ-
pracujących w swoich zakładach. W tym 
modelu producenci wypożyczają robota 
od jego producenta, płacąc za godziny 
pracy maszyny.

Usługa RaaS pojawiła się w 2013 
roku; zyskała już jednak sporą popular-
ność w sektorze przemysłowym, ponieważ 
producentom przypadła do gustu idea 
korzystania z robotów pracujących bez-
piecznie wśród ludzi. Obecnie dostępne 
są innowacyjne oferty w tym zakresie dla 
firm poszukujących możliwości automa-

tyzacji. RaaS umożliwia wprowadzenie 
automatyki przemysłowej niemal do każ-
dej operacji realizowanej w zakładach. 

Korzyści z usługi RaaS 
dla producentów
Model RaaS wypożyczania robotów prze-
mysłowych oferuje korzyści producentom 
przede wszystkim przez ogromne obniże-
nie kosztów wejścia do świata robotyki 
przemysłowej. Takie podejście minimali-
zuje wydatki kapitałowe i ułatwia szybsze 
uzyskanie zwrotu z inwestycji (ROI). 

Poza niższymi kosztami istotną korzy-
ścią z RaaS jest to, że wiele robotów 
wypożyczanych w ramach tej usługi 
wymaga bardzo mało pracy związanej 
z integracją lub nie wymaga jej wcale, 

a ostatecznie same roboty są łatwe 
w codziennej eksploatacji w zakładach. 
Pozwala to firmom produkcyjnym mini-
malizować wydatki operacyjne i uprasz-
cza procedury wprowadzania robotów do 
zakładu. 

Inną główną korzyścią z usługi RaaS 
jest to, że same roboty są często konstru-
owane tak, aby były jak najbardziej ela-
styczne (uniwersalne). Gdy roboty są 
w stanie wykonywać wiele różnych zadań 
przy małej (albo zerowej) ilości pracy 
potrzebnej do ich zaprogramowania, 
zwiększa to ich rentowność i przyspiesza 
zwrot z inwestycji. 

Cechy umożliwiające osiągnięcie 
sukcesu dzięki RaaS
Jedną z cech modelu RaaS jest rozwój 
robotyki w oparciu o technologię chmury 
obliczeniowej. Wykorzystanie chmury 
pozwala producentom wyposażenia ory-
ginalnego (OEM) zarówno na zdalne pro-
gramowanie robotów, jak i monitorowanie 
ich pracy oraz kondycji w czasie rzeczywi-
stym. Minimalizuje wymagania dla użyt-
kownika końcowego dotyczące konser-
wacji robotów, co z kolei pomaga zaosz-
czędzić czas i pieniądze oraz działa na 
korzyść wydłużania bezawaryjnej pracy 
robotów. Co istotne, usługi realizowane 
w chmurze pozwalają także producentom 
OEM na stwierdzenie, ile godzin praco-
wał dany robot, i wystawienie na tej pod-
stawie rachunku dla firmy, która wypoży-
czyła tę maszynę.

Elastyczne opcje wypożyczania robo-
tów także działają na korzyść rozrasta-
nia się usług RaaS w sektorze przemy-
słowym. Niektórzy dostawcy usług RaaS 
oferują trwające kilka miesięcy okresy 
próbne, które pozwalają producentom na 
przetestowanie robota w swoim zakła-
dzie przy małym ryzyku finansowym lub 
operacyjnym. Inni dostawcy RaaS oferują 
elastyczne i bezterminowe wypożyczanie 
robotów, co czyni tę usługę jeszcze bar-
dziej atrakcyjną. 

Usługa RaaS jest najnowszym sposo-
bem wprowadzania automatyki do sek-
tora przemysłowego po znacznie mniej-
szych kosztach. Wypożyczanie robotów 
minimalizuje wysokie koszty początkowe 
związane z wprowadzaniem automatyzacji 
w postaci robotów, a także pozwala pro-
ducentom na elastyczność, której potrze-
bują w swoich operacjach. 

Robotic Industries Association (RIA)

Robotyka jako usługa 
zyskuje zwolenników 
w przemyśle
Robotyka jako usługa (RaaS), pozwalająca producentom na 
korzystanie z możliwości oraz funkcji robotów przemysłowych 
i współpracujących bez konieczności ich kupowania, obecnie 
coraz bardziej zyskuje na popularności.
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