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M

am wielką przyjemność zaprezentować Państwu najnowszą
edycję dodatku do Control Engineering Polska, zatytułowaną
Roboty Przemysłowe 2021–2022. Na stronie 30 publikacji prezentujemy najnowszy i najbardziej kompleksowy raport na temat jednego
z najszybciej rozwijających się sektorów robotów przemysłowych, czyli
robotów AGV (Automated Guided Vehicles), lepiej znanych jako mobilne roboty bezzałogowe. Raport obejmuje wyłącznie rynek polski, a zatem
zawiera różne informacje – nie tylko na temat najnowszych międzynarodowych technologii w tym sektorze, ale także kilku polskich firm, którym
udaje się utrzymywać pozycję wśród konkurencji dzięki tym wysokiej
jakości produktom, służącym do zarządzania logistyką, zapasami i produkcją. Na stronie 45 omawiamy kolejną generację robotów mobilnych,
czyli Autonomiczne Roboty Mobilne (Autonomous Mobile Robots) oraz
to, w jaki sposób te samonawigujące roboty stwarzają nowe możliwości dla
producentów. Omawiamy również szkolenia dla pracowników i kwestie
BHP, a także sposób, w jaki integratorzy systemów mogą w bardzo krótkim czasie zaprojektować te systemy tak, aby pasowały do potrzeb fabryki.

Roboty przemysłowe szybko się rozprzestrzeniają, nie tylko w zakresie mobilności, ale także
w wielu zastosowaniach. Jednym z kluczowych
Michael
obszarów tego rozrostu są roboty współpracująMajchrzak,
ce, z tego właśnie powodu, że są one wystarczaTrade Media
jąco elastyczne, aby mogły być wykorzystywane
Interantional
w wielu różnych aplikacjach. W artykule zatytułowanym „Sześć przykładów wykorzystania robotów współpracujących
w praktyce”, na stronie 24 omawiamy sześć głównych obszarów przemysłu
produkcyjnego, w których roboty te zostały użyte z powodzeniem.
Jak zawsze w Control Engineering, przedstawiamy analizy przypadków z konkretnych zastosowań, w tym przypadku w rolnictwie – na stronie
20 omawiamy aplikację zrobotyzowanego paletyzatora, który bezpiecznie
pakuje świeże jaja, zwiększając wydajność i redukując koszty tego procesu.
Życzę Państwu przyjemnej lektury!
Michael Majchrzak, wydawca,
michael.majchrzak@trademedia.pl
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Robota pilnie zatrudnię!
Polska gospodarka wyraźnie odbiła po związanych z pandemią spadkach. Według tzw. szybkiego szacunku
GUS, w drugim kwartale 2021 r. tempo rozwoju gospodarczego wyniosło rekordowe 10,9 proc. r/r.
Jednocześnie indeks PMI, obrazujący kondycję przemysłu, po rekordowym wyniku na poziomie 59,4 proc.
w czerwcu, w lipcu wciąż wskazywał na bardzo dobre warunki w ramach całego sektora i szybkie tempo
wzrostu w stosunku do danych historycznych. Aby trend wzrostowy utrzymał się na dłużej, potrzebna jest
jednak daleko idąca cyfryzacja i robotyzacja polskiego przemysłu.

P

oszczególni przedstawiciele sektora produkcji rozwijają poziom wykorzystania technologii w różnym tempie. Niektóre klasyczne gałęzie przemysłu
przetwórczego i wydobywczego, takie jak przemysł naftowy, metalurgiczny, węglowy, papierniczy czy tytoniowy, modernizują systemy automatyzacji w sposób bardzo zachowawczy. Inne, do których należą: chemia
specjalistyczna, branża farmaceutyczna, żywność i napoje oraz
inne towary szybko zbywalne, przyspieszają swoją ekspansję,
zwracając się ku inteligentnym metodom produkcji, które pomogą sprostać gwałtownemu wzrostowi.

Dążenie do wzrostów w przemyśle

Optymalne kosztowo procesy inteligentnej produkcji oraz
planowana ulga na robotyzację i automatyzację tworzą nowe
możliwości dla firm produkcyjnych w zakresie pełniejszego wdrażania założeń Przemysłu 4.0. Wschodzące gałęzie
przemysłu mogą osiągać nowe poziomy wzrostu i zwinności
operacyjnej w dużej mierze dzięki cyfryzacji, która umożliwia
wdrażanie elementów inteligentnej produkcji i przyspiesza
transformację biznesu przy udziale technologii.
Z jednej strony mowa o systemach automatyzacji, które
zwiększają produktywność i wydajność przy jednoczesnej redukcji kosztów. Z drugiej zaś o szerszym podejściu, zakładającym zwiększone przenikanie się technologii informatycznej
i operacyjnej (IT/OT), do zagadnienia zmiany w produkcji,
jakim jest transformacja z udziałem technologii. Przejście
od ręcznych, lokalnie obsługiwanych procesów (jak np. ręczna obsługa i samodzielne monitorowanie kotłów) do zdalnie
kontrolowanych procesów sterowania oprogramowaniem
(z wykorzystaniem kotła podłączonego do Internetu, powiązanego z innymi procesami) pomoże nie tylko zwiększyć efektywność operacyjną, ale również wpłynie na optymalizację
całego zakładu.
Trzecia strona jest związana ze wspomnianą już planowaną przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii ulgą
2
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Wychodząc naprzeciw brakom na
płaszczyźnie cyfryzacji operacji,
z którymi borykają się gałęzie
przemysłu na drodze wzrostu,
Schneider Electric opracował produkty
DCS nowej generacji, w tym elastyczny
system EcoStruxure Process Expert
(EPE), a także narzędzia cyfrowe
zaprojektowane z myślą o dynamicznym
podejściu do procesów inżynieryjnych
i operacji.
na automatyzację i robotyzację, która – za sprawą możliwości
odliczenia przez przedsiębiorcę od podstawy opodatkowania
do 50 proc. kosztów poniesionych na inwestycję – pozwoli na
optymalizację kosztową planowej cyfrowej zmiany.
– Firmy z sektora produkcji, pozostając przy tradycyjnych
systemach, które nierzadko są ich autorskimi rozwiązaniami,
ponoszą wysokie koszty dostosowania, modernizacji i integracji
z systemami innych dostawców. Dzieje się tak głównie z powodu
przestarzałej technologii. Zdolność do osiągania wydajności na
tym polu zależy w dużej mierze od umiejętności i wiedzy specjalistycznej w ramach ograniczonych zasobów dostępnych do
rozwoju aplikacji i systemów na własną rękę – mówi Tomasz
Sierpiński, menedżer s przedaży w Schneider Electric.

Kompleksowe podejście zaprocentuje

Firmy, które z pełną odpowiedzialnością myślą o przyszłości i wychodzą naprzeciw potrzebom odbiorców, poszukują
zróżnicowanych rozwiązań działających w zdecydowanie
bardziej otwartym środowisku, w którym integracja nowych
aplikacji jest prosta i opłacalna. Tego typu „otwarte” systemy
pozwalają na szeroki wybór opcji usprawniania procesów,
ROBOTY PRZEMYSŁOWE 2021/2022

ułatwiając optymalny wybór rozwiązań w całym cyklu życia
produktów. Przykładowo firmy z rozwijających się obszarów
poszukują łatwej łączności z systemami MES czy ERP i możliwościami, które przynosi Internet Rzeczy (IoT), ale także
efektywnej kosztowo integracji z inteligentnymi komponentami sterowania silnikami (MCC), napędami o zmiennej częstotliwości (VFD) czy systemami zarządzania energią i aparaturą obiektową.
Rozszerzający się obecnie zakres cyfryzacji wykracza daleko poza rozproszony system sterowania (DCS) dla głównych
procesów. Typowa instalacja procesowa w perspektywicznych
segmentach przemysłu musi integrować zbiorniki magazynowe surowców, zbiorniki pomiarowe, reaktory, mieszalniki,
miksery, suszarki, wirówki, zbiorniki półproduktów (produktów gotowych), systemy piggingu, systemy transportu pneumatycznego, płuczki, przenośniki czy roboty z operacjami
procesowymi – jak załadunek i przenoszenie surowców, kontrolowanie, suszenie, napełnianie itp.
Typowe wyposażenie użytkowe obejmuje z kolei kotły,
podgrzewacze cieczy termicznych, wieże i agregaty chłodnicze, stacje uzdatniania wody, sprężarki, oczyszczalnie ścieków
i inne. Wiele z tych maszyn jest dostarczanych przez wyspecjalizowanych producentów OEM (Original Equipment Manufacturers) i posiada własne systemy automatyki. Aby inwestycje w cyfryzację przełożyły się na konkurencyjność na
rynku, wzrost i rentowność, konieczna jest integracja różnych
systemów automatyki z centralnym systemem DCS.
– Wychodząc naprzeciw brakom na płaszczyźnie cyfryzacji operacji, z którymi borykają się gałęzie przemysłu na drodze wzrostu, Schneider Electric opracował produkty DCS nowej
generacji, w tym elastyczny system EcoStruxure Process Expert
(EPE), a także narzędzia cyfrowe zaprojektowane z myślą o dy-

namicznym podejściu do procesów inżynieryjnych i operacji.
Narzędzia te zachowują cechy wydajności DCS, takie jak pojedyncze bazy danych czy ścisła integracja i rozbudowana diagnostyka, ale również wybrane zalety systemów PLC i SCADA,
czyli elastyczność, łatwość użycia czy otwartość – podsumowuje
Tomasz Sierpiński ze Schneider Electric.
Tego typu rozwiązania umożliwiają nie tylko poprawę
efektywności działania przedsiębiorstwa, ale również pozwalają zwiększyć zyski poprzez skrócenie czasu potrzebnego na
wprowadzenie produktu na rynek, ograniczenie nieplanowanych przestojów czy ograniczenie zużycia energii elektrycznej
nawet o jedną trzecią.
Schneider Electric
Celem Schneider Electric jest wsparcie klientów w wykorzystaniu dostępnej energii i zasobów, łącząc zrównoważony rozwój
z innowacyjnymi rozwiązaniami. Nazywamy to Life Is On. Naszą misją jest bycie cyfrowym partnerem ekologicznego i wydajnego rozwoju.
Przeprowadzamy transformację cyfrową, integrując wiodące na świecie technologie procesowe i energetyczne, automatykę,
systemy sterowania w czasie rzeczywistym, oprogramowanie
i usługi cyfrowe dla różnych segmentów rynku: zakładów przemysłowych, budynków biurowych i mieszkalnych, centrów przetwarzania danych oraz obiektów infrastruktury krytycznej.
Jesteśmy firmą o zasięgu globalnym, ale działamy i angażujemy się lokalnie. Promujemy otwarte standardy i rozbudowane
ekosystemy partnerskie z naszymi klientami, którzy – podobnie
jak my – kierują się wartościami: szczytny cel, otwartość, zaangażowanie.
www.se.com/pl
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Przejęcie ASTI przez ABB:
autonomiczne roboty mobilne (AMR)
mają olbrzymi potencjał
Informacja o przejęciu hiszpańskiej firmy ASTI, zajmującej się robotami mobilnymi, przez globalnego lidera
automatyki przemysłowej, firmę ABB, ujawnia to, co wszyscy już wiedzieliśmy: Roboty AMR (autonomiczne
roboty mobilne) mają przed sobą świetlaną przyszłość w sektorze przemysłowym.

C

hociaż nie możemy stwierdzić, ile firma ABB zapłaciła za przejęcie, wiemy, że ASTI dąży do uzyskania przychodów w 2021 r. w wysokości około
50 mln USD. Wiemy również, że ASTI, ciesząc
się wzrostem o ponad 25% w ostatnich latach,
a także po przejęciu w 2019 r. niemieckiej firmy InSystems
Automation, jest obecnie czwartym co do wielkości dostawcą
robotów mobilnych w Europie, pod względem przychodów.
ASTI istnieje od 35 lat i zatrudnia ponad 300 osób.
W związku z tym jest ugruntowanym liderem na rynku, dobrze znanym ze swoich start-upów. Czynnikiem, który wyróżnia ASTI na tle konkurencji, jest zakres obsługiwanych branż:
podczas gdy wiele firm zajmujących się robotami typu AMR
koncentruje się głównie na branży e-commerce i magazynowaniu, ASTI ma ugruntowaną pozycję na wielu rynkach przemysłowych i produkcyjnych. Jaką lekcję możemy więc wyciągnąć
z umowy ABB-ASTI?

Autonomiczne roboty mobilne (AMR)
wkraczają na linię produkcyjną w Twojej
okolicy

Nie dziwi już fakt, że autonomiczne roboty mobilne niebawem
będą powszechnie stosowane w fabrykach na całym świecie. To
posunięcie ze strony ABB wskazuje, że zastosowanie robotów
mobilnych na produkcji będzie całkowite. ABB jest jedną z największych na świecie grup automatyzacji, a jej baza klientów to
głównie przemysł. ABB nie kupiłaby ASTI, gdyby nie dostrzegła ogromnego potencjału we wprowadzaniu autonomicznych
robotów mobilnych do fabryk na znacznie szerszą skalę niż ma
to miejsce obecnie.
Z naszych badań w Interact Analysis wynika, że rynek robotów mobilnych w środowiskach produkcyjnych wygeneruje
ponad 13 miliardów dolarów skumulowanych przychodów
w ciągu najbliższych czterech lat. Dla porównania, w tym samym okresie rynek robotów mobilnych w logistyce wyniósł
19 miliardów dolarów. Przejęcie ASTI najprawdopodobniej
będzie zorientowane na klienta i wydaje się prawie pewne, że
niektórzy kluczowi klienci ABB już teraz wdrożą roboty mobilne w ramach elastycznych ustawień na swoich liniach produkcyjnych. Kupując ASTI, firma ABB zapewniła sobie gotową
ofertę dla klientów.
4

III kwartał 2021	

Wykorzystanie autonomicznych robotów
mobilnych (AMR) przez ABB jest silnym
sygnałem dla branży przemysłowej

Rynek robotów przemysłowych zdominowany jest przez stosunkowo niewielką liczbę dostawców, a sama firma ABB jest
trzecim co do wielkości dostawcą robotów przemysłowych na
świecie. Firma ta jest prawie bezkonkurencyjna, jako jedna
z niewielu zajęła się robotami mobilnymi. Innym przykładem
jest firma Omron, która kupiła firmę Adept w 2015 r. i wykorzystała tę technologię do stworzenia zintegrowanej oferty dla
dostawców robotów mobilnych i stacjonarnych.
Dalsze fuzje i przejęcia w dziedzinie robotów mobilnych
są pewne i wydaje się być słusznym założenie, iż ich tempo
będzie rosło. Najwięksi konkurenci ABB w branży robotów
przemysłowych, tacy jak Fanuc czy Yaskawa, prawdopodobnie dostrzegą teraz silną potrzebę rozwoju technologii AMR
(i prawdopodobnie mieli już plany, aby to zrobić, jeszcze przed
tą transakcją).
Ponadto jest mało prawdopodobne, aby trend ten ograniczał się wyłącznie do producentów robotów przemysłowych.
Autonomiczne roboty mobilne są technologicznie zupełnie
inne niż roboty przemysłowe, a technologia ta dobrze komponuje się z szerszym portfolio automatyzacji przemysłowej.
Jest zatem całkowicie prawdopodobne, że nieugruntowane na
rynku firmy zajmujące się tą tematyką, takie jak Rockwell Automation lub Schneider Electric, będą poszukiwać kompetencji
w zakresie AMR. Z tego powodu wiele takich firm może podjąć
w najbliższych latach kroki mające na celu nabycie technologii
AMR.
Sporo firm AMR ma mniej niż dziesięć lat, a wiele z nich
znajduje się obecnie na trudnym etapie, w którym muszą zdecydować, czy zarobić teraz, czy dokonać inwestycji umożliwiających rozwój. Na zatłoczonym rynku tylko niewielka liczba
firm może z powodzeniem się rozrastać. Przejęcie ABB pokazuje, że nabywcy AMR mogą pojawiać się dosłownie wszędzie.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o nadchodzących zmianach na
rynku firm AMR, skontaktuj się bezpośrednio z Ash’em: Ash.
Sharma@InteractAnalysis.com
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Joseph H. Schwartz, Motion Industries

Czy coboty zastąpią ludzi
w przemyśle produkcyjnym?
Dyskusja na temat, czy automatyka zastąpi ludzi w przemyśle produkcyjnym i czy spowoduje zwiększenie
wydajności, jakości i bezpieczeństwa, trwa od dawna.

A

rtykuły dotyczące automatyki w przemyśle
produkcyjnym, w szczególności robotyki i robotów współpracujących (zwanych czasem
cobotami), często pojawiają się w prasie, a ich
tytuły zwykle wskazują na eliminację miejsc
pracy i zastępowanie ludzi przez maszyny. Zawsze gdy słyszę
lub czytam, że automatyka zastępuje ludzi, zaczynam się wiercić i szykuję się do dyskusji. W stanie Minnesota nazywamy
to yeh-buttal.
Wydaje się, że zapomnieliśmy już o czasach, gdy komputery z arkuszami kalkulacyjnymi, edytorami tekstu i programami do prezentacji zastąpiły zarówno suwaki logarytmiczne, kalkulatory, maszyny do pisania oraz rzutniki slajdów, jak
i stenografów oraz inne osoby używające tych nieskomplikowanych technicznie (w porównaniu z dzisiejszymi) narzędzi.
Oczywiście, wykorzystujemy komputery i jesteśmy bardziej
produktywni. Połączenie sprzętu i oprogramowania kompu-

terowego może być traktowane jako forma automatyki (tak
samo jak komunikacji, rozrywki oraz innych funkcji) i społeczeństwo to zaakceptowało.

Przemysł produkcyjny inaczej wprowadza
innowacje

W automatyce przemysłowej, wykorzystywanej w zakładach
produkcyjnych, dynamika wprowadzania nowych technologii jest jednak inna. Ludzie nadal pracują na hali fabrycznej
– a przynajmniej wielu z nich – i w sytuacjach, gdy automatyka umożliwia wyeliminowanie pewnej liczby miejsc pracy, jest
ona czasami postrzegana jako zagrożenie dla pracowników.
Wszyscy słyszeliśmy np. historie o sabotażach dokonywanych
przez niezadowolonych pracowników fabryk samochodów,
chociaż takie przypadki były prawdopodobnie wyolbrzymione. Źródłem niezadowolenia może być (albo i nie) maszyna
– w każdym z tych przypadków była ona jednak niewinną
ofiarą.
Jaki jest cel wprowadzania automatyki? Czy jest nim zastąpienie ludzi? Przeanalizujmy następujące dane. Według bazy
danych centralnego systemu bankowego USA (Federal Reserve
Economic Data – FRED) amerykański indeks produkcji przemysłowej (U.S. Industrial Production Index) pokazuje stały
wzrost produkcji przemysłowej od lat 20. XX wieku. Wzrost
ten jest niezależny od krótkotrwałych recesji, np. w 2009 roku.
Ponadto według FRED zatrudnienie w przemyśle produkcyjnym w USA osiągnęło szczytową wartość niemal 20 milionów
ludzi w 1979 roku; od tego czasu spadło do niewiele ponad
12 milionów w 2017 roku. Natomiast wydajność produkcji na
jednego pracownika, wg FRED, dosłownie podwoiła się od
roku 1990.
Sytuacja jest jasna: firmy produkcyjne w USA wytwarzają więcej, choć zatrudniają mniej pracowników. Może to nie
brzmieć dobrze, może kojarzyć się z dużą liczbą bezrobotnych – wszystko zależy od perspektywy. Jeśli wszyscy ci ludzie
straciliby pracę, to wskaźnik bezrobocia powinien drastycznie

Fot. 1. Robot UR z chwytakiem firmy Robotiq. Ramię
robota jest szybsze, bardziej precyzyjne i zwykle silniejsze
od ludzkiego. Jest zaprogramowane do wykonywania
specyficznych, powtarzalnych zadań i zwykle nie wymaga
pracochłonnej konserwacji.
Zdjęcia w artykule: Motion Industries
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wzrosnąć. Zmienna sezonowo stopa bezrobocia spadła jednak
z 6–8% w końcu lat 70. do około 4% tuż przed pandemią COVID-19. Tak więc automatyka (oraz inne czynniki) umożliwiły osiągnięcie znacznie większej wydajności produkcji przy
zatrudnieniu mniejszej liczby ludzi. Uczciwie przyznaję, że
redukcja kosztów pracy jest tu rzeczywiście jednym z celów.

Wyższe cele wprowadzania automatyki
w przemyśle

Jak na ironię, w ciągu wielu lat mojej pracy w branży automatyki przemysłowej rzadko czułem, że jedynym czy głównym
celem inwestycji w automatykę jest wyeliminowanie stanowisk
pracy. Częściej nadrzędnym celem było zwiększenie produkcji, poprawa BHP lub poprawa jakości i precyzji wykonania
wyrobów. Weźmy np. linię rozlewniczą napojów o wydajności
1800 puszek na minutę. Taką wydajność może osiągnąć tylko
linia automatyczna. Wyobraźmy sobie teraz prasę do tłoczenia, która bez prawidłowego sterowania mogłaby uciąć ręce
operatora lub nawet go zabić. Pomyślmy o wymaganiach dotyczących higieny, czystości i precyzji przy produkcji urządzeń
medycznych czy półprzewodników. Wiele z tych procesów
produkcyjnych jest możliwych jedynie dzięki automatyce.
Większość firm produkcyjnych, a nawet całe gałęzie
przemysłu, może dziś istnieć tylko wtedy, gdy wykorzystuje
automatykę. Dla osób pracujących w branży automatyki przemysłowej jest to wielka korzyść. Pomagamy naszym klientom
w różnych sprawach – i technicznych, i ekonomicznych. Często jest to jedyny sposób, aby mogli oni kontynuować działalność produkcyjną w Stanach Zjednoczonych. W odróżnieniu
od nas Chiny były postrzegane jako kraj z przemysłem niezautomatyzowanym w tak wysokim stopniu ze względu na niskie
koszty pracy. Od roku 2013 Chiny stały się jednak największym rynkiem robotów na świecie, a powodem było nie tylko
dążenie do redukcji kosztów pracy, lecz także chęć poprawy
jakości produkcji.
W bardziej ogólnym sensie automatyka dotyczy maszyn.
Weźmy np. komputerowe sterowanie urządzeń numerycznych
(CNC) w maszynach, takich jak maszyny pakujące artykuły
spożywcze oraz inne wyroby konsumenckie czy przenośniki
transportujące produkty od jednego stanowiska do drugiego.
Wystarczy też rozejrzeć się dookoła i popatrzeć na otaczające
nas obiekty. Okna w naszym domu, komputer i jego wyposażenie, nasze oprawki okularów, panele podłogowe, karty
kredytowe – wyprodukowanie tego wszystkiego było możliwe
dzięki zautomatyzowanym maszynom. Nawet nasz samochód


Roboty nie są czymś nowym. Pierwszym
wynalazkiem, który mógłby być uważany za robota,
było urządzenie stworzone przez George’a Devola
z Louisville (stan Kentucky) w latach 50.
jest maszyną, która zastąpiła konia, i nie słyszałem, aby ktoś
się na to skarżył.

Roboty będące żywą reklamą

Pewna forma automatyki jest często żywą reklamą dla tych,
którzy chcą się skoncentrować nie na zaletach automatyki
i konieczności jej wprowadzania, lecz na wynikającej z niej
zwiększonej efektywności i wydajności produkcji. Chodzi tu
o wykorzystanie robotów.
Roboty nie są czymś nowym. Pierwszym wynalazkiem,
który mógłby być uważany za robota, było urządzenie stworzone przez George’a Devola z Louisville (stan Kentucky)
w latach 50. Nazwał on swój wynalazek „Unimate” – to skrót
od „uniwersalna automatyka” (universal automation). Był on
uważany za uniwersalny, ponieważ w odróżnieniu od większości maszyn, które zostały skonstruowane w określonym
celu, mógł być wyposażony i zaprogramowany do wykonywania różnych zadań (chociaż daleko mu było do w pełni
uniwersalnego). George Devol nie odniósł sukcesu komercyjnego. Jego patent w latach 60. odkupił Joseph Engleberger,
któremu bardziej poszczęściło się we wdrażaniu robotów pod
marką „Unimation”. Od tego czasu wiele innych firm na świecie wypuściło wiele innych modeli, zwykle rozpoznawalnych
głównie dzięki rzucającemu się w oczy kolorowi – często był
to jasnożółty, pomarańczowy lub niebieski. Roboty te były i są
używane w coraz większym stopniu wraz z maszynami we
wszystkich gałęziach przemysłu.
Tu mała dygresja. W artykule koncentrujemy się na robotach przemysłowych wykorzystywanych w produkcji.
Ostatnio pojawiły się w sprzedaży wynalazki robotyczne do
zupełnie innych zastosowań, np. roboty odkurzające podłogę.
To już całkowicie inny temat do dyskusji, chociaż upowszechnienie tych urządzeń może wpłynąć na większą społeczną akceptację krytykowanego wcześniej robota.
Dlaczego roboty są tak często obiektem krytyki? No cóż,
robot ma ramiona. Właściwie zwykle ma tylko jedno ramię,
w przemyśle jest on po prostu zwany „ramieniem” (arm). Ramię robota jest szybsze, bardziej precyzyjne i zwykle silniejsze


Większość firm produkcyjnych, a nawet całe gałęzie przemysłu, może dziś istnieć
tylko wtedy, gdy wykorzystuje automatykę. Dla osób pracujących w branży
automatyki przemysłowej jest to wielka korzyść. Pomagamy naszym klientom
w różnych sprawach – i technicznych, i ekonomicznych. Często jest to jedyny
sposób, aby mogli oni kontynuować działalność produkcyjną.
ROBOTY PRZEMYSŁOWE 2021/2022 			
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Fot. 2. Robot UR obsługujący maszynę.

przemieszczane przez serwonapędy o wysokiej mocy ciężary są duże i lepiej nie znaleźć się na drodze robota. Czasami
w takich aplikacjach jak np. spawanie ramię robota nie musi
się poruszać gwałtownie, jednak samo jego działanie jest
niebezpieczne dla osób będących w pobliżu. Dlatego obszar
działania robota musi być podczas jego pracy zabezpieczony
przed dostępem ludzi. Istnieje wiele norm i standardów, które
to opisują. Czasami zabezpieczenie stanowi klatka otaczająca
robota i obszar jego działania, zwana gniazdem robota (robot
cell). W innych przypadkach, takich jak spawanie punktowe
wykonywane przez roboty na linii montażowej samochodów,
cały obszar otaczający roboty pracujące w zespole jest oddzielony barierą zabezpieczającą przed dostępem ludzi. Gdy drzwi
do obszaru pracy robotów zostaną otwarte albo skaner wykryje w tym obszarze obiekt, który nie powinien się tam znaleźć,
cała linia zostanie zatrzymana.

Wprowadzenie robotów
współpracujących

od ludzkiego (patrz fot. 1). Nigdy się nie męczy, nie potrzebuje wychodzić do toalety, nie bierze zwolnień lekarskich. Jest
zaprogramowane do wykonywania specyficznych, powtarzalnych zadań i zwykle wymaga niewiele konserwacji.
Niestety, w odróżnieniu od ludzi, ramię robota nie ma
oczu, chociaż niektóre programy telewizyjne i filmy science
fiction wyposażyły te urządzenia w cechy człowieka, nawet
nogi (tak naprawdę wiele robotów posiada systemy wizyjne,
chociaż sprzęt ten nie próbuje naśladować człowieka, z wyjątkiem produktu jednej firmy, która bez przemyślenia wprowadziła na rynek robota z oczami na wyświetlaczu – oczy te
nawet mrugały).
Ramię robota jest zwykle zamocowane w ustalonym
położeniu – na podłodze, na postumencie czy stole – oraz
zaprogramowane tak, aby wykonywało czynności według
specyficznej ścieżki. Często ruchy te są dość gwałtowne, zaś


Do ostatniej dekady roboty pracowały oddzielone
barierami ochronnymi. Dopiero niedawno pojawiły
się roboty współpracujące. Termin „współpracujący”
(collaborative) oznacza, że robot może
współpracować z ludźmi albo pracować obok nich.
8
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Do ostatniej dekady roboty pracowały oddzielone barierami
ochronnymi. Dopiero niedawno pojawiły się roboty współpracujące. Termin „współpracujący” (collaborative) oznacza,
że robot może współpracować z ludźmi albo pracować obok
nich. Jak to jest jednak możliwe i co z bezpieczeństwem ludzi?
Konstrukcja robota zakłada ograniczoną moc napędu i siłę ramienia, a układy zabezpieczające natychmiast zatrzymują pracę
maszyny, gdy zostanie wykryta jakaś kolizja. Jest to zrealizowane
na różne sposoby. W wielu aplikacjach robot może być wdrożony bez zastosowania barier ochronnych. Zawsze jednak należy
dokonać oceny zagrożeń, której wyniki czasami powodują, że
instalowane są bariery ochronne, nawet gdy wykorzystywanym
robotem jest cobot (collaborative robot). Przykładem może tu być
sytuacja, gdy robot porusza ostrą lub długą częścią, która może
zranić człowieka nawet przy najlżejszym uderzeniu.
Określenie „współpracujący” może też mieć wtórne
znaczenie, odnoszące się do metody trenowania robota. Zamiast czystego programowania maszyny, czyli wprowadzania
prędkości i współrzędnych ruchu ramienia z klawiatury czy
programatora wiszącego, można często „wytrenować” robota, przesuwając jego ramię ręcznie od punktu A do punktu
B, co jest przyjemną formą współpracy człowieka z maszyną.
Łatwość programowania nie jest główną wartością robota
współpracującego, jednak często jest to bardzo konkurencyjna
zaleta, dzięki której sprzedano bardzo dużo takich urządzeń.

Czy roboty wyeliminują niektóre
stanowiska pracy?

Powróćmy do pytania: czy roboty współpracujące mogą wyeliminować niektóre stanowiska pracy i czy dynamika ich
ROBOTY PRZEMYSŁOWE 2021/2022
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Łatwość programowania nie
jest główną wartością robota
współpracującego, jednak często jest
to bardzo konkurencyjna zaleta, dzięki
której sprzedano bardzo dużo takich
urządzeń.
wprowadzania jest inna niż w przypadku jakiejkolwiek innej
formy automatyki? Pokazaliśmy już, że bezpośrednia redukcja czasu pracy jest ogólnie jednym z celów wprowadzania
automatyki w przemyśle, zaś odpowiednie dane potwierdzają wzrastający poziom produkcji przemysłowej w ciągu wielu
lat przy jednoczesnym spadku zatrudnienia w branży. Jestem
generalnie zwolennikiem automatyki, jednak postulowałbym
wykorzystywanie faktu, że roboty współpracujące są szczególnie dopasowane do redukowania liczby osób pracujących
w fabrykach na zasadzie „jeden za jednego” – usuwamy człowieka, wprowadzamy robota. Dlaczego? Jeśli pracownik wykonuje powtarzalne zadania przez wiele godzin każdego dnia,
to stosunkowo łatwo jest wprowadzić na jego miejsce robota
współpracującego w stosunkowo krótkim czasie. Spowodowane jest to łatwością konfiguracji i programowania robota
oraz brakiem konieczności zamontowania barier ochronnych,
wymaganych w przypadku robotów tradycyjnych. Z tych samych powodów robot współpracujący jest znacznie bardziej
przystępny pod względem kosztów (nie chodzi tu o cenę samego robota, ale koszty zainstalowania, dzięki czemu oszczędza się wiele czasu na prace inżynierskie i na kosztach budowy
„gniazda robota”), a zatem jego nabycie jest uzasadnione finansowo. Wniosek jest prosty – prawdopodobnie coraz więcej
takich robotów będzie wdrażanych.
Mówimy, że stosunkowo łatwo jest wdrożyć cobota, jednak z pewnością jest wiele aplikacji, w których wdrażanie
jakiejkolwiek automatyki stanowi wyzwanie. Znakomitymi
przykładami są tu sytuacje, w których wytwarzany albo przetwarzany produkt albo jest trudny w obchodzeniu się z nim,
albo nie jest zbytnio powtarzalny. Na przykład odzież, której
produkcja ciągle była przenoszona w poszukiwaniu najtańszej siły roboczej, czy przemysł mięsny, który (w momencie
pisania tego artykułu) często występuje w wiadomościach
podawanych przez media w kontekście pandemii COVID-19.
Przyczyną nagłaśnianych przypadków zarażeń wirusem jest
to, że w przemyśle mięsnym pracuje obok siebie duża liczba
ludzi, wykonując prace masarskie na nieregularnych i złożonych „produktach”. Prawdopodobnie zastosowanie większej
ilości automatyki w zakładach przetwórstwa mięsnego odniesie sukces; uzyskane do tej pory osiągnięcia były raczej ulotne.
W naszej dyskusji na temat wykorzystywania robotów
współpracujących do redukcji pracy ludzkiej nie może zabraknąć najlepszych przykładów skutecznego wdrażania cobotów. Chodzi tu o zakłady produkcyjne, w których jest wiele
10
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Fot. 1. Robot UR obsługujący maszynę – widok z innej
perspektywy.

stanowisk roboczych wykonujących ten same procesy, takie
jak obróbka za pomocą maszyn CNC, np. zakład posiadający
30 maszyn CNC obrabiających komponenty do samochodów
(patrz fot. 2 i 3). Bez zastosowania robotów zakład ten musiałby zatrudnić 20 pracowników do obsługi tych wszystkich
obrabiarek (dostarczanie surowych elementów, umieszczanie
ich w maszynie, a następnie odbieranie gotowych). Natomiast
przy wykorzystaniu cobotów do obsługi tych obrabiarek,
a przynajmniej większości z nich, obróbka może wymagać tylko od 5 do 10 operatorów, co oznacza znaczną redukcję pracy ludzkiej oraz jako bonus – prawidłową, bezpieczną pracę
z punktu widzenia dystansu społecznego.

Perspektywy na przyszłość

Warto zauważyć, że opisani tu pracownicy muszą być znacznie lepiej przeszkoleni do współpracy z robotami. Ważne jest
również, aby zakład przemysłowy koniecznie zatrudnił albo
wynajął specjalistę od instalowania i programowania robotów.
To prawda, że zakład po wdrożeniu robotów potrzebuje mniej
pracowników, jednak osoby obsługujące roboty powinny być
dobrze przeszkolone i opłacane. Jak się okazuje, przemysł
produkcyjny jest znowu doskonałym miejscem do robienia
kariery zawodowej. Co za ironia – redukcja kosztów pracy za
pomocą lepiej opłacanych pracowników.
Joseph H. Schwartz, wiceprezes Grupy Mi ds. Rozwiązań
Automatyki (Mi Automation Solutions Group) w firmie
Motion Industries. Na Uniwersytecie Purdue uzyskał tytuł
magistra inżyniera mechanika (BSME), a na Uniwersytecie
Waszyngtona w St. Louis – Master of Business Administration
(MBA). Był dyrektorem generalnym (CEO) firmy BRAAS, gdy
została ona wykupiona przez Motion Industries w 2016 r.
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Ed Mullen, Mobile Industrial Robots

Roboty AMR ulepszają logistykę
W zakładzie karoserii i tłoczni firmy Ford Motor w Walencji w Hiszpanii autonomiczne roboty mobilne
(Autonomous Mobile Robots – AMR) usprawniły logistykę, dzięki czemu ludzie pracują nad bardziej
złożonymi zadaniami.

R

oboty nie są nowością w Ford Motor Co., jednak
fabryka w Almussafes-Valencia w Hiszpanii, o
powierzchni ok. 297 000 metrów kwadratowych,
zaczęła wykorzystywać autonomiczne roboty mobilne (AMR). Zakład karoserii i tłoczni produkuje
2000 pojazdów dziennie. Aż do 2018 r. pracownicy musieli ręcznie dostarczać surowce przemysłowe i spawalnicze do różnych
stanowisk robotów przemysłowych w tym ogromnym zakładzie,
co było powtarzalnym i czasochłonnym zadaniem. Kierownictwo zakładu wiedziało, że musi usprawnić logistykę i przesunąć
pracowników do wykonywania bardziej wartościowych zadań.
Firma Ford zdecydowała się więc na zakup elastycznego i mobilnego robota współpracującego, który został wykorzystany do
dostarczenia części zamiennych do zakładu produkcyjnego. Takie roboty mobilne omijają nieprzewidziane przeszkody, modyfikują swoje trasy lub zatrzymują się w razie potrzeby i pracują
bezpiecznie obok ludzi oraz innych pojazdów.
Ford wyposażył robota AMR w zautomatyzowany system
regałów z 17 slotami, aby pomieścić materiały o różnej wadze i
rozmiarach. Aby uniknąć błędów, otwieranie i zamykanie tych
slotów jest zautomatyzowane, co oznacza, że operatorzy

w każdym obszarze mają dostęp tylko do przydzielonych im materiałów. – Zaprogramowaliśmy robota AMR tak, aby nauczył się całej
mapy zakładu, a to wraz z czujnikami, w które jest wyposażony,
oznacza, że nie potrzebuje on żadnej pomocy z zewnątrz, aby
bezpiecznie krążyć po fabryce – mówi Eduardo García Magraner,
kierownik ds. inżynierii zakładu. Firma Ford przetestowała tego
pierwszego robota, aby przekonać się, jak będzie działał w czasie
rzeczywistym. Eduardo García Magraner relacjonuje: – Pracował bezbłędnie i stał się bardzo wartościowym członkiem naszego
zespołu. Kiedy rozpoczęły się testy, operatorzy wpatrywali się w
przejeżdżającego obok robota. Teraz już kontynuują swoją pracę,
wiedząc, że robot jest wystarczająco inteligentny, aby pracować
dookoła nich.
Wkrótce potem firma wprowadziła dwa inne roboty AMR,
aby transportować więcej części zamiennych z magazynu do
urządzeń na liniach produkcyjnych. – To było ważne… do nawigacji robota nie były potrzebne żadne elementy zewnętrzne, takie jak zewnętrzne sygnalizatory świetlne, magnesy czy taśmy na
ziemi – mówi Miguel Montaña, zakładowy analityk ds. kontroli
utrzymania ruchu. – Po prostu zmapowaliśmy obszar testowy i
robot zaczął działać. W tak złożonym środowisku jak nasze jest
to bardzo ważne.
Dla pracowników Forda ważnym czynnikiem była również łatwość obsługi. – Robot jest dobrze skonfigurowany, dzięki
czemu może być używany przez każdego, nawet jeśli nie jest on

Testy przeprowadzone przez Forda pokazują, że sam robot mobilny daje
oszczędności nawet 40 roboczogodzin dziennie, umożliwiając pracownikom
zajęcie się bardziej złożonymi zadaniami. Źródło: Mobile Industrial Robots (MiR)

zaznajomiony ze światem mobilnych robotów współpracujących.
System jest bardzo przyjazny dla użytkownika, ponieważ nasze
trzy roboty mają własne trasy na rozległym terenie fabryki –
twierdzi García Magraner.

Zalety robotów mobilnych

Testy przeprowadzone przez Forda pokazują, że sam robot
mobilny daje oszczędności nawet 40 roboczogodzin dziennie,
umożliwiając pracownikom zajęcie się bardziej złożonymi zadaniami. – Jesteśmy... pionierami w wykorzystaniu mobilnych robotów współpracujących do dystrybucji materiałów przemysłowych.
Pozwalają nam one być bardziej wydajnymi w naszej logistyce
wewnętrznej – mówi Pepe Pérez, menedżer ds. komunikacji
korporacyjnej w Ford Spain. Zakład firmy Ford w Walencji ma
nadzieję znaleźć inne zastosowania dla robotów AMR i rozszerzyć ich wykorzystanie na inne zakłady Forda w Europie. Jak
mówi Helios Alverez, dyrektor fabryki, roboty mogą się uczyć
samodzielnie swoich tras i doskonale współdziałać z pracownikami oraz wózkami widłowymi lub innymi ruchomymi elementami, zapewniając całkowite bezpieczeństwo.



Ed Mullen jest wiceprezesem ds. sprzedaży na obszar
obu Ameryk w firmie Mobile Industrial Robots (MiR).
n
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9 korzyści, jakie daje
zrobotyzowane spawanie
Zrobotyzowane spawanie to w obecnych czasach najlepszy kierunek inwestycji dla firm z branży
metalowej. Stąd wiele przedsiębiorstw zastanawia się nad wdrożeniem zrobotyzowanego
stanowiska spawalniczego. Co stoi za decyzją o takiej inwestycji i jakie płyną z niej korzyści? Zalety
zrobotyzowanego spawania możemy podzielić na dwie grupy. Pierwsza z nich odnosi się do
możliwości technicznych i technologicznych. Druga z kolei stawia na realizację celów biznesowych.
Korzyść z robotyzacji spawania #1:
Wzrost wydajności dzięki robotyzacji

Jednym z głównych powodów, dla których przedsiębiorstwa decydują się na zrobotyzowanie procesu spawania, jest oczekiwany
wzrost poziomu wydajności. Możliwe to jest m.in. dlatego, że robot
spawalniczy może pracować 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, bez przerw. Sylwester Mikrut, prezes firmy Mikrut deklaruje, że wdrożenie robota spawalniczego Kawasaki Robotics znacznie
zwiększyło wydajność stanowiska. I dodaje: teraz możemy dostarczać nasze produkty szybciej niż konkurencyjne firmy.

Zrobotyzowane stanowisko do spawania w firmie POLMO.
Źródło: ASTOR

Korzyść z robotyzacji spawania #2:
Powtarzalna jakość zrobotyzowanego spawania

Stanowisko do spawania i montażu detali w firmie Mikrut. Źródło: ASTOR

Kolejną firmą, dla której wzrost wydajności był jednym z uzasadnień biznesowych w kwestii inwestycji w robotyzację, jest POLMO. Potwierdza to Janusz Skamarski, kierownik produkcji: Robotyzacja w spawalnictwie podnosi wydajność, a także stabilność
procesu, daje też możliwość pracy w ruchu ciągłym. To tylko dwa
przykłady spośród wielu przedsiębiorstw, które czerpią zyski
z usprawnienia procesu spawania.

12
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Zalety robotyzacji procesów to przede wszystkim powtarzalność
i precyzja. Dobrze dobrany robot do spawania może dotrzeć nawet w najmniejsze obszary spawanego elementu, przy zachowaniu najwyższej jakości spoiny.
Spawanie robotem umożliwia
uzyskanie znacznie wyższej klasy spoin niż w przypadku spawania ręcznego nawet przez
wysoko
wykwalifikowanego
spawacza. Materiał spawalniczy
rozłożony jest równomiernie,
bez żadnych grudek czy odchyleń względem danej ścieżki ruchu robota, dlatego często proces szlifowania staje się zbędny.

Wysoka jakość spawania
z robotami Kawasaki
Robotics. Źródło: ASTOR
ROBOTY PRZEMYSŁOWE 2021/2022

Korzyść z robotyzacji spawania #3: Elastyczność
robotyzacji i możliwość szybkich przezbrojeń

Elastyczność procesu i szybkie przezbrojenia możliwe są dzięki prostemu programowaniu robotów spawalniczych. W przypadku robotów Kawasaki Robotics inżynierowie automatycy i robotycy mają
do dyspozycji kilka sposobów programowania.
Jednym z nich jest użycie specjalnego panelu do programowania i obsługi robota, tzw. teach pendanta. Operator przy użyciu teach pendanta jest w stanie bardzo szybko nauczyć robota, które
punkty detalu powinien spawać oraz w prosty sposób przypisać im
odpowiednie parametry.

Korekta niedokładności przy pomocy linijki laserowej. Źródło: ASTOR

Korzyść z robotyzacji spawania #5:
Zapewnienie bezpieczeństwa pracy

Szybka konfiguracja parametrów spawania za pomocą teach
pendanta. Źródło: ASTOR

Programowanie robota spawalniczego może odbywać się także w dedykowanym oprogramowaniu zainstalowanym na typowym
komputerze PC.
Dla robota spawalniczego można skonfigurować kilka alternatywnych programów – tak aby dostosować je do potrzeb użytkownika i szybko przekonfigurować robota na spawanie innego detalu,
co dodatkowo pozwala eliminować przestoje.

Korzyść z robotyzacji spawania #4:
Korekta niedokładności przygotowanych detali

Dzięki zastosowaniu specjalnych funkcji wspierających spawanie
robotem, programiści czy operatorzy robotów są w stanie w łatwy
sposób kontrolować poprawność procesu spawania.
W robotach Kawasaki Robotics takie funkcje pozwalają na: pomiar przemieszczenia detali przed spawaniem, detekcję rowka spawalniczego czy poprawę ścieżki spawania w czasie rzeczywistym.
Można także zastosować linijkę laserową. Narzędzie to wspiera
korektę ścieżki spawania w czasie rzeczywistym podczas procesu
spawania.

Niewątpliwą zaletą robotyzacji procesu spawania jest zadbanie
o zdrowie spawaczy dotychczas obciążonych trudną, monotonną
czynnością, jaką z pewnością jest wielogodzinne spawanie metodą
ręczną. Zatem zakłady decydujące się na zrobotyzowanie stanowisk spawalniczych udowadniają, że zdrowie pracowników jest dla
nich priorytetem.
Przy wdrożeniu aplikacji spawalniczej dostawca rozwiązania kładzie duży nacisk na aspekty bezpieczeństwa. Już podstawowy zestaw zawiera liczne systemy zabezpieczające, wyposażone w czujniki, blokady czy kurtyny. Uniemożliwiają one podejście operatora
zbyt blisko robota podczas jego pracy. Dzięki temu współpraca
człowieka i robota spawalniczego jest możliwa tylko i wyłącznie
przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Korzyść z robotyzacji spawania #6:
Optymalizacja kosztów operacyjnych

Kluczowym celem biznesowym przedsiębiorstw jest redukcja kosztów oraz generowanie jak największego zysku. W jaki sposób spawanie za pomocą robota pozwoli na optymalizację kosztów? Po
pierwsze, robot spawalniczy wykonuje zaplanowaną pracę znacznie
szybciej niż człowiek, więc w tym samym czasie jest w stanie zwielokrotnić wolumen produkcji. Po drugie, robot spawalniczy wykonuje
swoje zadania zawsze z taką samą precyzją, co nie wymaga poprawy spoiny, z czym wiąże się oszczędność zużycia materiału oraz
skrócenie czasu realizacji procesu, a tym samym szybsze dostarczenie partii produktów do klienta.

Korzyść z robotyzacji spawania #7:
Wzrost prestiżu firmy

Zastosowanie nowoczesnych robotów przemysłowych w obszarze
produkcji i innowacyjnego oprogramowania do ich obsługi podnosi prestiż firmy w oczach interesariuszy i kontrahentów. Umożliwia
to pozyskanie nowych klientów, a tym samym – dynamiczny rozwój
przedsiębiorstwa.

ROBOTY PRZEMYSŁOWE 2021/2022 			
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Schemat celi spawalniczej Kawasaki Robotics.
Źródło: ASTOR

Korzyść z robotyzacji spawania #8:
Rozwój spawacza jako pracownika firmy

Dzięki zainstalowaniu robota spawalniczego operatorzy stanowiska
otrzymują możliwość rozwoju – mogą nauczyć się programowania
i obsługi robota oraz korekty jego pracy w zależności od wymagań
innego detalu czy innej aplikacji.
Tego typu szkolenia są realizowane przez autoryzowanych dystrybutorów robotów, oferujących certyfikowane szkolenia na różnych stopniach zaawansowania i wsparcie techniczno-serwisowe.

Zrobotyzowana aplikacja spawalnicza w showroomie Fabryki Przyszłości
w ASTOR Robotics Center. Źródło: ASTOR

Korzyść z robotyzacji spawania #9:
Brak problemów z pozyskiwaniem spawaczy

Wykwalifikowani pracownicy fizyczni, a wśród nich m.in. spawacze,
znajdują się na szczycie listy 10 zawodów, z których obsadzeniem
firmy w Polsce mają największe trudności. To tendencja utrzymująca się już od kilku lat. Badani pracodawcy wśród przyczyn trudności
w obsadzaniu stanowisk najczęściej wymieniają brak umiejętności
technicznych i kompetencji potencjalnych pracowników oraz brak
dostępnych kandydatów (Źródło: Raport ManPowerGroup „Niedobór talentów” 2018).
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Tymczasem w przypadku czynności tak wyspecjalizowanej, jak
spawanie, odpowiednie umiejętności są kluczowe. Procesy spawania z powodzeniem wykorzystywane od wielu lat przez branże takie
jak m.in. motoryzacja, przemysł stoczniowy czy budownictwo, są
bardzo wymagające pod względem technologicznym. Ograniczoną
dostępność wykwalifikowanych spawaczy dodatkowo zawężają surowe w wielu przypadkach normy m.in. Urzędu Dozoru Technicznego, dotyczące kwalifikacji i ochrony zdrowia tej grupy zawodowej.

A zatem?

Zdecydowana większość klientów odnotowuje bardzo szybki zwrot
z inwestycji po wdrożeniu zrobotyzowanego spawania. Czas zwrotu
wyliczany jest indywidualnie i uzależniony jest m.in. od wielkości serii produkcji, liczby spawaczy, ilości przezbrojeń.
Czy tylko duże firmy stać na inwestycję w zrobotyzowane spawanie? Dawniej, ze względu na wysokie koszty i skomplikowaną
obsługę, z możliwości zrobotyzowanego spawania korzystał głównie przemysł samochodowy. Dziś, dzięki rozwojowi techniki, obsługa robotów jest dużo prostsza, a cena zakupu stała się przystępna
nawet dla małych przedsiębiorstw.
Chcesz wiedzieć, czy zrobotyzowane spawanie jest dla Ciebie? Odwiedź stronę, porozmawiaj z ekspertami lub umów się na
spotkanie i bezpłatne testy tzw. Proof of Concept w ASTOR Robotics Center.
Kontakt:
Wojciech Trojniar, menedżer ds. robotyzacji
Kawasaki Robotics CEE Hub ASTOR Robotics Center
tel. 12 424 00 63
e-mail: W.Trojniar@kawasakirobotics.pl



Autor: Karolina Głód
inżynier automatyk
n
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Robotyzacja i automatyzacja pomogą
większej liczbie osób w podjęciu pracy zdalnej
Według danych GUS w kwietniu 2020 roku pracę zdalną wykonywało w Polsce 16,7% osób. Odsetek ten
spadł do końca września do ok. 6%. Zgodnie z tymi danymi ok. 80% Polaków, z uwagi na charakter pracy,
nie ma możliwości wykonywania jej w formie zdalnej. Czy ten odsetek ulegnie zmianie dzięki wprowadzeniu
przepisów dotyczących pracy zdalnej do kodeksu pracy oraz dzięki szybszej adaptacji robotyzacji
i automatyzacji w przedsiębiorstwach? Czy dzięki botom praca zdalna stanie się nie tylko możliwa, ale
i łatwiejsza?

C

zy praca zdalna to chwilowa, wymuszona okolicznościami zewnętrznymi moda, czy też nowa
normalność, która zostanie z nami na stałe? Wydarzenia ostatnich miesięcy wskazują, że możliwość pracy z własnego domu stanie się jednym
ze standardowych sposobów wykonywania pracy. Pandemia
koronawirusa sprawiła, że praca zdalna jest coraz częściej wykorzystywanym rozwiązaniem, które przynosi zyski zarówno
pracownikom, jak i pracodawcom. Jednak aktualnie obowiązujące w Polsce przepisy nie regulują wprost zasad pracy zdalnej, dlatego też polski rząd chce wprowadzić tego typu przepisy do kodeksu pracy. Według informacji PAP odpowiednie
przepisy mają wejść w życie już w ciągu najbliższych tygodni,
jeszcze w pierwszym kwartale 2021 r.
– To bardzo dobry i potrzebny ruch, szczególnie w kontekście
uregulowania zasad bezpieczeństwa czy kosztów wykonywania
pracy zdalnej. Do tej pory możliwość świadczenia pracy na odległość wynikała z nieformalnej umowy pomiędzy pracownikiem
a pracodawcą – dobrze, że zostanie to uregulowane ustawowo.
Niestety ok. 80% Polaków nie ma możliwości pracy z domu, charakter wykonywanej pracy i zlecane im obowiązki wymagają fizycznej obecności w firmie. Jednak są mocne argumenty za tym,
że dzięki wdrożeniu botów automatyzujących, które przejmą
niektóre nasze obowiązki, ulegnie to szybkiej zmianie – mówi
Mariusz Gołębiewski, wiceprezes Abile Consulting.
W opublikowanych we wrześniu 2020 wynikach badania
Grafton Recruitment oraz CBRE chęć wykonywania pracy
zdalnej przez cały czas deklaruje 45% pracowników. Zaś 75%
zatrudnionych twierdzi, że w ich firmach patrzy się teraz przychylniej na pracę zdalną. Natomiast aż 90% szukających nowego zatrudnienia sprawdza możliwość pracy zdalnej i traktuje
to jako warunek przystąpienia do rekrutacji. Warto zaznaczyć,
że osoby, którym odpowiada praca zdalna, są jednocześnie
bardziej zaangażowane w obowiązki zawodowe. Według badań SWPS3 osoby takie nie mają problemów z realizacją celów
wyznaczonych przez przełożonych i nie odczuły zmiany poczucia przynależności do organizacji, w której pracują.
– Dobrym przykładem na możliwość wykorzystania pracy
zdalnej bez konieczności stania w korkach i fizycznej obecności

w biurze jest np. wystawianie faktur z danych z kilku systemów.
Często systemy te nie są ze sobą zintegrowane – a operatorzy
ręcznie łączą dane z systemów CRM, sprzedaży, rabatów, księgowych i wystawiają faktury w postaci pdf, a następnie rozsyłają
maile do kontrahentów. Równie dobrze proces ten mógłby wykonywać robot w nocy, a pracownik kolejnego dnia rano otrzymywałby jedynie jednostkowy raport z wysyłki faktur do klienta.
– dodaje Mariusz Gołębiewski.
Przejście na pracę zdalną w przedsiębiorstwach nie jest
prostą sprawą. Okoliczności pandemii koronawirusa wskazują jednak, że właściwą drogą jest przyspieszenie transformacji cyfrowej. Automatyzacja procesów biznesowych zapewnia możliwość przetwarzania informacji przez 24h na dobę.
Ręczne wystawianie faktur, modyfikacja zasad dotyczących
płatnych urlopów, zasiłków opiekuńczych czy dni chorobowych, których zasady zmieniają się dynamicznie, jest niezwykle trudna i czasochłonna. Z drugiej strony, zaprogramowanie botów do wykonywania tych czynności jest szybkie, a po
wdrożeniu pracownicy mogą poświęcić więcej czasu i energii
na zajęcia przynoszące konkretny zysk przedsiębiorstwu. I to
bez konieczności fizycznej obecności w biurze.

Abile Sp. z o.o. to firma consultingowa oferująca kompleksowe
rozwiązania biznesowe, umożliwiające efektywne zarządzanie
przedsiębiorstwami oraz organizacjami sektora publicznego.
Zakres usług obejmuje doradztwo, implementację nowych rozwiązań, jak również integrację, rozwijanie, udoskonalanie oraz
optymalizację istniejących systemów klasy ERP, Business Intelligence, Business Process Management. Firma oferuje rozwiązania renomowanych międzynarodowych producentów, takich jak
SAP, IBM, QLIK, JobRouter czy UiPath.




Kontakt dla mediów
Krzysztof Chodkowski
Biuro Prasowe Abile
m: +48 533 327 182
e: Krzysztof.chodkowski@zoom-bsc.pl
n
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Rozwiązania Pilz gwarancją bezpieczeństwa
Twojej aplikacji wykorzystującej robota
Współpraca człowieka z robotem w coraz większym stopniu wymaga zastosowania nowych technologii
i nowoczesnych rozwiązań. Im bliżej człowiek współpracuje z maszyną, tym wydajniej wykonywana jest jego
praca, ale jednocześnie większe wymagania stawia się bezpieczeństwu. W aplikacjach wykorzystujących
roboty należy wziąć pod uwagę całą funkcjonalność systemu bezpieczeństwa od czujnika przez układ
logiczny po sterowanie napędami.

W

tradycyjnych aplikacjach wykorzystujących roboty przemysłowe czynności,
które wymagają umiejętności motorycznych ludzi, są kosztowne i trudne do zautomatyzowania. Umiejętności człowieka i zalety robota
(siła, wytrzymałość, prędkość) w przyszłości zostaną silniej połączone. Wymaga to jednak zwiększenia wymagań dotyczących bezpieczeństwa, które
w dużej mierze są określane indywidualnie przez
konkretną aplikację i jej wymagania, ale również
regulowane przez normy.

Etapy tworzenia bezpiecznej aplikacji

Fakt, że stanowiska zrobotyzowane są zakwalifikowane jako maszyny w rozumieniu dyrektywy maszynowej oznacza, że podczas wdrażania normatywnych specyfikacji każdy etap procedury oceny
zgodności musi być obowiązkowo zrealizowany.
Należy zaznaczyć, że sam robot uważany jest wyłącznie za maszynę nieukończoną. Dopiero w chwili, w której niezbędne narzędzie (np. chwytak) znajdzie się na swoim miejscu,
robot osiąga zamierzony cel i może być uważany za maszynę. Integrator lub użytkownik staje się producentem maszyny i jest odpowiedzialny za czynności kontrolne związane z bezpieczeństwem,
obejmujące m.in. nadanie znaku CE.
Pojawienie się cobotów oznacza w praktyce jeszcze większą konieczność indywidualnego przeanalizowania każdej aplikacji pod
kątem bezpieczeństwa. Istotna różnica między „klasycznymi”
aplikacjami wykorzystującymi roboty przemysłowe, realizowanymi na wygrodzonych stanowiskach, a aplikacjami wykorzystującymi coboty polega na tym, że w przypadku tych drugich realnym
zagrożeniem stają się kolizje między maszyną i człowiekiem. Nie
mogą one jednak prowadzić do powstawania żadnych obrażeń.
Warunkiem zrealizowania takiej współpracy jest z jednej strony wyposażenie robota w bardziej niezawodne mechanizmy sterowania
i inteligentne, dynamiczne czujniki, dzięki którym robot „czuje”,
kiedy dojdzie do kolizji. Z drugiej strony konieczne jest opracowanie na gruncie normatywnym wiarygodnych standardów bezpieczeństwa. Centralną rolę odgrywa tu specyfikacja techniczna ISO/
TS 15066, która umożliwia wdrożenie bezpiecznej aplikacji HRC
po przeprowadzeniu odpowiedniej walidacji.

16
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Metody współpracy człowieka z robotem zgodnie z EN ISO 10218-2 i TS 15066

W dokumentacji technicznej ISO/TS 15066 opisano szczegółowo
cztery typy współpracy jako zasady ochrony, które intergator może
zastosować przy wdrażaniu aplikacji HRC.
Metoda 1 – monitorowanie zatrzymania
Metoda 2 – prowadzenie ręczne
Metoda 3 – monitorowanie prędkości i separacji
Metoda 4 – ograniczenie mocy i siły

Certyfikowane pomiary oraz ocena sił i nacisku,
oddziałujących na części ciała człowieka podczas
kontaktu z robotem

Zgodnie ze specyfikacją techniczną ISO/TS 15066 w aplikacjach
wykorzystujących współpracę człowieka z robotem (bez wygrodzeń mechanicznych) należy uwzględnić wartości progowe bólu
w razie ewentualnej kolizji. Jeśli zmierzone wartości mieszczą się
w zdefiniowanych wartościach granicznych, aplikacja spełnia wymagania właściwej normy. Dlatego też w każdej aplikacji wykorzystującej cobota wymagane jest wykonanie stosownych pomiarów.
Jest to kwestia najczęściej pomijana w przypadku integracji robota współpracującego z człowiekiem, a co więcej – nawet proROBOTY PRZEMYSŁOWE 2021/2022

ducenci robotów współpracujących rzadko wspominają o konieczności wykonywania odpowiednich pomiarów. Integratorzy często
nie są świadomi tego, że powinni je wykonywać, traktując robota
zaprojektowanego do współpracy jako element sam w sobie zapewniający bezpieczeństwo.
Firma Pilz opracowała własną metodykę wykonywania pomiarów
ciśnienia i sił robota współpracującego, za pomocą urządzenia
PRMS (Pilz Robot Measurement System). Służy ono do rejestrowania siły i nacisku robota, które mogą występować w przypadku
ewentualnych kolizji i wykorzystywany jest podczas walidacji aplikacji HRC. Wykonane pomiary uwzględniają odpowiednie biomechaniczne właściwości ciała w obszarach ciała uczestniczących
w zderzeniu. Podczas oceny wyników pomiarów weryfikowana jest
zgodność z tymi wartościami granicznymi.

Podsumowanie

Wzajemna współpraca człowieka i robota w coraz większym stopniu wymaga zastosowania nowych technologii i rozwiązań gwarantujących ich bezpieczną współpracę. Praktycznie nie ma dwóch
identycznych aplikacji. Bezpieczną aplikację HRC można uzyskać
pod warunkiem wdrożenia koncepcji bezpieczeństwa wykorzystującej prawidłowy wybór robota, jego funkcji bezpieczeństwa w połączeniu z inteligentnymi podzespołami oraz spełnieniem progów


Każda aplikacja bazująca na współpracy
człowieka z robotem wymaga
przeprowadzenia odrębnej oceny
bezpieczeństwa.
granicznych sił kolizji pomiędzy robotem a człowiekiem. Przeprowadzenie indywidualnej oceny aplikacji pod kątem bezpieczeństwa może okazać się dużym wyzwaniem dla producentów maszyn
lub integratorów stanowisk zrobotyzowanych. W tego typu aplikacjach bezpieczeństwo pełni kluczową rolę. Wiedza i doświadczenie firmy Pilz oraz rozwiązania dedykowane aplikacjom zrobotyzowanym pozwalają na organizację przestrzeni, w której człowiek
i robot mogą pracować bezpiecznie obok siebie bez konieczności
stosowania barier fizycznych, przy uwzględnieniu odpowiednich
norm i dyrektyw.
Dzięki posiadanym kompetencjom w dziedzinie bezpieczeństwa
maszyn możemy opracować projekt globalnej strategii bezpieczeństwa dla Twojej aplikacji zrobotyzowanej, od projektu po
wsparcie w procesie nadania znaku CE. Naszą ofertę usług uzupełnia bogaty program szkoleń bazujący na praktycznych przykładach.

Roboty przemysłowe 2021/2022
DODATEK SPECJALNY
Jennifer Halliday, CKF Systems

Pakowanie jaj przez roboty
Zastosowanie zrobotyzowanego paletyzera do pakowania świeżych jaj zwiększa bezpieczeństwo i wydajność
tego procesu, a jednocześnie obniża jego koszty.

S

ystemy pakujące i paletyzujące jaja, zainstalowane przez dużego dostawcę tych produktów spożywczych w dwóch jego zakładach, potwierdziły
bezproblemowe działanie i ulepszenie operacji pakowania i paletyzowania. Klientem CKF Systems
(brytyjskiego dostawcy systemów automatyki i robotyki) jest
pewna firma z długimi tradycjami, będąca jednym z głównych
dostawców jaj do wielu sieci supermarketów w Wielkiej Brytanii. Zrobotyzowane systemy pakujące i paletyzujące zostały
zainstalowane przez CKF Systems u klienta w celu zautomatyzowania procesu pakowania, zmniejszenia liczby uszkodzonych jaj, zwiększenia wydajności pakowania oraz zredukowania ilości pracy ludzkiej przy pakowaniu.

Pakowanie produktów wrażliwych na
uszkodzenia mechaniczne

Nowy system zainstalowano w istniejącym u klienta systemie
pakowania jaj, produkcji firmy Moba. System ten napełnia ja-

jami wytłaczanki o różnych rozmiarach i wykonane z różnych
materiałów, a następnie zamyka klapki opakowań. Do tej pory
doprowadzano zapakowane w ten sposób jaja do stanowisk
dalszego pakowania ręcznego. Nowy system ustawia napełnione i zamknięte wytłaczanki na przenośniku odbiorczym,
którego konfiguracja jest określana przez bieżące wymagania
produkcyjne.
Zautomatyzowane rozwiązanie zawiera system wizyjny,
który sprawdza, czy w opakowaniu umieszczono produkty
o właściwym terminie przydatności do spożycia i czy klapka
została zamknięta. Jeśli klapka nie jest zamknięta albo data
przydatności jest niewłaściwa lub w ogóle jej nie ma, produkt
jest odrzucany i wysyłany do przenośnika transportującego
wadliwe produkty w celu utylizacji. Zautomatyzowanie tego
procesu oznacza, że wadliwy produkt jest niezwłocznie usuwany z linii. Zapobiega to wysłaniu go do klienta i zapewnia
wysyłanie tylko produktów o odpowiedniej jakości.
Jeśli produkt przechodzi test jakości, wytłaczanka z jajami
jest umieszczana na przenośniku systemu sortowania, który
przenosi produkt i ustawia go we właściwej orientacji. Jest on
wtedy gotowy do przesłania przenośnikiem do urządzenia
rozdzielającego opakowania. Jeśli np. dwie wytłaczanki po
sześć jaj są złączone i muszą być rozdzielone, maszyna rozcina połączenie wytłaczanek za pomocą noża, bez uszkadzania
jaj. Rozdzielacz może ciąć opakowania wykonane zarówno
z pulpy papierowej, jak i z tworzyw sztucznych. Rozwiązanie
posiada urządzenie do ustawiania produktów w odpowiedniej odległości od siebie, które wykorzystuje pneumatyczne
zawory zatrzymujące do zapewnienia, że została ustawiona
odpowiednia przestrzeń pomiędzy wytłaczankami z jajami
lub grupami wytłaczanek. Umożliwia to właściwe zorientowanie opakowań lub skierowanie ich do odpowiednich torów na
przenośniku.
Napotkaliśmy wiele problemów podczas planowania
i wdrażania tego projektu z powodu korzystania z różnych
materiałów opakowań – mówi Chris Young, inżynier projektu
w firmie CKF Systems. – Różne materiały zachowują się różnie na przenośnikach. Konieczne było opracowanie systemu,
który jest w stanie obsługiwać opakowania wykonane z różnych materiałów. Aby rozwiązać ten problem, zastosowaliśmy
taśmy przenośników wykonane z różnych materiałów oraz
teksturowanie powierzchni taśm.

Nowy system ustawia napełnione i zamknięte wytłaczanki
z jajami na przenośniku odbiorczym.  Źródło: CKF Systems
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Paletyzowanie wytłaczanek z jajami

Przenośnik rolkowy z napędem łańcuchowym przesuwa kartony z jajami do zrobotyzowanego przenośnika sortującego.
Ten przenośnik z taśmą modułową zawiera enkoder, który
śledzi położenie wytłaczanek, umożliwiając robotowi sortującemu układanie opakowań w odpowiedniej pozycji i w ten
sposób uzyskuje się wymagany zestaw opakowanych produktów. System pakujący wykorzystuje zrobotyzowany system
sortujący ABB IRB 1200, który jest tak zaprogramowany, aby
układał wytłaczanki z jajami według specyficznych wzorców
na przenośnikach sortujących z taśmami modułowym, jak to
jest wymagane przez robota pakującego. Typ wytłaczanki i typ
pojemnika, w który są pakowane kartony, determinuje wzorzec
zestawu opakowań, według którego pracuje robot sortujący.
Gdy wytłaczanki zostaną ułożone w odpowiedniej pozycji na przenośnikach sortujących z taśmami modułowymi,
zostają przetransportowane na przenośnik zestawów opakowań. Wytłaczanki zostają prawidłowo zorientowane przez
robota sortującego. Jeśli odstępy pomiędzy wytłaczankami nie
są takie, jak wymagane przez robota pakującego, serwonapęd
układu sortującego wykorzystuje pneumatyczne zawory zatrzymujące do zapewnienia, że prawidłowa liczba wytłaczanek

z prawidłowymi odstępami została ustawiona na przenośniku
i jest gotowa do zbierania przez robota pakującego. Typ wytłaczanki oraz typ pojemnika, do którego są wkładane wytłaczanki, determinują liczbę i wzorzec wytłaczanek.

Zapewnienie dostarczania świeżych jaj
klientom

Gdy wytłaczanki z jajami zostaną pogrupowane według wymaganego wzorca, robot podnosi grupę wytłaczanek z jajami
z każdego strumienia i umieszcza je w wybranym pojemniku dla określonej partii produkcyjnej. W przypadku dużych
kontenerów (np. do transportu morskiego) są one odbierane
i transportowane za pomocą wózków widłowych, tak więc
mogą być od razu przewiezione do supermarketu. Jeśli natomiast wytłaczanki pakowane są w kartony ekspozycyjne,
to po napełnieniu są one automatycznie odbierane z gniazda
robota za pomocą systemu przenośników i przesyłane do paletyzowania.



Jennifer Halliday, kierownik ds. marketingu
w firmie CKF Systems.
n
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Unikalny ekosystem technologiczny
ułatwiający automatyzację produkcji

Automatyzacja procesów wytwórczych staje się priorytetem dla wszystkich firm, które w obliczu
rosnących wyzwań produkcyjnych chcą być elastyczne i konkurencyjne. A roboty przemysłowe,
będące jednym z najlepszych środków umożliwiających odblokowanie nowych możliwości,
poprawę jakości i wzrost wydajności, są coraz lepiej dostosowane do tych potrzeb i łatwiej
dostępne dla szerokiego grona firm produkcyjnych.

O

bróbka skrawaniem, formowanie wtryskowe tworzyw
sztucznych, gięcie blach, cięcie laserowe czy znakowanie
– wszystkie te procesy zyskują na wartości i wydajności,
jeśli robot, zarówno tradycyjny (przegubowy lub typu SCARA), jak
i współpracujący (ang. collaborative robot), realizuje usługi na rzecz
maszyny CNC.
Pytanie nie brzmi już więc „czy" obecność robota jest wskazana,
ale „który" model wybrać?
Wśród przedsiębiorców upowszechnia się przekonanie, że na
to pytanie istnieje tylko jedna dobra odpowiedź – robota marki
FANUC. Przemawia za tym fakt, że ten japoński producent jest jedynym dostawcą rozwiązań automatyzacji na rynku, który już od kilkudziesięciu lat równolegle rozwija wszystkie technologie, niezbędne
do prowadzenia efektywnej produkcji zróżnicowanych towarów tj.:
roboty, maszyny CNC, sterowania CNC i oprogramowanie. Ta koncepcja holistycznej, zaawansowanej i inteligentnej produkcji środków automatyzacji przemysłu przyczynia się do tego, że skuteczna
modernizacja linii produkcyjnych staje się naprawdę łatwa.

Mechaniczny operator do zadań specjalnych

Automatyzacja produkcji polega na maksymalnym wykorzystaniu
potencjału maszyn w ramach realizowanych procesów wytwórczych.
Roboty są w tym kontekście kluczowym ogniwem, umożliwiającym
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pełne wykorzystanie mocy obrabiarek, a jednocześnie środkiem,
który pozwala optymalnie wykorzystać kompetencje załogi i osiągać
korzyści również poza zrobotyzowanym gniazdem produkcyjnym.
Jednak do robotyzacji należy się dobrze przygotować. Przykładowo, robotyzacja procesu obsługi maszyny nie oznacza po prostu
zainstalowania w pobliżu obrabiarki dowolnego robota i umożliwienia interakcji. Priorytetem jest tu spełnienie warunku – robot musi
wnieść wartość dodaną do produkcji. Co to oznacza? Nie ma jednej odpowiedzi z uwagi na specyfikę procesów technologicznych
w każdej produkcji. W szczegółowym definiowaniu wartości dodanej
bardzo pomocne jest natomiast jasne określenie tego, jaki ma być
pożądany wynik robotyzacji. Niektóre zakłady produkcyjne mogą po
prostu chcieć zwiększyć wydajność lub skrócić czas cyklu, podczas
gdy inne dążą do poprawy jakości produktu, zmniejszenia ilości odpadów, obniżenia poziomu obciążenia pracowników produkcyjnych,
a nawet zdalnego sterowania produkcją realizowaną w fabryce.
Mając jasno określony cel, dużo łatwiej jest dobrać robota, poprawnie obliczyć czas zwrotu z inwestycji (ROI) i przewidzieć korzyści
wynikające z robotyzacji.

Jak wybrać robota?

Oferta firmy FANUC obejmuje ponad 100 modeli robotów, dlatego znalezienie najbardziej efektywnego i opłacalnego rozwiązania
ROBOTY PRZEMYSŁOWE 2021/2022

dla specyficznych potrzeb produkcyjnych klienta jest bardzo proste.
Na przykład, roboty SCARA serii SR są zarówno szybkie, jak i bardzo
precyzyjne, co czyni je idealnym rozwiązaniem do montażu, mocowania komponentów, pakowania i operacji przenoszenia. Z drugiej
strony, jeśli konieczne jest dodanie obrotu w rejonie nadgarstka lub
przeniesienie nieporęcznych i ciężkich części, roboty przegubowe
są bardziej odpowiednie, szczególnie że w takiej sytuacji możliwe
jest również kontrolowanie jakości komponentów za pomocą inteligentnego systemu wizyjnego FANUC iRVision, który zapewnia
robotom zmysł wzroku. Kiedy rozładunek maszyny wymaga interwencji operatora – np. w celu podania większej ilości materiału lub
dopięcia montażu – najbardziej odpowiedni jest robot współpracujący, który może podnieść część i trzymać ją mocno w chwytaku,
podczas gdy operator, stojąc obok, spokojnie wykonuje swoje zadanie. Roboty współpracujące marki FANUC – linii CR i CRX – są
kompaktowe, łatwe do zaprogramowania i bardzo przyjazne, jeśli
chodzi o codzienną obsługę. Dodatkowo gwarantują wysoki poziom bezpieczeństwa ludzi przebywających w ich otoczeniu (funkcja
błyskawicznego zatrzymania w przypadku zaistnienia bezpośredniego kontaktu). Warto pamiętać, że firma FANUC oferuje również wyspecjalizowane roboty np. do paletyzowania, spawania TIG/MAG/
MIG, spawania laserowego czy lakierowania, a także jednostki przygotowane do pracy w obszarach o zwiększonych wymaganiach w
zakresie czystości produkcji, tzw. clean room.

Optymalny sposób integracji robota

Gdy już wiadomo, że robot jest niezbędny, pojawia się kolejne pytanie: jak zintegrować go z istniejącym systemem produkcyjnym?
Z reguły sprowadza się to do rozwiązania kilku problemów. Trzeba
m.in. połączyć różne środowiska operacyjne, języki i protokoły komunikacyjne, ocenić dostępną przestrzeń w hali i rozwinąć umiejętności kadry w zakresie programowania i obsługi robotów. Każde
z tych zadań może okazać się trudniejsze niż sądzimy.
Wychodząc naprzeciw wyzwaniom użytkowników robotów,
FANUC proponuje funkcjonalne pakiety automatyzacji. Jednym
z nich jest QSSR: Quick and Simple Startup of Robotization – szybkie i łatwe uruchomienie robotyzacji. W rzeczywistości QSSR to
kompletny pakiet oprogramowania, który pozwala użytkownikowi
bezproblemowo połączyć robota FANUC z maszyną CNC za pomocą kabla Ethernet. W efekcie możliwe jest zaprogramowanie robota bezpośrednio z poziomu sterowania numerycznego maszyny,
zgodnie z odpowiednimi normami ISO i formatem G-code.
Dzięki możliwości korzystania z pakietu QSSR operatorzy nie
muszą posiadać rozległej wiedzy w obszarze programowania robotów i wyłącznie w oparciu o umiejętność obsługi maszyn CNC
mogą z powodzeniem współpracować z robotem, sprawiając, że
wykonuje on wszystkie powierzone mu zadania. Ponadto, w celu zarządzania pracą robota nie ma potrzeby stosowania dodatkowych
urządzeń peryferyjnych, takich jak konsola programująca, ponieważ
wszystkie operacje obsługowe można realizować bezpośrednio
z poziomu ekranu sterowania maszyny.
Zastosowanie pakietu QSSR skraca czas konfiguracji, z oczywistą oszczędnością zasobów i kosztów. Ten wysoce korzystny rezultat jest możliwy dzięki dostępności ekosystemu technologii One
FANUC, w którym robot, maszyna i CNC używają tego samego
języka i środowiska programowania oraz komunikują się ze sobą
w sposób płynny i w 100 proc. bezpieczny.

Samodzielnie czy z pomocą integratora?

Integracja robota z maszyną jest operacją, którą teoretycznie może
wykonać każdy, dlatego wielu przedsiębiorców zastanawia się, czy
konieczne jest angażowanie integratora w celu osiągnięcia efektywnej automatyzacji. Do tego często pojawia się myśl, aby robotyzację
procesu obsługi maszyn wykonać przy wykorzystaniu jedynie własnych zasobów.
Z technologicznego punktu widzenia jest to jak najbardziej
możliwe. Liczne zalety i uproszczenia dostępne w ofercie firmy
FANUC są istotnym wsparciem firm w procesie szybkiej automatyzacji. Co ważne, nie ma tu konieczności bycia ekspertem w programowaniu robotów. A nowoczesne linie robotów, jak np. roboty
współpracujące CRX, działające w oparciu o wtyczki programowe
(plugin) umożliwiające łatwe łączenie robota z peryferiami, są doskonałym rozwiązaniem dla użytkowników, którzy nigdy wcześniej
nie automatyzowali procesów produkcyjnych, ale zdecydowali się
podjąć taką próbę.
Podobnie jest z programowaniem – nowoczesne, przyjazne
użytkownikowi interfejsy i funkcje typu „drag & drop” (przeciągnij
i upuść) sprawiają, że nawet osoby początkujące z łatwością poradzą sobie z zaprogramowaniem robota w kilku krokach. A po wciśnięciu przycisku „play” robot jest gotowy do wykonania powierzonego mu zadania. Ponadto, funkcja ręcznego prowadzenia pozwala
użytkownikom manualnie uczyć robota ruchów i trajektorii w trybie
uczenia się. Po zakończeniu tego procesu, wystarczy zapisać ścieżkę
i nacisnąć przycisk „start”.
Mimo wszystkich udogodnień, jakie oferuje FANUC, warto pamiętać jednak o tym, że praktyczne doświadczenie firm specjalizujących się w integracji robotów (tzw. integratorów) jest nie do przecenienia. Szczególnie w sytuacjach, gdy niezbędne jest dodanie opcji
lub skonfigurowanie systemów umożliwiających automatyzację złożonych procesów wytwórczych. Myśląc o rozpoczęciu przygody z robotyzacją warto więc poszukać doświadczonego i godnego zaufania partnera, który sprawi, że wdrożenie mechanicznych pracowników okaże się operacją optymalną kosztowo i przyniesie maksimum
korzyści, w najkrótszym możliwym czasie.

One FANUC – spokojny sen użytkownika

Filozofia One FANUC łączy w sobie wieloletnie, globalne doświadczenie w zakresie automatyzacji fabryk oraz unikalny efekt
synergii, wynikający z tego, że FANUC korzysta z ujenolicenia kompetencji dostarczanych przez trzy główne dywizje: roboty, robomaszyny oraz technologię CNC. W ramach tej koncepcji wszystkie niezbędne rozwiązania dostępne są w jednym miejscu, zawsze kompatybilne, do wykorzystania we wszystkich możliwych konfiguracjach
przy minimalnym wysiłku ze strony użytkownika. One FANUC to
po prostu ogromna przewaga technologiczna, nastawiona na nieustanny rozwój, dodatkowo wzmocniona gwarancją pełnej obsługi posprzedażowej. Użytkownicy produktów marki FANUC mogą
polegać na globalnym wsparciu technicznym, które obejmuje 108
krajów na całym świecie. Priorytetem służb serwisowych producenta
jest silne wsparcie klientów w całym okresie eksploatacji produktów
(serwis oraz części zamienne), a także rozwiązywanie problemów
technicznych w ciągu 24 godzin od ich ewentualnego zaistnienia.



Dodatkowe informacje: fanuc.pl
n
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Sześć przykładów wykorzystywania robotów
współpracujących w praktyce
Sześć najczęstszych aplikacji robotów współpracujących to: pick-and-place, obsługa maszyn, pakowanie
i paletyzowanie, realizacja zadań związanych z procesami technologicznymi, realizacja zadań związanych
z wykończeniem produktów oraz kontrola jakości produktów.

O

bszar wykorzystywania robotów współpracujących (ang. collaborative robots) zwiększył się znacznie w ciągu ostatnich 10 lat
i obecnie jest najszybciej rozwijającym się
segmentem robotów przemysłowych na
świecie. W ekspansji tej prym wiedzie sześć obszarów wykorzystywania tych robotów. Najczęstsze aplikacje robotów
współpracujących to: pick-and-place (podnieś i umieść),
obsługa maszyn (ang. machine tending), pakowanie i paletyzowanie, realizacja zadań związanych z procesami technologicznymi, realizacja zadań związanych z wykończeniem
produktów oraz kontrola jakości produktów. Robot współpracujący (określany też mianem cobota) to robot posiadający możliwość bezpiecznej pracy obok ludzi w celu realizacji zadań roboczych. Łatwość wdrożenia, dzięki dostępności
odpowiednich technologii, jest integralna z definicją robota
współpracującego.

W zakładzie firmy Dynamic Group w stanie Minnesota cobot UR5 współpracuje
z robotem kartezjańskim przy obsłudze wtryskarki, umieszczając uformowane
elementy z tworzywa w urządzeniu do gratowania i usuwania wypływek.
Następnie umieszcza wygładzone elementy przed operatorem, który wykonuje
dalszą obróbkę. 
Źródło: Universal Robots
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Robot, który potrafi działać obok pracowników i współpracować z nimi, otwiera wiele nowych możliwości dla automatyzacji zadań w przemyśle, jednak wiele z tych możliwości
może zostać niewykorzystanych w pełni, jeśli system robotyczny nie będzie łatwy do zaprogramowania, przystępny
cenowo oraz wystarczająco elastyczny, by mógł być szybko
przestawiony na wykonywanie innych zadań.
Elastyczne systemy robotów współpracujących są obecnie wdrażane w wielu aplikacjach oraz gałęziach przemysłu
na całym świecie. Poniżej opisano sześć najbardziej rozpowszechnionych aplikacji robotów współpracujących oraz
podano porady na temat wdrażania tych robotów w danej
aplikacji, a także informacje na temat wymaganych do tego
akcesoriów.

1. Roboty współpracujące, wykonujące
zadania typu pick-and-place

Zadanie typu pick-and-place polega na tym, że od robota
wymaga się podniesienia obrabianego elementu i umieszczenia go w innej lokalizacji lub zmiany jego orientacji.
W najprostszym przypadku produkty są podstawiane robotowi w jednolitym układzie w podajniku, na palecie czy
przenośniku taśmowym w przewidywalny sposób. W bardziej skomplikowanych przypadkach wymagany jest system
wizyjny, który określa orientację produktu. Zadania typu
pick-and-place są doskonałymi przykładami wykorzystywania robotów współpracujących do automatyzacji produkcji
w przemyśle. Przyczyną tego jest bardzo wysoka powtarzalność czynności oraz prostota ruchów robota, co czyni jego
konfigurację łatwą.
Akcesoria dla robotów wykonujących zadania typu
pick-and-place
Efektor końcowy. W zależności od wielkości i kształtu
obrabianego elementu odpowiednia tu będzie ssawka
(przyssawka) próżniowa lub chwytak. Jeśli element ma
gładką powierzchnię górną i będzie umieszczany w taROBOTY PRZEMYSŁOWE 2021/2022

kiej samej orientacji, jak był podnoszony, to dobrym
wyborem będzie tu ssawka. Jeśli natomiast element ten
nie ma gładkich powierzchni lub musi być umieszczony
w innej orientacji niż był podniesiony, to może być wymagany chwytak adaptacyjny.
System wizyjny. Jeśli produkty podstawiane robotowi
w celu ich podniesienia znajdują się w pozycji lub orientacji niestandardowej, to może okazać się koniecznym
zintegrowanie z robotem prostego systemu wizyjnego,
który będzie wykrywał orientację danej części.
Programowanie. Programowanie aplikacji typu pick-and-place jest często zadaniem nieskomplikowanym.
Wystarczy przenieść chwytak robota nad miejsce podnoszenia produktów, następnie przesunąć go nad miejsce umieszczania produktów i dezaktywować efektor
końcowy. W najprostszym przypadku obie lokalizacje
dla czynności pick-and-place mogą być stałe. Często
zdarza się jednak, że jedna lub obie pozycje muszą być
wyregulowane za każdym cyklem, gdy są w orientacji
siatki czy stosu (może w tym pomóc funkcja paletyzowania lub szukania w oprogramowaniu). Może też
być potrzebne prowadzenie wizyjne. Kamery oraz inne
produkty typu plug-and-play mogą posiadać certyfikat
producenta robota współpracującego. Produkty certyfikowane to: chwytaki, oprogramowanie, akcesoria oraz
inne efektory końcowe i akcesoria. Produkty plug-and-play są zaprojektowane tak, aby działały bezproblemowo i przy zredukowanym czasie uruchamiania.

2. Wykorzystanie robotów
współpracujących do obsługi maszyn

Obsługa maszyn jest powszechnie wykorzystywaną aplikacją robotów współpracujących. Maszyny obsługiwane przez
roboty to: obrabiarki sterowane numerycznie (CNC), wtryskarki, grawery laserowe oraz prasy do tłoczenia metali. Robot podnosi surowy, nieprzetworzony produkt z podajnika,
stosu, przenośnika czy jakiejś innej konfiguracji, a następnie
umieszcza go w ustalonej lokalizacji w maszynie.
Po wykonaniu cyklu maszynowego robot usuwa obrobioną, gotową część i umieszcza w maszynie następną,
surową. Jeśli cykl maszynowy jest wystarczająco długi, aby
na to pozwolić, to jeden robot może jednocześnie obsługiwać kilka maszyn, co przyspiesza zwrot z inwestycji (ROI)
w robota. Ze względu na małe gabaryty niektórych robotów
współpracujących mogą one być często instalowane tak, aby
zostawić wolną przestrzeń dla operatora. Pracownik może
wtedy mieć dostęp do maszyny w razie konieczności, zaś
układ hali fabrycznej pozostaje niezmieniony.

W zakładzie firmy Darex w stanie Oregon, produkującym ostrzałki do wierteł
i noży, robot UR5 obsługuje cały cykl pakowania – od uformowania pudełka,
poprzez umieszczenie produktu w pudełku, aż do przepuszczenia przez
maszynę do owijania taśmą. 
Źródło: Universal Robots

Akcesoria dla robotów współpracujących obsługujących
maszyny
Efektor końcowy. Roboty obsługujące maszyny często
będą wymagały dwóch chwytaków: jednego do podnoszenia i umieszczenia surowego detalu oraz drugiego do
odkładania gotowego produktu. Gdy robot podczas jednego tylko ruchu obsługuje dwie części, czas cyklu zostaje
zredukowany.
System wizyjny. Jeśli produkty przychodzące do robota
w celu ich podniesienia znajdują się w niestandardowej
pozycji czy orientacji, to może okazać się konieczne zintegrowanie z robotem prostego systemu wizyjnego w celu
wykrywania orientacji obrabianych części.
Programowanie. Ruchy robotów obsługujących maszyny są często proste i polegają na zmianach pozycji pomiędzy produktami przychodzącymi i wychodzącymi,
przy stałej pozycji maszyny. Zwykle wymagane są pewne
proste interfejsy We/Wy: dla robota, które umożliwiają informowanie maszyny, że obrabiana część jest już
na miejscu i cykl roboczy może się rozpocząć, oraz dla
maszyny, które umożliwiają informowanie robota, że
cykl roboczy został zakończony i można podać następną część do obróbki. Dla maszyn, takich jak obrabiarki
CNC czy wtryskarki, będą wymagane dodatkowe sygnały
do synchronizacji przekazywania obrabianej części oraz
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Obsługa maszyn przez roboty. W zakładzie firmy RCM
Industries w Chicago, produkującym wyroby odlewane
ciśnieniowo, robot UR10 obsługuje dwie obrabiarki CNC
w tym samym cyklu. 
Źródło: Universal Robots

informowania maszyny, że robot znajduje się na zewnątrz
maszyny, tak więc drzwiczki mogą zostać zamknięte.
Jeśli dany robot obsługuje kilka maszyn, to będzie konieczne zastosowanie pewnej dodatkowej logiki w celu
podejmowania decyzji, która z maszyn ma być obsługiwana, jeśli czasy cyklu nie są identyczne.

3. Roboty współpracujące, wykonujące
zadania pakowania i paletyzowania

Zanim jakikolwiek produkt opuści fabrykę czy inny zakład,
najprawdopodobniej będzie musiał zostać zapakowany
przed wysyłką. Zadania pakowania i paletyzowania mogą
obejmować: pakowanie produktu poprzez umieszczenie go
w maszynie do owijania w folię termokurczliwą, podniesienie opakowanych produktów z przenośnika taśmowego, posegregowanie ich i umieszczenie w pudełkach oraz umieszczenie tych pudełek na palecie dla celów wysyłki.
Produkty sztywne, przychodzące w standardowej orientacji, są łatwe w obsłudze, chociaż może być wymagany jakiś
prosty system wizyjny w celu wykrywania orientacji niejednolitych części. Jeśli do robota przychodzą produkty mniej
sztywne, takie jak torebki, które muszą być ciasno zapakowane w pudełka, to wymagane jest dodatkowe przeanalizowanie metody obsługi, jednak pakowanie przez robota jest
nadal możliwe.

Dla firm realizujących produkcję krótkich partii wysoce
zróżnicowanych wyrobów (ang. high-mix low-volume production) bardzo szybkie przestawianie się na inny produkt
jest sprawą kluczową. Tak więc łatwy interfejs programowania robotów pozwala na rekonfigurację aplikacji w ciągu
kilku minut.
Akcesoria dla robotów pakujących i paletyzujących
Efektor końcowy. Zadania pakowania i paletyzowania są
często obsługiwane za pomocą układu ssawek próżniowych, które są wykorzystywane do podnoszenia i zwalniania produktów. W najprostszej formie mogą być one
przymocowane do płyty, jednak mogą być ustawione tak,
że pozycje są rekonfigurowalne, co pozwala na podnoszenie produktów o różnych wymiarach za pomocą tego
samego narzędzia.
Śledzenie ruchu przenośnika. Synchronizowanie ru
chów robota z ruchem przenośnika taśmowego w celu
podnoszenia produktów na bieżąco jest proste przy
wykorzystaniu kreatora śledzenia przenośnika. Należy
podłączyć enkoder wykrywający położenie przenośnika
do kanałów wejściowych w sterowniku (lub za pomocą
magistrali Modbus), skonfigurować zależność pomiędzy
kierunkiem a prędkością i robot jest już gotowy do śledzenia ruchów przenośnika o zmiennej prędkości przesuwu. Jeśli jest to koniec przenośnika liniowego, gdzie
produkty uderzają o zainstalowany tam mechaniczny
czujnik zatrzymujący posuw, to nie jest konieczne śledzenie ruchu przenośnika, ponieważ pozycja podnoszenia
jest ustalona.
System wizyjny. Jeśli produkty przychodzące do robota
w celu ich podniesienia są w niestandardowej pozycji lub
orientacji, to może okazać się konieczne zintegrowanie

Wykańczanie powierzchni. W zakładzie firmy Paradigm
Electronics zamontowany na suficie robot UR10 obsługuje
pierwszą fazę polerowania kolumn głośnikowych,
współpracując z operatorem, który wykonuje polerowanie
końcowe. 
Źródło: Universal Robots
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z robotem prostego systemu wizyjnego do wykrywania
orientacji danej części.
Interfejsy We/Wy. Kilka niedrogich czujników światła
(fotoelektrycznych) podłączonych do sterownika pozwoli robotowi wykrywać obecność przychodzących produktów oraz pudełka, w którym ma umieścić gotowe części.
Programowanie. Konfiguracja programu dla tego typu
aplikacji jest podobna jak w przypadku pick-and-place, gdy podnoszenie następuje z ustalonego położenia,
będąc uruchamianym przez czujnik. Położenia umieszczania będą różniły się dla pakowania w pudełka czy paletyzowania albo przy przesunięciu poziomym (offset)
w granicach warstwy, albo przy przesunięciu pionowym
pomiędzy warstwami, co jest łatwe do ustawienia w oprogramowaniu. Dla bardziej złożonego wzorca paletyzacji
korzystniejsze może być wprowadzenie wymiarów i lokalizacji położeń umieszczania parametrycznie, zamiast
ręcznego uczenia/wprowadzania przesunięć.

4. Zadania dla robotów
współpracujących, związane z procesami
technologicznymi (klejenie, dozowanie
lub spawanie)

Do realizacji takich zadań związanych z procesami technologicznymi, jak klejenie, dozowanie lub spawanie, kluczowe szczegóły są takie same. Robot porusza narzędziem po
ustalonej ścieżce, natomiast narzędzie to oddziałuje na obrabiany element. W każdym z tych procesów przeszkolenie
nowego pracownika, aby mógł kontrolować liczne zmienne
wymagane do uzyskania doskonałej jakości produktu, wymaga sporo czasu. Jeśli zamiast pracowników wykorzystane zostaną roboty, zaś kontrolowanie parametrów będzie
kopiowane bezpośrednio z jednego robota do drugiego, to
proces się uprości.
Tradycyjny robotyczny system spawania wymaga do
skonfigurowania dużej wiedzy i doświadczenia w spawaniu
i programowaniu robotów. Jest on często droższy od samego
palnika gazowego.
Akcesoria dla robotów wykonujących zadania związane
z procesami technologicznymi
Efektor końcowy. Wymagane jest tu narzędzie technologiczne, takie jak palnik gazowy, uszczelniacz, pistolet
klejowy czy dozownik pasty lutowniczej. Narzędzie to
często nie musi być zaprojektowane do wykorzystywania przez roboty, co może zredukować koszty integracji.
Włączanie i wyłączanie narzędzia realizowane jest za
pomocą standardowych cyfrowych sygnałów We/Wy
z ewentualnym dodatkowym sygnałem analogowym,
sterującym szybkością osadzania.
Programowanie. Opcja ruchu związanego z procesem,
zawarta w oprogramowaniu do programowania robota,
utrzymuje stałą prędkość za pomocą protokołu sterowania transmisją (TCP). Oznacza to, że jeśli narzędzie
obsługiwane przez robota osadza materiał ze stałą pręd-

kością, to system osiągnął stałe pokrycie na zaprogramowanej ścieżce. Najprostszą metodą programowania
zadania procesowego jest zdefiniowanie kluczowych
punktów drogowych (ang. waypoints) w procesie wraz
z promieniami mieszania (ang. blend radius), co pozwala robotowi poruszać narzędziem wzdłuż zaokrąglonych
linii na rogach na ścieżce.


Firmy po raz pierwszy adaptujące roboty
mogą się nauczyć wielu wymaganych
umiejętności ich wdrażania, wykorzystując
dostępne online szkolenia dla nowych
użytkowników automatyki robotycznej. Dawanie
personelowi zakładu przemysłowego okazji
do obsługi i programowania systemu robota
współpracującego czyni wdrażanie robotyki
bardziej satysfakcjonującym.

Jeżeli wymaga się od systemu, aby obsługiwał dużą liczbę szybko zmieniających się części, dla których dostępne
są modele projektowania wspomaganego komputerowo
(CAD) oraz ścieżki procesowe modelowania wspomaganego komputerowo (CAM), to wygodniejsze może okazać się
zaimportowanie tych ścieżek do programu sterującego robotem zamiast ręcznego uczenia robota. Można to osiągnąć
za pomocą pakietów oprogramowania innych producentów, które tworzą programy sterujące na podstawie danych
CAD/CAM. Programy te mogą być następnie wykonane
przez system robota współpracującego.

5. Zadania dla robotów
współpracujących, związane
z wykańczaniem powierzchni
(polerowanie, szlifowanie lub
gratowanie)

Wykańczanie powierzchni wymaga, aby efektor końcowy
robota wywierał pewną siłę na powierzchnię obrabianego
elementu w celu usunięcia pewnej ilości materiału. Polerowanie, szlifowanie oraz gratowanie różnią się ilością, formą
oraz lokalizacją materiału do usunięcia, jednak wymagania
dla robota są zasadniczo takie same.
Gdy pracownik wykonuje zadanie wykańczania powierzchni za pomocą narzędzia ręcznego, często wymaga
to wywarcia dużej siły na obrabiany element, co generuje
znaczne drgania i może prowadzić do zranienia pracownika. Takich wypadków przy pracy można uniknąć dzięki
wykorzystaniu robotów. Zadania związane z wykończeniem
powierzchni często wykorzystują polecenia ruchu wymienione w zadaniu technologicznym, zaś robot może być albo
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Realizacja procesów technologicznych. W zakładzie firmy Processed
Metal Innovators cobot UR10e obsługuje spawarkę BotX, automatyzując
spawanie MIG. 
Źródło: Universal Robots

nauczony ręcznie ścieżki realizacji zadania, albo też informacje z danych CAD/CAM mogą być wprowadzone bezpośrednio do programu sterującego robotem.
Regulacja siły nacisku może także sprawić, że robot
będzie solidniej zajmował się częściami o różnych wymiarach. Można to osiągnąć albo za pomocą czujników siły
wbudowanych w robota albo montowanych na nadgarstku
zewnętrznych czujników siły i momentu – zależnie od wymaganej czułości.
Akcesoria dla robotów realizujących zadania związane z wykańczaniem powierzchni
Efektor końcowy. Dla tego typu aplikacji wymagane jest
narzędzie wykańczające, które może być zaprojektowane albo do użytku ogólnego (ręczne) albo do specyficznych zastosowań robotycznych. Co prawda narzędzia

ręczne są generalnie tańsze i mogą być włączane oraz
wyłączane przez robota, jednak ich układy sterowania
są często obsługiwane za pomocą przycisków, podczas
gdy narzędzia dla robotów zawierają interfejs We/Wy do
sterowania bezpośredniego.
Czujnik siły i momentu. Jeśli zadanie do wykonania
wymaga regulacji siły w zakresie poniżej 1 N (np. polerowanie obudowy telefonu), to można rozważyć wyposażenie robota w dodatkowe czujniki do regulacji
małych sił.
Programowanie. Programowanie robotów realizujących zadania związane z wykańczaniem powierzchni
jest bardzo proste. Wystarczy nawigowanie wzdłuż ustalonej ścieżki oraz aktywacja narzędzia w odpowiednich
punktach.

6. Kontrola jakości
realizowana przez roboty
współpracujące

Kontrola jakości obejmuje pełną inspekcję gotowego produktu, szczególnie będącego wynikiem precyzyjnego procesu technologicznego. Często wymagany jest przechwyt
obrazów o wysokiej rozdzielczości pod różnymi kątami,
aby potwierdzić, że wszystkie powierzchnie i wymiary są
zgodne z wymaganymi w specyfikacjach. Kamery przechwytujące te obrazy wysokiej rozdzielczości są drogie np.
zakup 10 kamer wymaganych do inspekcji produktu to już
spora inwestycja.
Jeśli jednak jedna kamera jest zamontowana na robocie i przesuwana dookoła produktu, aby osiągnąć wszystkie
wymagane położenia przechwytu obrazu, to koszty takiego
typu systemu zautomatyzowanej kontroli jakości znacznie
spadają. W pełni autonomicznej aplikacji robot może być
wyposażony tak, aby pobierał kontrolowane części z podajnika czy przenośnika, umieszczał na stanowisku testowym
i zabierał je z niego po kontroli. Wymaga to minimalnego
nadzoru.
Akcesoria do kontroli jakości przez roboty
Systemy wizyjne. Głównym akcesorium wykorzystywanym w kontroli jakości przez roboty jest system wizyjny,
składający się z kamery i oprogramowania do przetwa-

Kontrola jakości. W zakładzie firmy Comprehensive
Logistics inspekcja wizyjna na linii montażowej silników
jest wykonywana za pomocą kobota UR10. – Poprzednie
rozwiązania powodowały częste przerwy, natomiast
w przypadku produktu firmy Universal Robots nic takiego
nie ma miejsca. W ciągu dwóch lat pracy tego robota nie
mieliśmy żadnych awarii – mówi Mike O’Keefe, inspektor
w firmie Comprehensive Logistics.  Źródło: Universal Robots
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Obniżanie barier dla automatyki

rzania obrazu. Często wymagany jest tu system wyższej
klasy niż ten wykorzystywany do lokalizacji części, które
ma podnosić robot. Dzięki coraz bardziej dostępnym algorytmom przetwarzania obrazów konfiguracja systemu nie musi być skomplikowana.
Efektor końcowy. Jeśli od robota wymaga się także obsługi części na stanowisku testowym, to na robocie obok
kamery powinien być zainstalowany chwytak do poruszania kontrolowaną częścią.
Zewnętrzny przyrząd obróbkowy. Ponieważ robot

umieszcza część, może on wymagać zamocowania
w miejscu za pomocą przyrządu obróbkowego w celu
ustalenia położenia.
Programowanie. Konfigurowanie tego typu aplikacji
jest generalnie nieskomplikowane. W przypadku, gdy
robot nie musi bezpośrednio obsługiwać części, programowanie będzie obejmowało ruch do ustalonych waypointów, a następnie uruchamianie kamery za pomocą
cyfrowych układów We/Wy lub komunikacji ethernetowej. Jeśli robot obsługuje części, to można tu dodać
także operację pick-and-place.
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Joe Campbell, starszy menedżer
ds. rozwoju aplikacji w firmie Universal Robots.
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Opisane tutaj popularne zastosowania robotów współpracujących mogą być rozwinięte w bardzo krótkim czasie, szczególnie gdy wykorzystywany jest szeroki zakres akcesoriów
plug-and-play, dostępnych wraz z niektórymi robotami
współpracującymi jako część ekosystemu, w którym automatyka jest dostępna dla wszystkich.
Firmy po raz pierwszy adaptujące roboty mogą się
nauczyć wielu wymaganych umiejętności ich wdrażania,
wykorzystując dostępne online szkolenia dla nowych użytkowników automatyki robotycznej. Dawanie personelowi
zakładu przemysłowego okazji do obsługi i programowania
systemu robota współpracującego czyni wdrażanie robotyki bardziej satysfakcjonującym. Wykorzystywanie łatwych
we wdrożeniu robotów współpracujących tworzy ponadto
atrakcyjniejsze środowisko pracy dla nowego personelu.
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Roboty przemysłowe 2021/2022
RAPORT: ROBOTYKA MOBILNA W POLSCE
Agnieszka Hyla

RAPORT: robotyka mobilna w Polsce
Pandemia COVID-19 zmieniła bardzo dużo w przekroju problemów i potrzeb przemysłu. W produkcji,
przetwórstwie i logistyce automatyzacja i robotyzacja już wcześniej były w czołówce innowacji i wdrażanych
zmian, o prym walcząc z optymalizacją kosztów.

N

iebezpieczeństwo, które przyniósł ze sobą wirus SARS-CoV-2, wymogło jednak na przedsiębiorcach cały szereg modyfikacji oryginalnego planu rozwoju i utrzymania firm oraz
zmianę priorytetów inwestycyjnych. –Wielu
przedsiębiorców, odczuwając skutki pandemii, zdało sobie sprawę, że robotyzacja i automatyzacja niektórych procesów w ich
firmach jest bardzo potrzebna. Wpływ na ten stan rzeczy mają
głównie problemy kadrowe, z którymi musieli się zmierzyć podczas pandemii – mówi Szymon Jarecki, koordynator ds. sprzedaży technicznej w firmie Nixal.
Naukowcy wyróżniają 5 wyspecjalizowanych obszarów
robotyki1:
•	interfejs operatora,
•	mobilność,
•	manipulatory i efektory,

•	programowanie,
•	sensoryka i percepcja.
Każdy robot może być przeanalizowany z punktu widzenia tych 5 obszarów, w każdym z nich posiada wachlarz
możliwości, swoiste mocne i słabe strony. Niniejszy raport
poświęcony jest robotom mobilnym, ich możliwym aplikacjom i innowacjom na rynku robotyki mobilnej w Polsce. Mobilność stanowi ich wyróżnik i jest najważniejszą
funkcją.

Czym są roboty mobilne?

Roboty mobilne (ang. mobile robots) to roboty zdolne do
zmiany położenia w przestrzeni. W zależności od środowiska, roboty mobilne mogą pływać, latać lub jeździć. Roboty
mobilne mogą być autonomiczne (AMR – autonomous mobile robot) lub pracować w oparciu o wcześniej zaprojektowaną

Mobile Industrial Robots
Jesper Sonne Thimsen, dyrektor sprzedaży w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, Mobile Industrial Robots
Czy i w jaki sposób pandemia COVID-19 wpłynęła na rozwój
Państwa oferty usług z zakresu robotyki mobilnej?
Pandemia pokazała, jak ważna jest elastyczność, możliwość skalowania działań – a robotyzacja oferuje wiele w tym zakresie. Rok
2020 charakteryzował się także znaczącym wzrostem wykorzystania
AMR w obszarze dezynfekcji różnego typu pomieszczeń – w służbie zdrowia, przemyśle i różnego typu obiektach użyteczności
publicznej. To pokazuje, że autonomiczne roboty mobilne (AMR) są
uniwersalnym rozwiązaniem, które można dostosować do potrzeb
firmy czy organizacji.
Który z Państwa robotów mobilnych cieszy się największą popularnością klientów w Polsce i dlaczego?
Wśród polskich firm popularne są nasze roboty do obsługi małych
i średnich towarów – MiR200 i MiR250 oraz nasze większe modele
do ciężkich zadań i transportu palet, takie jak MiR500 i MiR1000. Za
ciekawe przykłady wdrożeń mogą posłużyć polskie zakłady Whirlpool
oraz Schneider Electric Industries. Łódzka fabryka Whirlpool wykorzystuje trzy roboty MiR200 do transportu drzwiczek suszarek z linii
premontażu na linię montażową. Wdrożenie floty autonomicznych
robotów mobilnych przyczyniło się do zwiększenia wydajności i bezpieczeństwa. Z kolei w fabryce Schneider Electric Industries w Bukownie zainstalowanie robota MiR500 pozwoliło na optymalizację
logistyki wewnętrznej, obniżenie kosztów działania i poprawę bezpieczeństwa. W tym przypadku decyzja o wyborze robota MiR była
podyktowana jego udźwigiem, elastycznością oraz prostotą obsługi.
Który z kierunków rozwoju robotyki mobilnej uważacie Państwo za najbardziej prawdopodobny i dlaczego?
Spodziewamy się, że wykorzystanie dużych flot robotów będzie
coraz popularniejsze i w związku z tym rozwój robotyki mobilnej
będzie dotyczył:
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•	zarządzania flotą;
•	poprawy niezawodności i jakości AMR,
z uwagi na to, że rola transportu wewnętrznego w firmach rośnie;
•	skalowalności robotyzacji dzięki łatwości
wdrożenia robotów, zarządzaniu flotą i gotowym rozwiązaniom, które można stosować
w różnych lokalizacjach.
Czy sprzedaż robotów mobilnych z Państwa oferty rośnie?
Tak, sprzedaż robotów mobilnych MiR cały czas wzrasta – w pierwszym kwartale 2021 roku wzrosła o 55% w porównaniu do analogicznego okresu w 2020 i był to najlepszy w historii MiR wynik za
I kwartał. Dynamika w regionie CEE była powyżej średniej, sprzedaż
w I kwartale podwoiła się w stosunku do 2020 roku. W II kwartale
globalnie zwiększyliśmy sprzedaż o 41% w porównaniu do 2020
roku. Najbardziej aktywne segmenty w zakresie wdrażania AMR to
motoryzacja, elektronika i branże pokrewne, jednak bardzo wyraźne
jest zapotrzebowanie ze strony sektora FMCG i logistyki.
Jaka jest najważniejsza przewaga Państwa robotów mobilnych
nad konkurencją?
Tym, co wyróżnia roboty MiR, jest zaawansowany system bezpieczeństwa, inteligentny i autonomiczny sposób nawigacji oraz łatwość obsługi. Oferujemy siedem robotów, najmocniejszy, MiR1350
o udźwigu do 1350 kg. Nasze roboty można łatwo wyposażyć
w różne moduły górne – regały, kosze, systemy zaczepowe, dopasowując rozwiązanie do potrzeb przedsiębiorstwa. Ponadto na naszej platformie MiRGo prezentujemy ponad 100 rozwiązań innych
firm, zaprojektowanych do płynnej współpracy z robotami MiR.
Ten ekosystem rozwiązań jest bardzo pomocny dla użytkowników
końcowych.

ROBOTY PRZEMYSŁOWE 2021/2022

FIRMA PREZENTUJE
ETISOFT

Etisoft Smart Solutions – polski innowator
w branży robotów mobilnych
tisoft Smart Solutions to innowacyjna polska firma, która oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie systemów
intralogistycznych opartych na robotyce mobilnej. Stale
rozbudowuje funkcjonalności swoich robotów typu AGV/AMR,
oprogramowania zarządzającego pracą floty robotów oraz tworzy
innowacyjne rozwiązania technologiczne z zakresu Przemysłu 4.0.
Kilkudziesięcioosobowy zespół wysoko wykwalifikowanych inżynierów różnych specjalności, bogate doświadczenie wdrożeniowe oraz fakt, że firma jest
jednocześnie projektantem, producentem
oraz integratorem, pozwala odpowiedzieć na
wyzwania stawiane przez rynek. Firma należy
do Grupy Etisoft, największego polskiego dostawcy systemów oznaczeń dla przemysłu.

Szukasz oszczędności w logistyce
wewnętrznej?

współuczestnictwo w ruchu z innymi pojazdami na hali, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo procesów o określonych parametrach i wydajnościach.

Rozwiązania

Integracja oprogramowania IntraFleet 4.0 do zarządzania flotą robotów AGV/AMR z systemami IT klienta, np. klasy ERP, MES, WMS,
pozwala na uruchomienie systemu bezobsługowego, zdolnego do reagowania w czasie
rzeczywistym na zmiany procesu produkcyjnego. Elementem automatyzacji transportu jest
też bogata oferta urządzeń pomocniczych,
które zwiększają dostępność robota do niemal 100%, organizują ruch pustych palet,
a także umożliwiają buforowanie oczekujących na odbiór gotowych wyrobów. Kompletny system może zapewniać nieprzerwany cykl
pracy i całkowitą stabilizację procesów.

Nasi eksperci chętnie wskażą, gdzie można je
znaleźć. Zaczniemy od identyfikacji i analizy
procesów intralogistycznych. Potem wykonaPrzewaga konkurencyjna
my projekt systemu, równocześnie wprowaNaszą przewagą konkurencyjną jest to, że
wszystkie komponenty rozwiązania są naszej
dzając go do środowiska symulacyjnego tak,
produkcji i mamy szerokie możliwości dostoaby wiernie zobrazować i przeliczyć parametry oczekiwanego rozwiązania. Nasi konstruksowania ich do wymagań użytkownika. Motorzy w razie konieczności zaprojektują dożemy dowolnie modyfikować komponenty
systemu i dopasowywać je do potrzeb kliendatkową potrzebną infrastrukturę techniczną.
IntraBot Lift pobiera paletę
Jeśli zaistnieje taka potrzeba, dostosują robota i dzięki temu wdrażać w pełni zintegrowaz Automatycznego Magazynu Palet.
ty AGV/AMR do wymagań w zakresie przewone, kompleksowe systemy automatyzujące
żonych towarów lub zaprojektują odpowiednie interfejsy do auto- transport wewnątrzzakładowy. Wspieramy klienta na każdym etamatycznego pobierania oraz rozładowywania towarów. Na etapie pie inwestycji:
końcowym analizy zajmiemy się optymalizacją systemu, w szczegól- •	w tworzeniu koncepcji rozwiązania,
ności pod kątem maksymalizacji jego wydajności oraz minimalizacji •	w analizowaniu danych i procesów biznesowych klienta,
kosztów. Takie podejście daje gwarancję na uzyskanie wymaganych •	w modelowaniu obecnych, jak i przyszłych, zautomatyzowanych
procesów,
wskaźników ROI.
•	w optymalizacji kosztów inwestycji,
•	produkując, integrując i wdrażając całe rozwiązania,
Produkty
W skład rozwiązania w zakresie zintegrowanego systemu intralo- •	w opiece serwisowej wdrożonego systemu.
gistycznego wchodzą roboty AGV/AMR, stacje automatycznego
ładowania oraz bogata oferta pozostałej infrastruktury sprzętowej Referencje
niezbędnej do funkcjonowania i integracji systemu. Oferowane Etisoft Smart Solutions posiada w swoim portfolio wdrożenia systeroboty AGV/AMR pozwalają na automatyzację transportu palet mów opartych o flotę robotów AGV/AMR u liderów produkcyjnych
(IntraBot Lift, IntraBot Fork), koszy na komponenty (IntraBot Pull), w branży automotive i AGD. Ponadto, od początku swojego istnienia
pojemników logistycznych w regałach (IntraBot Stand) i pociągów firma ESS wszystkie najnowsze rozwiązania powstałe w ramach dzialogistycznych (IntraBot Tow). Zarówno pracą robotów mobilnych, łalności badawczo-rozwojowej wdraża do procesów produkcyjnych
jak i systemu IT, który steruje ruchem całej floty robotów (IntraFleet Etisoftu – głównej spółki z Grupy. Zapraszamy na wizytę referencyj4.0) zarządzają zaawansowane algorytmy. Optymalizują one dzia- ną w celu prezentacji szczegółów funkcjonowania naszych systemów
łanie wszystkich elementów systemu oraz pozwalają odpowiednio w warunkach produkcyjnych i na strony ess.etisoft.pl, etisoft.com.pl,
reagować na sytuacje, które są częścią każdego wdrożenia, jak np. aby dowiedzieć się, jak możemy pomóc Twojej firmie. 
n
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RAPORT: ROBOTYKA MOBILNA W POLSCE
WObit
Joanna Sławińska – Tupaj, koordynator Działu Marketingu w firmie WObit
Czy i w jaki sposób pandemia COVID-19 wpłynęła na rozwój
Państwa oferty usług z zakresu robotyki?
Pandemia stała się dla nas impulsem do opracowania kilku nowych
modeli robotów, w tym nowego rozwiązania – niedrogiego i intuicyjnego robota mobilnego MOBOT® TRANSPORTER U1. Postawiliśmy
w nim na dostępność cenową i funkcjonalną – jest to urządzenie
proste do wdrożenia i intuicyjne w obsłudze. To robot łatwy do uruchomienia, którego użyć może dowolna osoba bez specjalistycznych
umiejętności. Co więcej, MOBOT® TRANSPORTER U1 ma stopień
ochrony IP65 i specjalne koła, dzięki czemu można go używać również na zewnątrz. Z tym robotem wychodzimy dziś do jeszcze szerszego rynku, udostępniając technologię nie tylko w przemyśle, lecz
również innym sektorom gospodarki.
Który z Państwa robotów mobilnych cieszy się największą popularnością klientów w Polsce i dlaczego?
Dotychczas naszym bestsellerem był MOBOT® AGV Cube Runner
o udźwigu do 200 kg, którego wdrożyliśmy w wielu aplikacjach
w obszarze transportu w procesach produkcyjnych, a także między
magazynem a produkcją. Jednak w tym roku popularnością przebija
go MOBOT® AGV FlatRunner MW Light o udźwigu do 1 tony. To
bardzo kompaktowy robot, wyposażony w napęd z kołami Mecanum, umożliwiający ruch robota w każdym kierunku, jego zmianę
w miejscu, a także obroty o 360 stopni. Co więcej, napęd omnikierunkowy zapewnia bardzo wysoką precyzję pozycjonowania robota
z dokładnością nawet do ± 1 mm. Sądzę, że rosnąca popularność
tego modelu wynika z coraz większej potrzeby automatyzacji zadań
transportowych dotychczas obsługiwanych przez wózki widłowe.
Klienci w Polsce coraz śmielej podchodzą do automatyzacji intralogistyki z wykorzystaniem robotów mobilnych, dlatego po mniejszych
udźwigach przyszedł czas na dużo cięższe ładunki.
Który z kierunków rozwoju robotyki mobilnej uważacie Państwo za najbardziej prawdopodobny i dlaczego?
Trzy główne trendy obserwowane w robotyce to upraszczanie,
współpraca i cyfryzacja i sądzę, że w kierunku tych trendów będzie
podążać również robotyka mobilna. Rozwijając ten wątek, w uproszczeniu chodzi przede wszystkim o łatwiejsze programowanie i instalację, a w przyszłości o samooptymalizację urządzeń, jak również korzystanie z modeli symulacyjnych i digital twin przed ich implementacją.
Współpraca to zarówno kooperacja robotów z innymi maszynami, jak
i z ludźmi. Docelowo to współpraca, w której roboty będą rozpoznawać intencje człowieka, „rozumieć” głos, gesty i odpowiadać na nie

w czasie rzeczywistym. W przypadku kooperacji
z maszynami ciekawym kierunkiem są coboty
zintegrowane z robotami mobilnymi, które
pojawiają się w ofertach coraz większej liczby
producentów robotów mobilnych. My również
opracowaliśmy takie rozwiązanie o nazwie MOBOT® xArm, dając możliwość integracji niemal
każdego robota ramieniowego, nie tylko cobota, na robocie mobilnym z rodziny MOBOT®. Mówiąc o robotyce
mobilnej w kontekście wcześniej wymienionych rozwiązań, nie można
pominąć dalszego rozwoju technologii związanych z autonomią i nawigacją, jak również z zarządzaniem coraz bardziej złożonymi sieciami
robotów, w tym robotów od różnych dostawców.
Czy sprzedaż robotów mobilnych z Państwa oferty rośnie?
Zdecydowanie, zaczynaliśmy od wdrożenia naraz w jednym miejscu
10 robotów w 2015 roku, gdy oferowaliśmy tylko jeden model robota. Teraz tych modeli jest ponad 15, a liczba naszych urządzeń wdrożonych i pracujących nie tylko w przemyśle liczona jest w setkach.
Jaka jest najważniejsza przewaga Państwa robotów mobilnych
nad konkurencją?
WObit jest polskim producentem robotów mobilnych, w związku
z czym naszą dużą przewagą jest elastyczność i możliwość dopasowania standardowych rozwiązań do potrzeb konkretnej aplikacji
i klienta. Mam tu na myśli zarówno konstrukcję mechaniczną, jak
i oprogramowanie. Mamy świetny zespół specjalistów, w tym własny,
wewnętrzny dział badawczo-rozwojowy i wieloletnie już doświadczenie w projektowaniu, produkcji i wdrażaniu robotów. Dlatego to
doświadczenie implementacji w wymagających branżach i wiedza
od strony użytkownika to niewątpliwie nasza przewaga. Cały czas
rozwijamy nasze produkty, uważnie słuchając tego, czego rzeczywiście potrzebują nasi klienci. Obecnie oferujemy ponad 15 różnych
modeli robotów o udźwigu od 100 kg do blisko 2 ton. Jako jedyni
oferujemy tak szeroką ofertę robotów mobilnych, w tym maszyn
z napędem Mecanum, które dają znacznie większe możliwości w wielu aplikacjach, zwłaszcza tam, gdzie precyzja i krótkie czasy cykli są
decydujące. Co więcej, z modelem MOBOT® TRANSPORTER U1
umożliwiamy robotyzację również w prostych, powtarzalnych zadaniach, dla podmiotów o bardzo ograniczonym budżecie. Myślę, że
ta nasza pasja, misja dawania dostępu do robotyzacji i technologii
jak najszerszemu gronu odbiorców sprawia, że nie ma dla nas rzeczy
niemożliwych i to nasza największa przewaga.

ścieżkę poruszania się lub też są na bieżąco sterowane przez
operatora. Roboty autonomiczne są niezależne w działaniu.
W oparciu o informacje z sensorów podejmują decyzję o kolejnych krokach. Przetwarzają posiadane informacje w oparciu o parametry zadane i oczekiwane cele, z użyciem specjalnych algorytmów matematycznych3.

W zależności od środowiska można wyróżnić:
•	AUV – autonomous underwater vehicle – pojazd poruszający się autonomicznie pod wodą,
•	UAV – unmanned aerial vehicle – potocznie nazywany
dronem bezzałogowy pojazd latający,

Fot. 1.
Najnowsze
roboty mobilne
Mobile Industrial
Robots, MiR600
i MiR1350.
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Fot. 2. Flota robotów mobilnych MOBOT polskiego
producenta – firmy WObit.

•	UGV – unmanned ground vehicle – bezzałogowy pojazd
naziemny.
Roboty naziemne dzieli się dodatkowo ze względu na sposób poruszania się na te, które wykorzystują koła, gąsienicowy
układ bieżny lub nogi (w konstrukcji odzwierciedlające funkcjonalnie nogi ludzkie lub zwierzęce). Roboty kołowe mogą
mieć także różnego typu opony – gładkie, wykorzystywane
w halach, lub bieżnikowane, do aplikacji zewnętrznych2.
Można więc sklasyfikować roboty mobilne dzieląc je na3:
•	kołowe,
•	kroczące,
•	gąsienicowe,
•	pływające,
•	latające.
Wśród mobilnych robotów naziemnych najpopularniejsze to tzw. AGV, czyli automated guided vehicle. Po polsku
AGV nazywa się wózkami samojezdnymi, wózkami mobilnymi, samojezdnymi wózkami transportowymi.

Aplikacje robotów mobilnych

Na całym świecie roboty mobilne wykorzystywane są do niezwykle zróżnicowanego wachlarza aplikacji. Wynika to z cią-

głego poszerzania ich możliwości i w konsekwencji – zwiększania się liczby przypadków użycia. Niejednokrotnie roboty
mobilne są także projektowane od zera lub z gotowych podzespołów do unikalnych aplikacji. Zazwyczaj jednak roboty
mobilne wykorzystywane są3:
•	w wojskowych systemach obronnych (np. drony, bezzałogowe pojazdy podwodne czy naziemne),
•	
do penetracji niebezpiecznego lub niedostępnego dla
człowieka terenu, np. rozbrajania bomb, oceny skażenia
środowiska, lokalizacji pożarów, napraw na wysokościach,
prac w środowisku braku atmosfery czy eksploracji głębin,
•	w systemach dozoru i ochrony (np. monitoring terenów
rozległych),
•	w produkcji przemysłowej,
•	w transporcie i logistyce.
Co ciekawe, roboty mobilne znamy także z własnych domów. To do tej kategorii bowiem zaliczamy tak popularne dzisiaj roboty odkurzające i mopujące.
W produkcji, transporcie i logistyce najbardziej popularne
są roboty mobilne służące do4:
•	transportu palet,
•	
transportu materiałów wspierającego rozładowywanie
zmieszanych palet,
•	transportu surowców, detali, półproduktów służących do
montażu,
•	transportu odpadów,
•	realizacji zamówień w e-handlu, pakowaniu zamówień,
•	transportu materiałów i półproduktów pomiędzy gniazdami produkcyjnymi,
•	
transportu pomiędzy magazynem a halą produkcyjną
i halą spedycyjną.
– Przedsiębiorstwa stale poszukują nowych sposobów na
usprawnienie pracy, optymalizację w zakresie przepustowości transportu, ale również systemów, które zapewnią precyzję
w wykonywaniu operacji logistycznych – zwłaszcza jeśli mowa
o współpracy maszyn w ramach dostaw w obszar produkcji.
W tym kontekście zlecanie autonomicznym robotom mobilnym

Roboty przemysłowe 2021/2022
RAPORT: ROBOTYKA MOBILNA W POLSCE

zadań transportowych w zakładach i magazynach jest coraz
powszechniejsze. Ich wykorzystanie pozwala bowiem przedsiębiorstwom uwolnić załogę od wykonywania powtarzalnych zleceń w zakresie dostaw wewnętrznych, a co ważniejsze – AMR
gwarantować będzie stabilność procesów – wskazuje Jerzy Greblicki, doradca zarządu ds. Przemysłu 4.0 w AIUT. – Klienci
chcą rozwiązań kompletnych i zdolnych do integracji z innymi
systemami zakładowymi, a przy tym projektowanych pod konkretny – ich – proces. Na rynku jest już bardzo widoczne to, że
sztywne portfolio rozwiązań intralogistycznych przestaje wystarczać i oczekiwana jest coraz większa elastyczność w oferowaniu
systemów zrobotyzowanych. Wynika to wprost ze specyfiki procesu produkcyjnego danego zakładu – mówi Jerzy Greblicki.

Roboty mobilne
dostępne w Polsce

Na rynku polskim dominują
autonomiczne roboty mobilne
AGV oraz UAV. W produkcji
i logistyce wykorzystywane są
głównie AGV. UAV spotykane

Fot. 3. Robot mobilny Lean Cart 17.0
firmy Lean-Tech.

Fot. 4. Instalacja floty robotów na hali e-commerce
zrealizowana przez Lean-Tech, 01.2021.

są za to w Policji i Straży Miejskiej, wykorzystywane do inspekcji trakcji kolejowych, elektrycznych, budynków. Są także
bardzo popularne w branży fotografii ślubnej. Coraz częściej
spotkać można także prywatnych posiadaczy sprzętu typu
UAV, popularne stały się także szkolenia z latania dronami dla
osób prywatnych.
W przypadku przemysłu z kolei zdecydowanie najlepiej
dostępne są roboty transportowe i logistyczne. W Polsce usługi z zakresu robotyki mobilnej dla przemysłu świadczą trzy
typy firm:
•	producenci krajowi,
•	producenci zagraniczni z przedstawicielstwem w Polsce,

LEAN-TECH
Paweł Drab, prezes zarządu Lean-Tech Sp. z o.o.
Czy i w jaki sposób pandemia COVID-19 wpłynęła na rozwój
Państwa oferty usług z zakresu robotyki mobilnej?
Pandemia wymusiła na nas dostosowanie się do potrzeb rynku
i tak rozpoczęliśmy projekt naszego autonomicznego robota
dezynfekującego Lean Care. Robot ten służy do odkażania przestrzeni przy pomocy światła UV i skierowany jest do publicznych
powierzchni, tj. szpitale czy dworce kolejowe. Ponadto gwałtowny
wzrost rynku e-commerce zachęcił naszą firmę do poszerzenia
oferty o autonomiczne roboty AMR typu latent, stworzone z myślą
o tej branży. W związku z tym podpisaliśmy strategiczne partnerstwo z globalnym producentem tego typu robotów, firmą HIK Robot. Obecnie jesteśmy dystrybutorem i autoryzowanym serwisem
tej marki.
Który z Państwa robotów mobilnych cieszy się największą popularnością klientów w Polsce i dlaczego?
Najbardziej pożądanym robotem w naszej flocie jest Lean Cart
17.0, dlatego też postawiliśmy na rozwój tego projektu. Jest to
autonomiczny robot o funkcjonalności i budowie zbliżonej do tradycyjnego wózka paletowego. Jego podstawową zaletą jest możliwość samodzielnego pobierania palet bezpośrednio z podłogi. Nie
wymaga dodatkowych platform, na których umieszczane są palety.
W związku z tym nie jest zależny od operatorów wózków. Ponadto
przygotowujemy wersję nadwozia o udźwigu do 1500 kg.
Który z kierunków rozwoju robotyki mobilnej uważacie Państwo za najbardziej prawdopodobny i dlaczego?
Naszym zdaniem najbardziej perspektywiczny, a jednocześnie
najbardziej prawdopodobny jest rozwój w kierunku pełnej integracji i autonomizacji obszarów kompletacji, produkcji, pakowania,
magazynowania i wysyłki do odbiorców. Niesie to za sobą na po-
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ziomie rozwiązań mechanicznych konieczność
pełnej kompatybilności i integralności robotów
mobilnych z infrastrukturą współpracującą,
taką jak: regały wysokiego składowania,
układnice, przenośniki itp. Z kolei w obszarze
rozwiązań informatycznych wyzwaniem będzie
dwustronna łączność systemu zarządzającego
robotami z istniejącymi aplikacjami klienta.
Czy sprzedaż robotów mobilnych z Państwa oferty rośnie?
Obserwujemy stały trend rosnący zarówno w obszarze leadów
sprzedażowych, jak i dotyczący faktycznie realizowanych projektów. Szczególnie cieszy nas wzrost zainteresowania naszą ofertą
wśród polskich firm z obszaru logistyki magazynowej, handlu oraz
produkcji. W pierwszym półroczu 2021 r. zainstalowaliśmy ponad
200 robotów mobilnych w UE, z czego ponad 70 w Polsce. Jest to
sprzedaż nieobserwowana w poprzednich latach.
Jaka jest najważniejsza przewaga Państwa robotów mobilnych
nad konkurencją?
Przewagą konkurencyjną robotów AMR Lean-Cart jest autorska
aplikacja stworzona do zarządzania flotą robotów – Lean Cart App.
Rozwiązanie to pozwala na bieżąco monitorować stan wszystkich
robotów pracujących na hali. Aplikacja umożliwia obserwowanie
pracy robotów w czasie rzeczywistym oraz ich parametrów i statystyk działania, a także pozwala na bieżąco optymalizować ich
trasy. Aplikacja współpracuje z oprogramowaniem zarządczym,
wizualizując podstawowe informacje systemu. Umożliwia dodawanie zadań do kolejki zleceń systemu zarządczego, a także pozwala
sterować robotem ręcznie. Nasze oprogramowanie dostępne jest
także dla smartfonów, jak i tabletów z systemem Android.
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Polski
producent

Firma

Marka

WWW

AIUT

Formica

https://aiut.com/produkty/aformic/

ASTOR

–

https://www.astor.com.pl/rozwiazania/systemy-zrobotyzowane/
intralogistyka-z-robotami-mobilnymi.html

ETISOFT Smart
Solutions

IntraBot

https://etisoft.com.pl/pt/systemy-intralogistyczne-amr/

X

Europa Systems

ES Smart, ES Gear

https://europasystems.pl/pol_m_Rozwiazania_Robotyka-1317.
html

X

KUKA CEE

KUKA

https://www.kuka.com/pl-pl/produkty-i-us%C5%82ugi/
bezza%C5%82ogowe-systemy-transportowe

Lean-Tech

Lean Cart

https://lean-tech.pl/wozki-samojezdne-agv/

Mobile Industrial
Robots

MiR

https://www.mobile-industrial-robots.com/en/

NIXAL

–

pl.nixal.pl

Omron Electronics

OMRON

https://industrial.omron.pl/pl/products/mobile-robot

ProCobot

–

https://www.procobot.com/produkty/roboty-mir/

RB Poland

RB Poland

http://www.rb-poland.com/systemy-agv/

X

VERSABOX

VERSABOT

https://versabox.eu/pl/katalog-produktow/

X

WObit

MOBOT

http://www.mobot.pl/

X

Producent
zagraniczny

Dystrybutor
/Integrator

X

X
X
X

X
X

X
X
X
X
X

Tabela 1. Wybrani producenci robotów mobilnych oraz dystrybutorzy i integratorzy rozwiązań automatyki i robotyki.

•	dystrybutorzy i integratorzy rozwiązań robotyki i automatyki.
W powyższej tabeli znajduje się spis producentów, dystrybutorów i integratorów, których analiza ofert posłużyła do
sporządzenia niniejszego raportu.

Nomenklatura i rodzaje wózków
mobilnych

W świecie robotów mobilnych łatwo się pogubić. Nawet wtedy,
gdy zdecydujemy już, że potrzebujemy wózka samojezdnego.
Również w tej kategorii wyróżnić można podtypy. Wszystko zależy od producenta i możliwości samej maszyny. Od tego, w jaki
sposób robot ustala swoje położenie oraz jak przebiega nawigacja ruchu. W przypadku robotów autonomicznych można się
spotkać z określeniem AMR, czyli autonomous mobile robot,
którym posługuje się między innymi firma Mobile Industrial
Robots czy w języku polskim – autonomiczne roboty mobilne –
jak swoje MOBOTy nazywa firma WObit. Firma OMRON z kolei swoje roboty nazywa określeniem AIV, czyli autonomous intelligent vehicle. Czasami spotkać się można także z określeniem
SGV, czyli self-guided vehicles, jak w przypadku firmy VERSABOX. Różnica w nomenklaturze sprowadza się więc głównie do
nawigacji – do tego, czy robot jest autonomiczny czy potrzebuje
ingerencji człowieka w procesie nawigacji oraz z jakiego rodzaju
rozwiązania technologicznego korzysta przy nawigacji. Niektóre
firmy, jak Europa Systems, posiadają w swojej ofercie urządzenia
AGV, AIV oraz AMR. Na rynku dostępne są również tzw. LMR,
czyli latent mobile robot – roboty charakteryzujące się możliwością podnoszenia przewożonych ładunków.

Fot. 5. Autonomiczny robot mobilny Formica 1 firmy AIUT.

Korzyści wynikające z wykorzystywania
wózków samojezdnych

Najważniejszą korzyścią płynącą z wykorzystywania wózków
mobilnych jest możliwość odciążenia kadr. Wózek realizujący
transport w ramach danego procesu umożliwia przynajmniej
częściową automatyzację kolejnego etapu prac w zakładzie.
Pozwala on na przetransportowanie materiałów i produktów
z punktu A do punktu B, na przykład – z linii produkcyjnej
do dowolnego miejsca w zakładzie lub z magazynu do linii
produkcyjnej. Oznacza to możliwość zrezygnowania z wózka
widłowego, który wymaga operatora. Część dostępnych na
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FIRMA PREZENTUJE
Lean-Tech

Robotyzacja magazynów
e-commerce w praktyce
Rynek magazynowy w Polsce od lat dynamicznie się rozwija. Odnotowuje coroczny wzrost na
poziomie kilkunastu procent r/r. Nawet pandemia COVID-19 nie zahamowała tego wzrostu.
Największy popyt na powierzchnię magazynową wykazuje logistyka, handel i e-commerce.
W 2020 sytuacja związana z pandemią spowodowała dominację wszystkich segmentów
powiązanych z e-commerce.

R

ozwój branży pociąga za sobą konieczność jej obsługi.
W klasycznych magazynach wiąże się to ze zwiększeniem
zatrudnienia. Przy stale rosnących kosztach i dotkliwym
niedoborze pracowników, a także konieczności zapewnienia konkurencyjności, niezbędnym rozwiązaniem jest postawienie na automatyzację i robotyzację procesów wewnątrzmagazynowych.
Jednym ze sposobów na ograniczenie zapotrzebowania na
pracowników jest wdrożenie idei goods-to-person. Zakłada ona,
że towary docierają do osoby kompletującej zamówienie. Nie ma
tu znaczenia, czy zamówienie pochodzi z wewnętrznego systemu
przedsiębiorstwa czy sklepu internetowego. Takie podejście ma za
zadanie wyeliminowanie konieczności przemieszczania się pracownika w przestrzeni magazynowej.

Goods-to-person – czy to się opłaca?

Osoba kompletująca zamówienia, w przeciętnej wielkości magazynie (2000 – 4000m2), przemieszczając się, pokonuje dziennie 10
– 15km. Przy założeniu średniej prędkości 4km/h daje to 2,5 – 4h
dziennie, poświęconych tylko na przemieszczanie się. Mediana zarobków pracowników magazynowych w 2020 roku wynosiła
3600PLN brutto, co dla pracodawcy stanowi koszt ponad
4300PLN. Z powyższych analiz wynika, że koszty przemieszczania
to 1300 – 2100PLN. Uśredniając te wartości i przyjmując 1700PLN
miesięcznie, rocznie to równowartość 20 000PLN na każdego zatrudnionego pracownika, które można zaoszczędzić, zastępując ludzi robotem. Należy podkreślić, że powyższe rozważania nie zawierają kosztów urlopów, absencji, przestojów i kosztów wynikających
z konieczności zastępowania nieobecnych pracowników, kosztów
pozyskiwania nowych pracowników, bieżących kosztów kadrowych,
dodatkowych przestrzeni przeznaczonych na szatnie, kosztów przygotowania i utrzymywania sanitariatów. Należy uwzględnić czas
potrzebny na szkolenia i koszty szkód umyślnych i nieumyślnych,
powodowanych przez pracowników.

Roboty mobilne źródłem oszczędności

Wspomnianą wcześniej ideę goods-to-person można zrealizować przy pomocy robotów mobilnych firmy HIK Robot (fot. 1). HIK
Robot jest podmiotem zależnym HIK Vision, producenta wysokiej
jakości systemów wizyjnych, znanego na całym świecie. Zrobotyzowane platformy mobilne, przeznaczone dla rynku e-commerce,
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Fot. 1. Roboty HIK przygotowane do pracy.

poruszają się z prędkością 1,5m/s. Do nawigacji używają system
inercyjno-odometryczny oraz specjalne kody QR, umieszczane
na posadzce. Produkowane są w dwóch wersjach: o udźwigu 600
i 1000kg. Robot, na w pełni naładowanym akumulatorze, jest w stanie pracować do 8 godzin, a czas ładowania wynosi mniej niż półtorej godziny.
Roboty mobilne zostały tak zaprojektowane, aby przetransportować regał wraz z zawartością z obszaru składowania do
stacji kompletacji zamówień, realizując tym samym ideę „towar do człowieka”. Rola pracowników sprowadza się wówczas
do pobrania z odpowiednich półek właściwej ilości produktów
i umieszczenia ich w odpowiednich opakowaniach zbiorczych. Po
skompletowaniu zamówienia paczka przekazywana jest w obszar
spedycji.
W bardzo nowoczesnych magazynach układ sygnalizacji (system „put-to-light”) wskazuje miejsca odkładania poszczególnych
produktów, a sieć przenośników dostarcza opakowanie we wskazane miejsce.
Należy podkreślić, że wyżej wymienione roboty są w pełni autonomiczne, tzn. same lokalizują się w przestrzeni, wykrywają regały, a także samodzielnie podążają do stacji ładowania (fot. 2). Nad
całością czuwa wielopoziomowe oprogramowanie.
ROBOTY PRZEMYSŁOWE 2021/2022

gramowania zarządzającego (RCS, TPS lub iWMS) z oprogramowaniem użytkownika systemu (e-shop, ERP, WCS).

Jak to wszystko policzyć, czyli ROI

Do każdego projektu robotyzacji należy podejść indywidualnie. Inżynierowie firmy Lean-Tech każdorazowo poddają analizie specyfikę i wymagania stawiane przez klienta. W oparciu o doświadczenie
i narzędzia symulacyjne określane są parametry systemu. Aby oszacować zysk można przyjąć, że jeden robot zastąpi od 3 do 5 pracowników. Natomiast ilość robotów w systemie jest uzależniona od
wymaganej wydajności, charakteru pracy, rozkładu zleceń w czasie.

Wdrożenia

Fot. 2. Stacje automatycznego ładowania

Oprogramowanie kluczem do sukcesu

Software zarządzający całością magazynu został podzielony na trzy
poziomy. Najbliżej warstwy sprzętowej, czyli robotów jest RCS (Robot Control System) monitorujący działanie robotów i ładowarek.
Odpowiada m.in. za utrzymanie informacji o aktualnym położeniu
robotów, ich statusie i poziomie naładowania baterii. Kieruje platformy mobilne do stacji automatycznego ładownia, odpowiada za
wyznaczanie bezkolizyjnych ścieżek i musi radzić sobie z rozładowywaniem zatorów w przypadku spiętrzenia zamówień.
Na wyższym poziomie stoi TPS (Task Processing System). Zarządza zadaniami i przyporządkowuje je do konkretnych robotów,
optymalizując transport pod kątem czasu obsługi.
Na szczycie stoi iWMS (Intelligent Warehouse Management
System), który przechowuje informacje dotyczące stanów magazynowych i rozmieszczenia produktów w magazynie. Posiada wbudowane algorytmy optymalizacyjne, zarządzające ułożeniem produktów, bazując na podstawie informacji o rotacjach wolumenu.
Każdy z modułów oprogramowania umożliwia połączenie
z oprogramowaniem firm trzecich przy pomocy przygotowanego
API. Pozwala to połączyć system zrobotyzowany z już istniejącym
oprogramowaniem firmy klienta.

Robotyzacja w kilku krokach

Proces robotyzacji magazynu należy rozpocząć od analizy i planowania przestrzeni. Kolejnym etapem jest rozmieszczenie Access
Pointów sieci WiFi. W ten sposób roboty będą utrzymywały stałą
łączność z systemami zarządzającymi. Następnie należy nanieść
siatkę kodów QR na posadzkę magazynu. Równolegle przygotowywane są roboty oraz regały, które będą przez nie transportowane, a także część serwerowa i oprogramowanie. Dla referencyjnego magazynu 2000m2 czas wdrożenia wynosi około miesiąca.
Okres ten nie uwzględnia czasu niezbędnego na połączenie opro-

Firma HIK Robot, jako wiodący producent robotów mobilnych,
przeznaczonych dla branży e-commerce, co roku instaluje około
dwóch tysięcy robotów na całym świecie. We współpracy z firmą
Lean-Tech udało się jej zainstalować kilkaset jednostek w Polsce
i innych krajach Europy. Jedną z takich realizacji przedstawiono
na fot. 3. Średni czas wdrożenia, liczony od momentu rozpoczęcia
prac do gotowości operacyjnej, wynosił około 3 miesięcy. Każdy
system był instalowany na magazynie od 2000 do 5000m2 i zawierał
od 70 do ponad 100 robotów, które dostarczały towary do jednej
z kilkunastu stacji kompletacji zamówień. Roboty obsługiwały od
900 do ponad 1500 regałów, a każdy regał zawierał 30 unikatowych
półek.

Rys. 3. Zrobotyzowany magazyn gotowy do pracy.

Podsumowanie

Jak wynika z powyższej analizy robotyzacja magazynów, szczególnie tych przeznaczonych dla branży e-commerce wydaje się być
warta rozważenia. Stale rosnące koszty i coraz bardziej doskwierający niedobór pracowników powoduje, że jest to proces nieunikniony.
Jakub Malewicz
Dyrektor Działu Robotyki i IT
Linki:
https://lean-tech.pl/
https://www.hikrobotics.com/en

n

ROBOTY PRZEMYSŁOWE 2021/2022 			

III kwartał 2021

 35

Roboty przemysłowe 2021/2022
RAPORT: ROBOTYKA MOBILNA W POLSCE

rynku wózków samojezdnych ma dodatkowo funkcję załadunku i rozładunku oraz podnoszenia przewożonego ładunku. W konsekwencji, pracownicy mogą skupić się na bardziej
wymagających zadaniach.
Wózki AGV czy AMR to także znaczna oszczędność
przestrzeni względem tradycyjnych systemów taśmociągowych. Wykorzystanie robota mobilnego zwiększa także

ETISOFT Smart Solutions
Wojciech Klein, dyrektor ds. badań i rozwoju, Etisoft
Smart Solutions
Czy i w jaki sposób pandemia COVID-19 wpłynęła na
rozwój Państwa oferty usług z zakresu robotyki mobilnej?
Firma Etisoft Smart Solutions od początku istnienia jest
nastawiona na rozwój usług z zakresu robotyki mobilnej,
pandemia COVID-19 jedynie przyspieszyła ten proces.
Zwiększyliśmy intensywność pracy nad naszymi produktami, a w szczególności
tymi związanymi z grupą rozwiązań paletowych, takich jak robot pobierający
palety z posadzki czy automatyczny magazyn paletowy.
Który z Państwa robotów mobilnych cieszy się największą popularnością
klientów w Polsce i dlaczego?
Nasz sztandarowy robot mobilny IntraBot Lift 550 wraz z systemem zarządzania
flotą robotów IntraFleet 4.0 jest przez naszych klientów najczęściej wybieranym
produktem ze względu na zastąpienie tradycyjnych wózków widłowych oraz
stosunkowo wysoki wskaźnik ROI w porównaniu do systemów podobnej klasy.
To właśnie ten system został wyróżniony w konkursie „Produkt Innowacyjny dla
Logistyki, Transportu i Produkcji 2020”.
Który z kierunków rozwoju robotyki mobilnej uważacie Państwo za najbardziej prawdopodobny i dlaczego?
Rozwój robotyki mobilnej dla przemysłu podyktowany jest przede wszystkim
bieżącymi i przyszłymi potrzebami klientów. Wśród nich można wyróżnić między
innym wysoką wydajność systemów intralogistycznych oraz pełną bezobsługowość, a co za tym idzie, wysoki wskaźnik ROI. Również uważamy, że przyszłość
należy do produktów oraz usług, które będą odpowiedzią na zapotrzebowanie
całościowych rozwiązań problemów logistycznych w zakładach. Nie da się tego
uzyskać bez odpowiednich rozwiązań z zakresu zarządzania flotą robotów mobilnych oraz ich funkcjonalnościami autonomicznymi. Widzimy duży potencjał
w implementacji systemów wizyjnych w robotyce mobilnej, a także systemów
AI, pozwalających na wydajniejsze zarządzanie flotą robotów. Rozwiązania te
pozwolą na optymalizację kosztów wdrażania oraz eksploatowania systemów
intralogistycznych bazujących na robotyce mobilnej.
Czy sprzedaż robotów mobilnych z Państwa oferty rośnie?
Obserwujemy wzrastające zainteresowanie naszą ofertą, ponieważ wiele umów
jest procedowanych. Mamy jednak świadomość, że decyzje dotyczące naszych
rozwiązań wymagają dłuższego procesu decyzyjnego. Wynika to z obaw inwestycyjnych klientów w Polsce oraz pewnego nowatorstwa, jakie niesie nowoczesna technologia. Jednocześnie obserwujemy wzrost zainteresowania naszymi
produktami u klientów zagranicznych, co świadczy o dojrzałości naszych rozwiązań.
Jaka jest najważniejsza przewaga Państwa robotów mobilnych nad konkurencją?
Naszą przewagą konkurencyjną jest podejście systemowe do problemów
naszych klientów. Przede wszystkim kładziemy silny nacisk na wstępne etapy
wdrożenia, tj. etap projektowy systemu intralogistycznego, na który składa
się między innymi symulacja procesu intralogistycznego w oprogramowaniu
Flex-Sim, projekt niezbędnej infrastruktury, a także wstępny audyt bezpieczeństwa funkcjonowania systemu. Dzięki spełnieniu przez nasze roboty mobilne
najbardziej aktualnych norm bezpieczeństwa możemy z czystym sumieniem
przekazać system intralogistyczny naszym klientom do eksploatacji. Nasza
oferta zawiera również opiekę serwisową nad wdrożonym systemem poprzez
implementację systemów klasy CMMS w oprogramowaniu IntraFleet 4.0.
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elastyczność rozwiązania – w dowolnym momencie można
zmienić ustawienia układu, by realizował inne cele z większą
łatwością niż w przypadku transportu taśmociągowego.
Kolejna zaleta tego typu sprzętu to uporządkowanie procesu. Wdrożenie nowego urządzenia automatyzującego wymaga
od firmy opracowania danej aktywności krok po kroku, tak aby
można było poprawnie go zrealizować, bez konieczności wprowadzania nadmiernej liczby zmian. Co więcej, wykorzystanie
wózków samojezdnych pozwala także na śledzenie ładunku
w czasie rzeczywistym i sprawowanie skuteczniejszej kontroli
nad rozmieszczeniem produktów w zakładzie5.

Fot. 6. Robot mobilny IntraBot Lift 550 firmy Etisoft Smart
Solutions.

Najważniejsze różnice w dostępnych na
rynku robotach mobilnych

Wachlarz dostawców robotów mobilnych i wśród nich wózków AGV poszerza się, także w Polsce. Najpopularniejsze rodzaje urządzeń to wózki transportowe, wózki widłowe samojezdne, wózki pojedynczego załadunku, podnośniki mobilne.

Fot. 7. Robot MiR500 firmy Mobile Industrial Robots
w fabryce Schneider Electric w Bukownie, realizacja firmy
ASTOR.
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AIUT
Tomasz Serafin, dyrektor wrocławskiego biura badawczo-rozwojowego w AIUT
Czy i w jaki sposób pandemia COVID-19 wpłynęła
na rozwój Państwa oferty usług z zakresu robotyki
mobilnej?
Na rynku polskim przyspieszenie decyzji o automatyzacji
procesów logistycznych w zakładach produkcyjnych
i magazynach jest mocno zauważalne – i jako rynek
nie jesteśmy pod tym względem wyjątkiem. Kierunek
wzmożonej automatyzacji procesów produkcyjnych, ale
również logistycznych, to światowy trend, wynikający
przede wszystkim z zaburzonej w wyniku pandemii koronawirusa ciągłości cyklu produkcyjnego. Dziś rynek jak
nigdy przedtem jest gotowy na inwestycje w rozwiązania automatyzujące transport wewnętrzny przy wykorzystaniu robotów mobilnych.
W okresie trwającej pandemii rynek otworzył się na wykorzystywanie nowych technologii również w zakresie
realizacji wdrożeń, które w ostatnim roku z powodzeniem prowadziliśmy zdalnie, przy minimalnym wsparciu
załogi na terenie danego zakładu.
Oceniam, że rynek robotyki mobilnej w Polsce wkracza
w fazę stabilnego rozwoju, co jest zasługą obu stron,
zarówno nas, dostawców, jak również inwestorów, dla
których automatyzacja intralogistyki stała się potrzebą
biznesową, na którą odpowiadamy.
W okresie pandemii kluczowa okazała się możliwość
realizowania przez nas wdrożeń zdalnie, z minimalnym
udziałem załogi na terenie danej fabryki czy magazynu.
Aby takie wdrożenia mogły być płynnie realizowane,
opracowaliśmy rozwiązanie wirtualnego wdrożenia. To
narzędzie unikatowe na polskim rynku i ciężko powiedzieć, czy ktoś jeszcze oferuje podobne rozwiązanie. Symulując rzeczywiste procesy logistyczne, nasza wirtualna
platforma intralogistyczna AIUT Qursor pozwala poznać
m.in. zapotrzebowanie na roboty oraz ROI – dając pełen
obraz przyszłego rozwiązania przed właściwym wdrożeniem. To wiedza kluczowa zarówno z punktu widzenia
inwestora, jak i nas, dostawcy, bowiem w ten sposób
możemy precyzyjnie dostosować rozwiązanie jeszcze
przed właściwym wdrożeniem u klienta. Nasz system
uwzględnia m.in. plan produkcji, aktualną mapę zakładu,
istniejące trasy i zakłócenia, odwzorowuje pełen ruch
pojazdów i symuluje prędkości zależne od obciążenia.
Który z Państwa robotów mobilnych cieszy się największym zainteresowaniem klientów w Polsce i dlaczego?
Platformowe roboty mobilne Formica 1 oraz roboty mobilne Formica 2, umożliwiające automatyczny transport
europalet z ładunkiem do 1500 kg (lub większym), to
AMR najczęściej wdrażane przez AIUT w polskich zakładach. Mogą one oczywiście zostać dostosowane do
indywidualnych potrzeb inwestora.
Na co klienci zwracają uwagę, o co pytają?
Bardzo ważnym warunkiem, który spełniają nasze roboty, jest wysoka, powtarzalna precyzja pracy, zwłaszcza
jeśli mówimy o integracji z innymi rozwiązaniami, jak
podajniki rolkowe czy linie produkcyjne, a robot pracuje
w trybie autonomicznym. Zauważalne jest też zainteresowanie pewnymi funkcjami, w które wyposażamy nasze
roboty. Mam tu na myśli nie tylko rozbudowany pakiet
safety, ale również unikatowy moduł Black Box z syste-

mem kamer, który umożliwia wgląd
w historię aktywności pojazdu,
z możliwością odtworzenia zdarzeń.
Który z kierunków rozwoju robotyki mobilnej uważacie Państwo
za najbardziej prawdopodobny
i dlaczego?
Swobodny przepływ informacji w ramach jednego
ekosystemu zarządzania intralogistyką i produkcją oraz
autonomia pracy systemu intralogistycznego to kierunki,
w których podążać będą zakłady i magazyny – tym samym oczekując od dostawców rozwiązań spełniających
te cele.
Gdzie rynek oczekuje innowacji? W procesie automatyzacji dostaw z wykorzystaniem robotów mobilnych
typu AMR istotny jest stopień autonomiczności działania
systemu i podległych mu robotów oraz zapewnienie
przez nie bezbłędnej realizacji zleceń w określonym
czasie – co jest warunkiem krytycznym, jeśli mówimy np.
o dostawach komponentów w obszar montażu. Kolejny
ważny aspekt techniczny, o jaki pytają zakłady, dotyczy
precyzji, z jaką realizowana będzie dostawa. Warunek
dokładności, z jaką porusza się AMR, jest niezwykle
istotny w przypadku „łączenia się” robotów mobilnych
np. z taśmowym systemem transportowym – dla płynnego przekazania przewożonych towarów do dalszych
procesów.
Czy sprzedaż robotów mobilnych z Państwa oferty
rośnie?
Od 2019 roku z każdym kolejnym notujemy wzrost
sprzedaży, przy czym w I i II kwartale roku 2021 odnotowaliśmy wyraźny skok w stosunku do zamówień z roku
poprzedzającego. Rynek dojrzewa do decyzji o inwestycji w robotykę mobilną, a sytuacja finansowa staje się
bardziej ustabilizowana, co pozwala przedsiębiorstwom
na budżetowanie nowych inwestycji lub przemodelowanie wcześniejszych decyzji, właśnie w kierunku pierwszeństwa dla wdrożenia systemów intralogistycznych.
Szacujemy, że rok 2022 będzie właściwym czasem wdrożeń na szerszą niż dotychczas skalę, zwłaszcza biorąc
pod uwagę zainteresowanie tego typu rozwiązaniami ze
strony rynku e-commerce.
Jaka jest najważniejsza przewaga Państwa robotów
mobilnych nad konkurencją?
Kastomizacja to jeden z istotnych wyróżników i ważna
zaleta naszego rozwiązania. Dla nas dostosowanie robotów AIUT Formica czy sprzętu pasywnego do oczekiwań
i procesu klienta nie stanowi przeszkody w realizacji
zamówienia. Wyróżnikiem jest również zaawansowany
technologicznie koncept rozwiązania, gdzie przysłowiowym mózgiem rozwiązania jest system AIUT Qursor,
który odpowiada za nieprzerwaną pracę robotów, ale
również pozwala monitorować i zarządzać wszystkimi
zleceniami w ramach zakładu, w tym również transportem manualnym. Dzięki temu system zyskuje pełną
wiedzę nt. rzeczywistego stanu zakładu i otoczenia –
a roboty Formica „wiedzą”, skąd i kiedy pobrać oraz
gdzie dostarczyć ładunek, kiedy powinny zwolnić lub na
przykład wybrać bardziej efektywną trasę.
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Fot. 8. MOBOT AGV FlatRunner MW Light z podajnikiem
rolkowym, firma WObit.

W ofertach producentów i dystrybutorów znaleźć można
urządzenia różniące się między innymi:
•	
udźwigiem (od kilkudziesięciu kilogramów do ponad
tony),
•	czasem pracy ciągłej,
•	systemami bezpieczeństwa,
•	sposobem nawigacji,
•	napędem (na 2 lub 4 koła, rzadziej więcej),
•	funkcjonalnością dodatkową (np. samodzielny załadunek i rozładunek, podnoszenie ładunków, holowanie,

możliwość integracji z innymi systemami automatyki
i robotyki, możliwość budowania floty, aplikacja mobilna
do sterowania).
Warto zwrócić szczególną uwagę na system nawigacji
robota, decyduje on bowiem głównie o tym, czy robot jest
autonomiczny, czy nie. Najczęściej wykorzystywane w systemach nawigacji robotów mobilnych rozwiązania technologiczne to5:
•	wyznaczanie trasy z wykorzystaniem linii o różnych kolorach (konkretne urządzenie posiada zaprogramowaną
informację o przyporządkowanym mu kolorze linii),
•	
wyznaczanie trasy za pomocą taśmy magnetycznej ze
znacznikami RFID,
•	systemy ultradźwiękowe,
•	przewody umieszczone w podłożu,
•	systemy GPS,
•	systemy laserowe.
Roboty autonomiczne zazwyczaj wykorzystują do nawigacji systemy czujników laserowych oraz GPS.
Dodatkowo, w celu zapewniania bezpieczeństwa, roboty
mobilne zaopatrzone są często w systemy kamer i oraz skanery laserowe wykonujące skanowanie 360° wokół pojazdu [6].
Dodatkowo, urządzenia te mają także światła identyfikujące
robota mobilnego w przestrzeni pracy5.
W kwestii udźwigu rynek oferuje w przypadku większości
firm roboty mogące transportować ładunki o wadze od kilku
kilogramów aż do kilku ton. W tabeli obok znajduje się kilka
przykładowych ofert robotów mobilnych na rynku polskim
z uwzględnieniem udźwigu maszyn.

ASTOR
Łukasz Mąka, menedżer ds. robotów mobilnych, ASTOR.
Czy i w jaki sposób pandemia COVID-19 wpłynęła na rozwój
Państwa oferty usług z zakresu robotyki mobilnej?
ASTOR wraz z Mobile Industrial Robots i firmą Octant opracował
specjalne rozwiązanie: robota mobilnego MiR z modułem UV do
odkażania pomieszczeń, który wspierał polskie szpitale w czasach
COVID-19.
Który z oferowanych przez Państwa robotów mobilnych cieszy
się największą popularnością klientów w Polsce i dlaczego?
Z oferty firmy Mobile Industrial Robots największym zainteresowaniem cieszy się robot mobilny MiR250, ze względu na jego
szybkość i kompaktowe gabaryty. Robot może przemieszczać się
zwinnie nawet w bardzo ciasnych korytarzach. Najwięcej jednak
sprzedaje się robotów MiR500 i MiR1000 do przewozu palet lub
transportów o większych gabarytach.
Który z kierunków rozwoju robotyki mobilnej uważacie Państwo za najbardziej prawdopodobny i dlaczego?
Producenci robotów, chcąc zadbać o potrzeby klientów, wprowadzają nowe roboty o coraz większych udźwigach. MiR kilka dni temu
wprowadził do oferty robota o udźwigu 1350 kg.
Innym kierunkiem rozwoju jest wprowadzanie rozwiązań, które będą
bezpośrednio zastępować wózki widłowe. Przykładem takiego roz-
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wiązania jest robot Agilox OCF – autonomiczny
wózek widłowy z przeciwwagą, dzięki której
oprócz pobierania palet z ziemi, może także
sztaplować palety na wysokość nawet 1,5 metra.
Czy sprzedaż robotów mobilnych z Państwa oferty rośnie?
Rok 2020 był trudnym rokiem dla robotyki
mobilnej. W tym roku popyt spadł drastycznie. Porównując za to
bardzo dobry rok 2019 z aktualnym rokiem 2021 (miesiąc do miesiąca) sprzedaż wzrosła o ponad 250%.
Jaka jest najważniejsza przewaga oferowaych przez Państwa
robotów mobilnych nad konkurencją?
Przewagą robotów MiR jest przede wszystkim ich wysoki techniczny stopień zaawansowania, a przy tym szybkie i intuicyjne programowanie tras i zadań. Przewagę tych robotów widać w liczbach:
na świecie zainstalowanych jest już ponad 7000 robotów MiR.
Na rynku można spotkać bardzo dużo nowych firm produkujących
różnorodne roboty mobilne, które jednak dotykają „choroby wieku dziecięcego”. Z kolei jeśli chodzi o roboty Agilox. to są one
aktualnie najbardziej zaawansowanymi robotami autonomicznymi
do transportu palet na rynku.
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NIXAL
Szymon Jarecki, koordynator ds. sprzedaży technicznej Nixal, dystrybutor i integrator rozwiązań
automatyki i robotyki
Czy i w jaki sposób pandemia COVID-19 wpłynęła na rozwój
Państwa oferty usług z zakresu robotyki mobilnej?
W dobie pandemii COVID-19 odnotowaliśmy wzrost zapytań
o projekty, w których jednym z elementów systemów są roboty
mobilne. Wielu producentów nigdy nie spotkało się z rozwiązaniami dotyczącymi robotów mobilnych, dlatego też rozpoczęliśmy
rozmowy zwiększające świadomość w tym zakresie.
Który z Państwa robotów mobilnych cieszy się największą popularnością klientów w Polsce i dlaczego?
W naszej ofercie najczęściej pojawiają się roboty mobilne w postaci wózków AGV i AMR, które znacząco zwiększają wydajność
głównie procesów magazynowych. W większości przypadków
klienci pytają o roboty o udźwigu powyżej 1 tony z możliwością
zarządzania flotą wózków, tworzeniem mapy hali z uwzględnieniem miejsc wyłączonych z użytkowania. Wynika to przeważnie
z potrzeby transportu palet z towarami na konstrukcjach mocowanych do robotów typu przenośniki lub bezpośrednio na robotach
z funkcją unoszenia palety. Jest to zdecydowanie największy udział
zapytań.
Który z kierunków rozwoju robotyki mobilnej uważacie Państwo za najbardziej prawdopodobny i dlaczego?
Zwiększenie autonomiczności wózków i zwiększenie ich funkcjonalności poprzez integrację z robotami przegubowymi. Bardzo
ważnym kierunkiem rozwoju będzie sukcesywne zwiększanie
pojemności akumulatorów, udźwigu i innych parametrów pozwalających na szersze zastosowanie urządzeń oraz zwiększanie bezpieczeństwa pracowników za sprawą rozwoju systemów bezpieczeństwa. Z pewnością wzrost popularności zanotują roboty mobilne
z zamontowanymi na nich robotami kolaboracyjnymi. Dzięki tego
typu rozwiązaniom będą one bardziej wszechstronne. Przedsiębiorstwa będą mogły za pomocą jednego urządzenia realizować
wiele zadań w poszczególnych miejscach w swoich zakładach.
Czy sprzedaż robotów mobilnych z Państwa oferty rośnie?
Pierwsze zapytania związane z robotami mobilnymi pojawiły się

w naszej firmie pod koniec 2020 roku. Z uwagi
na to, że zgodnie z naszą strategią firmy jesteśmy integratorem rozwiązań, a nasze zadania
obejmują, poza dystrybucją, dostosowanie
robota do potrzeb klienta, pierwsza realizacja nadal trwa. W jej skład wchodzi zarówno
dostawa robotów, jak i ich oprogramowanie,
doposażenie, wykonanie infrastruktury, której celem jest dostawa
produktów do wózka, jego zdanie i pobór w innym miejscu. Realizacja rozpoczęła się w połowie 2021 roku. Aktualnie prowadzimy
wiele rozmów z potencjalnymi klientami, którzy są żywo zainteresowani możliwością zastosowania robotów mobilnych w swoich przedsiębiorstwach. Do końca 2022 roku planujemy wzrost
sprzedaży instalacji z zastosowaniem robotów mobilnych o ponad
100%.
W jaki sposób podchodzicie Państwo do realizowania usług
wykorzystujących roboty mobilne?
W naszej firmie największy nacisk kładziemy na proponowanie
rozwiązań, które spełniają w 100% oczekiwania klienta. Wszystkie
projekty poprzedzamy bardzo dokładnym wywiadem z klientem,
w którym poznajemy problemy przedsiębiorstw, które mamy rozwiązać. Wszystkie proponowane przez nas rozwiązania są projektowane ściśle pod wymagania klienta. Nie korzystamy z gotowych
rozwiązań. Ważną przewagą w korzystaniu z usług firm integratorskich (takich jak nasza) jest otrzymywanie kompletnego rozwiązania od projektu przez montaż po opiekę serwisową. Możliwość
integracji robotów mobilnych z innymi elementami, takimi jak
zaawansowane systemy sterowania typu SCADA, roboty przemysłowe/kolaboracyjne oraz dostosowanie działania poszczególnych
maszyn pod ich działanie daje pewność, że proponowane przez
nas rozwiązanie będzie zawsze nastawione na osiągnięcie jak
najlepszych efektów. Wszystkie projekty związane z robotami mobilnymi są projektowane przez nasz zespół od podstaw z użyciem
komponentów dostępnych w naszym kraju. Bardzo cenimy sobie
współpracę z lokalnymi dostawcami, co ma wpływ na dostępność
części oraz czas ich dostaw.

Koszty inwestycji w roboty mobilne

Fot. 9. Robot HD1500 firmy Omron.

Cena pojedynczego robota mobilnego to w przypadku najprostszych urządzeń kilkanaście do kilkudziesięciu tysięcy
złotych, w przypadku tych bardziej profesjonalnych cena zazwyczaj ustalana jest indywidualnie. Zależy to od wielkości
zamówienia oraz dalszych planów inwestora, a także sposobu
finansowania. W kalkulacji ceny istotne jest także to, czy maszyna ma być nowa czy używana, a także z jakiego oprzyrządowania dodatkowego chcemy skorzystać. Jeśli kierownictwo
firmy bierze pod uwagę inwestycję w roboty mobilne warto
najpierw skonsultować się z firmą wdrażającą tego typu systemy, by przeanalizować indywidualne korzyści i możliwości
danego podmiotu. Wówczas można podjąć decyzję co do dalszych działań opartą na wiedzy i znajomości rynku rozwiązań.
Warto także przeprowadzić tzw. wirtualne wdrożenie
wraz z kalkulacją pełnego wdrożenia, by wyeliminować jak
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RAPORT: ROBOTYKA MOBILNA W POLSCE
OMRON ELECTRONICS
Michał Osiecki, Automation & Drive Product Engineer, Omron Electronics
Czy i w jaki sposób pandemia COVID-19 wpłynęła na rozwój Państwa oferty usług z zakresu robotyki mobilnej?
Zakłady produkcyjne podejmowały działania mające na
celu większe uniezależnienie się od obsady pracowników
na liniach produkcyjnych i pozwalające na zachowanie
szczególnych wymogów sanitarnych, np. odpowiedniego
dystansu. Rozwiązaniem była robotyzacja z wykorzystaniem
wszystkich typów robotów oferowanych przez Omron
Electronics, to jest robotów przemysłowych Scara, Delta,
6-osiowych, robotów współpracujących i robotów mobilnych, w zależności od stawianych zadań.
Ostatni okres był dla nas czasem wytężonej pracy nad
koncepcjami, testami i wdrożeniami nowych projektów,
szczególnie z wykorzystaniem robotów mobilnych i współpracujących.
Pandemia COVID-19 przyspieszyła dwa duże projekty:
wprowadzenie do sprzedaży naszego największego robota
mobilnego i cyfryzację naszych ośrodków testowych. Od
września 2020 sprzedajemy robota serii HD-1500 o udźwigu 1500 kg i mogącego przewozić ładunki mieszczące się
na dwóch europaletach.
Postanowiliśmy również minimalizować skutki pandemii
COVID-19, opracowując wspólnie z firmą Controltec
z Wrocławia mobilnego robota do dezynfekcji. Platforma
robota mobilnego LD z systemem swobodnej nawigacji
i wydajną baterią posłużyła jako baza dla 16 lamp UV-C
skutecznie eliminujących wszelkie wirusy i bakterie, a opracowane przez inżynierów z Controltec sterowanie lampami i aplikacja na tablet pozwoliły stworzyć urządzenie
do szybkiej i skutecznej dezynfekcji dużych powierzchni
w obiektach przemysłowych, jak szatnie, stołówki, korytarze czy hale produkcyjne w okresach zatrzymania produkcji,
w budynkach przychodni, aptek, szkół, przedszkoli czy sklepów wielkopowierzchniowych. Projekt i wdrożenie robota
mobilnego do dezynfekcji znalazł uznanie wśród wszystkich
oddziałów firmy Omron. W 2021 Omron Electronics w Polsce został zwycięzcą The Omron Global Awards, współzawodnictwa o najlepszy projekt, który pozytywnie oddziałuje na życie lokalnej społeczności.
Który z Państwa robotów mobilnych cieszy się największą popularnością klientów w Polsce i dlaczego?
Omron Electronics oferuje autonomiczne roboty mobilne
o ładowności od 60 do 1500 kg dwóch głównych serii LD-60/-90/-105CT/-130CT/-250 i HD-1500.
Obecnie największą popularnością cieszą się roboty mobilne o nominalnej ładowności 60 i 90 kg. Są to roboty, które
wystarczają do przemieszczania, półproduktów, elementów
gotowych w przemyśle przy produkcji części samochodowych, w przemyśle elektronicznym lub przy produkcji aparatury medycznej.
Który z kierunków rozwoju robotyki mobilnej uważacie
Państwo za najbardziej prawdopodobny i dlaczego?
Myślę, że roboty mobilne już na stałe znajdą swoje miejsce w procesach produkcyjnych, zastępując w pierwszej
kolejności ręczny transport wewnątrz zakładów produkcyjnych w magazynach czy centrach logistycznych. Następnym krokiem będzie zastępowanie transportu między
maszynami, stanowiskami produkcyjnymi, stanowiskami
pomiarowymi czy kontroli jakości. Pozwoli to na elastyczne planowanie produkcji, szybkie zmiany w procesie
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produkcyjnym bez istotnych zmian
w infrastrukturze, np. podajników czy
transporterów.
Autonomiczne roboty mobilne będą
pracowały we flotach zarządzanych
przez centralne systemy planowania
produkcji, co umożliwi masową produkcję w krótkich, dedykowanych dla klienta końcowego
seriach.
Dużą szansą rozwoju technologii robotów mobilnych jest
logistyka, a w szczególności duże centra logistyczne i magazyny. Tam autonomiczne roboty mobilne będą zastępowały transport realizowany przez tradycyjne wózki widłowe,
ograniczając koszty pracy, a zwiększając bezpieczeństwo.
W znacznej części wózki widłowe, a raczej ich operatorzy
są sprawcami groźnych wypadków w pracy i strat.
Przyszłościowym i ciekawym rozwiązaniem jest połączenie
robota mobilnego z robotem współpracującym, nazywane
u nas MoMa (Mobile Manipulator), które może nie tylko
przemieszczać towary, ale również wykonywać operacje
technologiczne czy logistyczne w różnych miejscach, np.
dostarczanie i zakładanie półproduktów do maszyn, odbiór gotowych produktów i ich transport do magazynu,
pobieranie z magazynu narzędzi, ich montaż na maszynie
i demontaż narzędzi już zużytych i transport do stanowisk,
gdzie przeprowadzana jest ich regeneracja lub utylizacja,
czy odbiór opakowań z produktami gotowymi z linii produkcyjnej i ich paletyzacja przy pomocy zainstalowanego
na robocie mobilnym robota współpracującego.
Czy sprzedaż robotów mobilnych z Państwa oferty rośnie?
Tak, zdecydowanie sprzedaż robotów mobilnych w Omron
rośnie z roku na rok. Sprzedaż robotów mobilnych dodatkowo generuje nam sprzedaż innych produktów automatyki przemysłowej.
Jaka jest najważniejsza przewaga Państwa robotów mobilnych nad konkurencją?
Zaznaczyłbym trzy główne przewagi:
Wspólna flota dla wszystkich oferowanych modeli robotów
mobilnych. System zarządzania flotą autonomicznych robotów mobilnych Enterprice Manager 2100 może obsługiwać
do 100 robotów różnych modeli LD i HD, każdy z robotów
może mieć inną zabudowę, przez co przeznaczony jest do
innych zadań.
Już 15-letnie doświadczenie w tworzeniu oprogramowania robotów mobilnych przekłada się na płynność ruchów
robota, jego dynamikę, czas pokonywania zadanej drogi,
dokładność pozycjonowania i zdolność omijania przeszkód
statycznych i będących w ruchu jak inne roboty czy ludzie
i w końcu dostosowywanie się do zmian w przestrzeni.
Globalna dostępność i szeroka oferta produktów automatyki pozwala na integrację z robotem mobilnym. Omron
oprócz robota mobilnego może zaoferować rozwiązania
z zakresu bezpieczeństwa, sterowania zabudową umieszczoną na platformie robota, wszelkiego rodzaju czujników
czy robota współpracującego z zasilaniem dostosowanym
do możliwości robota mobilnego.
Kupując u nas robota mobilnego, klienci znajdą rozwiązania i specjalistów, którzy pomogą kompleksowo zbudować
żądaną aplikację.
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Firma

Model z udźwigiem

AIUT

Formica 1 – do 1000 kg lub więcej
Formica 2 – do 1500 kg

WObit

seria MOBOT® TRANSPORTER – 2 modele od 100 do 500 kg
seria MOBOT® AGV – 8 modeli od 100 do 500 kg
seria MOBOT® AGV MW – 5 modeli od 200 do 1800 kg

Omron Electronics

LD OEM – od 60 do 250 kg
LD ESD OEM – od 60 do 250 kg
LD Cart Transporter – 105 lub 130 kg
HD-1500 – 1500 kg

VERSABOX

VERSABOT 500 – bezpośrednio na SGV do 500 kg,
na wózku do 700 kg
VERSABOT 1500 – do 1500 kg (lub więcej)

Mobile Industrial Robots

MiR100 – do 100 kg
MiR200 – do 200 kg
MiR250 – do 250 kg
MiR600 – do 600 kg
MiR1000 – do 1000 kg
MiR1350 – do 1350 kg

Etisoft

IntraBot Lift 550 – do 550 kg
IntraBot Lift 1100 – do 1100 kg
IntraBot Fork 550 – do 550 kg (lub więcej)

Fot. 10. Autonomiczny robot mobilny LD-60/90 firmy
OMRON.

najwięcej problemów już na etapie projektowania. – Doświadczenia naszych klientów pokazują, że już jeden robot AMR potrafi zwiększyć wydajność transportową. O innej skali korzyści
będziemy natomiast mówić, kiedy optymalizujemy przy pomocy
systemu intralogistycznego główny proces produkcyjny. Mamy
więc różne klucze i perspektywy opłacalności. Duże firmy widzą

opłacalność inwestycji w robotyzację transportu w usprawnieniu procesu produkcyjnego, stabilności cyklu, jaki dają pracujące bez przerwy roboty oraz pełnej przewidywalności działań.
Zakłady chcą znać próg opłacalności, dlatego opracowaliśmy

Tabela 2. Oferty wybranych dostawców robotów mobilnych w Polsce,
AUTOMATYZACJA, ROBOTYZACJA,
URZĄDZENIA PERYFERYJNE
porównanie udźwigu.

POPRAW Z NAMI PROCESY INTRALOGISTYCZNE W TWOJEJ FIRMIE

ZAPRASZAMY
SHERPA MOBILE ROBOTICS POLSKA SP. Z O.O.
adres: ul. Józefa Piłsudskiego 77, 32-050 Skawina
email: e.sobieraj@sherpa-mr.pl, t.uliasz@sherpa-mr.pl
tel. +48 12 258 70 60, +48 516 235 868, +48 572 353 719

Roboty przemysłowe 2021/2022
RAPORT: ROBOTYKA MOBILNA W POLSCE

ProCobot
Damian Góral, Sales Development Manager, ProCobot
Czy i w jaki sposób pandemia COVID-19 wpłynęła na rozwój
Państwa oferty usług z zakresu robotyki mobilnej?
W czasie ograniczonego przemieszczania się musieliśmy zastąpić
fizyczną wizytę w fabryce narzędziami symulacyjnymi. W tym celu
wprowadziliśmy usługę „Pimp My Factory” tj. zdalnego audytu,
w której to klient przekazuje nam layout zakładu wraz z wytycznymi transportu. Następnie taki layout zostaje przez nas wprowadzony do programu symulacyjnego, gdzie możemy wykonać
tę samą pracę, którą wcześniej wykonywaliśmy fizycznie na hali
produkcyjnej. Następnie rezultaty i wnioski omawiane są podczas
spotkania online wraz z prezentacją wykonanej symulacji.
Które z Państwa urządzeń (robotów mobilnych) cieszy się największą popularnością klientów w Polsce i dlaczego?
Największą popularnością wśród klientów w Polsce cieszą się
roboty MiR100 oraz MiR250 duńskiego producenta Mobile Industrial Robots. Roboty te to stosunkowo niewielkie urządzenia,
które potrafią realizować transport do pół tony, zajmując przy tym
niewielką ilość miejsca.
Który z kierunków rozwoju robotyki mobilnej uważacie Państwo za najbardziej prawdopodobny i dlaczego?
Naszym zdaniem robotyka mobilna zmierza w kierunku coraz
większej prostoty wdrożenia oraz większej elastyczności. Obserwując rozwój robotów wiodących producentów zauważamy, że
z każdą kolejna wersją software czy hardware proces implemen-

tacji systemu autonomicznego transportu
staje się coraz szybszy i prostszy. Dodatkowo
dodając do tego coraz większą elastyczność,
możliwość obsłużenia różnych rodzajów palet,
wózków, koszy itd. przez jednego robota, czas
zwrotu z inwestycji w robotyzację skraca się
diametralnie a na tego typu rozwiązania mogą
pozwolić sobie coraz mniejsze firmy.
Czy sprzedaż robotów mobilnych z Państwa oferty rośnie?
Sprzedaż robotów mobilnych z naszej oferty rośnie z roku na rok
co jest spowodowane coraz większą edukacją przedsiębiorstw
oraz popularyzacją rozwiązań „Plug and Play”. Co ciekawe, na
tego typu rozwiązania decydują się nie tylko duże korporacje, ale
małe lub średnie przedsiębiorstwa, gdzie jeden robot, tj. MiR250,
jest swoistym narzędziem wykorzystywanym do różnego rodzaju
transportu wewnątrz zakładu.
Jaka jest najważniejsza przewaga oferowanych przez Państwa
robotów mobilnych nad konkurencją?
Przewagą oferowanych przez nas robotów jest krótki czas dostawy
oraz uruchomienia, łatwość programowania – co bezpośrednio
przekłada się na elastyczność oraz koszt pełnej aplikacji zrobotyzowanej. Ze względu na to, że system nie wymaga obszernej i dedykowanej infrastruktury, koszt wdrożenia ogranicza się do ceny
robotów oraz prac programistycznych.

pełen ruch pojazdów i symuluje prędkości zależne od obciążenia – mówi Jerzy Greblicki, doradca zarządu ds. Przemysłu 4.0
w AIUT.

Podsumowanie

Roboty mobilne w kolejnych latach z pewnością przejmowały
będą szereg prac do tej pory wykonywanych przez człowieka
lub innego typu rozwiązania technologiczne. Wynika to z rosnącego zapotrzebowania na pracowników i coraz mniejszej
ich podaży oraz niezwykłej elastyczności tego typu sprzętu
i coraz szerszej funkcjonalności. Robotyka mobilna wyszła
odważnie ze sfery prac naukowych i rozwojowych do obszaru
profesjonalnych aplikacji przemysłowych realnie poprawiających efektywność zakładów produkcyjnych i logistycznych
w zakresie transportu i załadunku.

Agnieszka Hyla, absolwentka Politechniki Śląskiej.
Od dekady związana z przemysłem produkcyjnym.
Na co dzień pracuje jako menedżerka projektów
z zespołami programistycznymi, budując
skuteczne systemy IT wspierające kluczowe procesy
biznesowe w firmach. Zwolenniczka zwinnego
podejścia, autorka opracowań z zakresu technologii IT
dla produkcji oraz efektywnego zarządzania
zasobami organizacji.

Fot. 11. Robot MiR250 Hook z hakiem holowniczym,
realizacja firmy ProCobot.

rozwiązanie, które na to pozwala. Symulując rzeczywiste procesy logistyczne nasza wirtualna platforma intralogistyczna AIUT
Qursor pozwala poznać zapotrzebowanie na roboty oraz ROI
– dając pełen obraz przyszłego rozwiązania przed właściwym
wdrożeniem. System uwzględnia m.in. plan produkcji, aktualną mapę zakładu, istniejące trasy i zakłócenia, odwzorowuje
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Christoph Wimmer, Omron Automation Americas

AMRs: Elastyczne, inteligentne
roboty mobilne
Autonomiczne roboty mobilne (AMR) zwiększają elastyczność i efektywność wykorzystania przestrzeni
w zastosowaniach przemysłowych, zwłaszcza w przemyśle elektronicznym i produkcji półprzewodników.

T

ransport materiałów w branży elektroniki użytkowej i produkcji półprzewodników to nie lada
wyzwanie. Na przykład, aby umożliwić małoseryjną produkcję półprzewodników o dużym
zróżnicowaniu, kasety z płytkami półprzewodnikowymi muszą być transportowane w skomplikowanych
zamówieniach z zachowaniem precyzyjnych terminów.
Zadaniem pracowników jest transportowanie tych elementów z niską wydajnością; automatyzacja procesu za pomocą
nieelastycznych przenośników lub zautomatyzowanych pojazdów kierowanych (AGV) ogranicza możliwości adaptacji
systemu. Pojawiają się nowe technologie, stanowiące skuteczne rozwiązanie tego problemu.
Dzisiejsze roboty mobilne automatyzują transport
materiałów bez żadnych komplikacji związanych z AGV.
Roboty te, najlepiej opisane jako autonomiczne roboty mobilne (AMR), samodzielnie poruszają się w dynamicznych
środowiskach, wykorzystując najkrótsze możliwe do wykonania ścieżki. Oszczędność miejsca i możliwość dostarczania materiałów zgodnie z precyzyjnymi harmonogramami
sprawiają, że roboty AMR optymalizują przepustowość
i obniżają koszty. Dzięki temu, że nie wymagają modyfikacji fabryki, takich jak magnesy podłogowe i sygnalizatory
nawigacyjne, ich wdrożenie pozwala zaoszczędzić do 15%
kosztów wdrożenia w porównaniu z innymi strategiami.
Skoordynowana flota samonaprowadzających się robotów
mobilnych usprawnia planowanie zadań poprzez łączenie
miejsc odbioru i doboru w strategiczne grupy. Zdolne do
przewożenia właściwych produktów we właściwe miejsce
i we właściwym czasie bez przerwy, roboty AMR minimali-

	Więcej

INFORMACJI

SŁOWA KLUCZOWE:
Roboty mobilne, mobilne roboty autonomiczne, AMR
Czujniki pomagają robotom AMR w inteligentnej
nawigacji.
AMR oszczędzają miejsce, obniżają koszty instalacji
i zwiększają produktywność.
Zalety robotów AMR: lepsza wydajność pracowników,
szybsze szkolenia i zwiększone bezpieczeństwo.
CZY WIESZ?
Czy urządzenia AMR zapewnią twojej organizacji wejście
na kolejny poziom produktywności?

zują nieplanowany czas wynikający z nieodebranych dostaw i wypadków.

Sprawozdania roczne: Szkolenie
pracowników, bezpieczeństwo

Wykonując powtarzalne, podatne na błędy zadania, roboty samonaprowadzające zmniejszają
prawdopodobieństwo popełnienia błędu, jednocześnie zwalniając pracowników z konieczności
wykonywania czynności niewymagających ludzkiej pomysłowości. Ponadto roboty AMR pomagają utrzymać zakłady produkujące półprzewodniki w czystości, zapewniając pracownikom dostęp
Roboty AMR firmy
tylko do tych miejsc pracy, w których niezbędna
Omron obsługują różne
jest ludzka pomysłowość. Jeden z producentów
obciążenia użytkowe
półprzewodników był w stanie przydzielić pracowi kształty, co zwiększa
ich uniwersalność.
ników do innych zadań i skrócić czas szkolenia,
Na zdjęciu robot
ponieważ dzięki systemowi AMR nowi pracownimobilny LD firmy
cy nie musieli uczyć się procesów transportowych.
Omron. Zdjęcie: Omron
Dzięki urządzeniom AMR, które przenoAutomation Americas
szą 40 tacek dziennie, producent wyświetlaczy
ciekłokrystalicznych (LCD) wyeliminował ręczny transport tacek z obszarów
buforowania do kolejnej stacji. Zwiększyło to wydajność poprzez zapewnienie,
że właściwy produkt zostanie pobrany i/lub dostarczony we właściwym czasie.
Przejmując zadania związane z transportem materiałów, roboty AMR pomagają
również zapobiegać wypadkom przy pracy, które mogą być spowodowane podnoszeniem ciężarów, kolizjami lub innymi zagrożeniami w miejscu pracy. Tam,
gdzie roboty pomagały w konserwacji maszyn do napylania jonowego, poprawa
bezpieczeństwa była równie ważna jak wzrost wydajności. Dzięki automatyzacji
transportu materiałów pracownicy nie są już narażeni na takie zagrożenia.

Integratorzy systemów i roboty AMR

Podczas tworzenia floty robotów mobilnych integrator systemu, który posiada
dogłębną wiedzę na temat danej platformy AMR, może w bardzo krótkim czasie
zaprojektować system odpowiadający potrzebom fabryki. Oszczędza to klientowi wysiłku związanego z projektowaniem i inżynierią. W kilku z wymienionych
przykładów wykwalifikowany integrator uczestniczył od samego początku; symulacja tworzenia trasy i przydzielania zadań była kluczem do sukcesu. System
AMR oferuje korzyści producentom z branży elektroniki użytkowej i półprzewodników. Automatyzując potrzeby związane z transportem materiałów za pomocą elastycznego i niezawodnego systemu, roboty mobilne zapewniają efektywne wykorzystanie powierzchni podłogi, solidną identyfikowalność, optymalizację
siły roboczej i pomagają zminimalizować ryzyko dla pracowników.
Christoph Wimmer jest menedżerem ds. półprzewodników/elektroniki
w Omron Automation Americas. n
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Autonomia dostaw:
inwestycja w AMRs strategiczna
Autonomiczne roboty mobilne (ang. Autonomous Mobile Robots, AMR) zmieniają reguły
zarządzania logistyką i produkcją, pozwalając zachować firmom globalną konkurencyjność,
zwiększać elastyczność, redukować koszty i czas operacji, a także lepiej zarządzać kadrą
specjalistów. To potencjał, który został przez rynek dobrze zauważony, czego potwierdzeniem jest
rosnąca skala inwestycji w automatyzację transportu wewnętrznego. Dziś w kolejce chętnych po
roboty mobilne ustawia się już nie tylko przemysł, ale i e-commerce. Co warto wiedzieć?

P

racujące na produkcji i w magazynach autonomiczne roboty mobilne zapewniają wzrost produktywności,
zwiększają wydajność logistyczną zakładu, przyspieszają
procesy dostaw wewnętrznych i skutecznie redukują koszty operacyjne. Ich wykorzystanie pozwala przedsiębiorstwom uwolnić
załogę od wykonywania powtarzalnych zleceń w zakresie dostaw
wewnętrznych, a co ważniejsze – AMRs gwarantować będą stabilność procesów. – Strategiczne wykorzystanie autonomicznych
robotów mobilnych w środowiskach produkcyjnych jest wyłącz-
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nie kwestią czasu. Rynek potrzebuje kompleksowych rozwiązań
automatyzujących procesy produkcyjne, których wdrożenie stanie się gwarantem ciągłości pracy fabryki czy magazynu. Oczekiwaniem jest nie tylko brak przestojów, ale także przyspieszenie
operacji i zwiększenie elastyczności procesów, co umożliwiają
właśnie AMRs – mówi Marek Gabryś, prezes AIUT. Firma jest największym polskim integratorem automatyki i robotyki, dostawcą
zrobotyzowanych systemów intralogistycznych i jednym z czołowych europejskich przedsiębiorstw w branży.
ROBOTY PRZEMYSŁOWE 2021/2022


Strategiczne wykorzystanie autonomicznych
robotów mobilnych w środowiskach
produkcyjnych jest wyłącznie kwestią czasu.
Rynek potrzebuje kompleksowych rozwiązań
automatyzujących procesy produkcyjne,
których wdrożenie stanie się gwarantem
ciągłości pracy fabryki czy magazynu.

Pandemia napędem automatyzacji

Szacuje się, że do 2023 roku liczba robotów w branży przemysłowej może wzrosnąć nawet o ok. 125 proc. Chodzi zwłaszcza
o rozwiązania, które usprawnią procesy transportowe i ten właśnie obszar z wykorzystaniem autonomicznych robotów mobilnych podlega dziś wzmożonej robotyzacji. AMRs mogą jednak
pełnić znacznie więcej funkcji niż obsługa dostaw wewnętrznych.
Ich praca w środowisku produkcyjnym daje nowe możliwości
w zakresie planowania i szybkiej rekonfiguracji procesów. – Sektor produkcyjny doświadcza dziś skrajnych skutków pandemii.
Z jednej strony epidemia zburzyła dotychczasowy ład produkcyjny, a przerwane łańcuchy dostaw skutkują dla wielu zakładów
produkcyjnych niespodziewanymi wyzwaniami. Jednocześnie
ten właśnie fakt popycha rynek w kierunku gwałtownej i skokowej automatyzacji i robotyzacji kolejnych procesów wytwórczych
oraz logistycznych, aby uniezależnić produkcję od czynników zewnętrznych i zapewnić bezpieczeństwo załodze – zauważa Marek Gabryś z AIUT. Jak ocenia szef gliwickiej firmy, zapowiadane
już odwrócenie trendów globalizacyjnych wymusi konieczność
odejścia od wysokospecjalizowanych linii automatyki w kierunku
rozwiązań bardziej elastycznych i rekonfigurowalnych, dzięki którym w razie potrzeby na rodzimym rynku zabezpieczona zostanie m.in. podaż produktów kluczowych. Z pomocą mają przyjść
autonomiczne roboty mobilne. – Digitalizacja i synchronizacja
procesów będą niezbędne dla utrzymania dobrej kondycji zakładu. Za istotne, przede wszystkim dla sektora motoryzacyjnego, uznałbym nowe podejście dla organizacji linii produkcyjnej,
która – jak pokazują nasze doświadczenia, dzięki autonomicznym
robotom mobilnym może zostać szybko i przy niskich kosztach
przystosowana do produkcji niskoseryjnej – wskazuje Marek Gabryś.

Jazda bez operatora

Wprowadzenie do fabryk i magazynów robotów mobilnych, które samodzielnie pobierają, przewożą i dostarczają komponenty
i towary we wskazane miejsca i o czasie, a do tego są bezpieczne
we współpracy z ludźmi, gwarantuje płynność cyklu. Oczekiwaniem ze strony firm jest przy tym nie tylko kwestia automatyzacji
transportu pomiędzy magazynem a linią produkcyjną, ale również w zakresie transportu komponentów w obszarze samej produkcji – pomiędzy poszczególnymi stanowiskami produkcyjnymi.
Wymusiło to zmianę sposobu sterowania i nawigacji robota, któ-

ry stał się pojazdem autonomicznym, zarządzanym automatycznie i systemowo, bez udziału operatora. – Większość dostępnych
na rynku rozwiązań opiera się w tej chwili na nawigacji swobodnej, która nie wymaga zmian w infrastrukturze zakładu produkcyjnego. Nawigacja taka odbywa się w oparciu o skanowanie
laserowe otoczenia połączone z mapowaniem (SLAM), jednak
zwłaszcza w środowisku o dużej zmienności, ta technologia może
okazać się niewystarczająca. Dlatego w naszym rozwiązaniu
wspieramy się dodatkowymi systemami lokalizacyjnymi (bazującymi na UWB), które umożliwiają monitorowanie innych pojaz-


Wprowadzenie do fabryk i magazynów
robotów mobilnych, które samodzielnie
pobierają, przewożą i dostarczają komponenty
i towary we wskazane miejsca i o czasie, a do
tego są bezpieczne we współpracy z ludźmi,
gwarantuje płynność cyklu.
dów, w tym wózków widłowych oraz ludzi na terenie zakładu, co
przekłada się na poprawę bezpieczeństwa i nieprzerwaną pracę
maszyn – zauważa Jerzy Greblicki, doradca zarządu ds. Przemysłu 4.0 w AIUT.

Kastomizacja, czyli AMR na miarę procesu

Inwestycje w coraz bardziej zaawansowane rozwiązania automatyzacji transportu wynikają m.in. z rosnącej potrzeby szybkiej oraz
bezbłędnej realizacji coraz większej liczby zleceń. Różne potrze-
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W sieci kupuje już co trzeci Polak,
a w 2021 roku blisko połowa, bo aż 43 proc.
z nas zamierza wydać na zakupy online
więcej niż w roku 2020, wynika z raportów
rynkowych.

by firm sprawiają, że sztywne portfolio rozwiązań intralogistycznych przestaje wystarczać i oczekiwana jest coraz większa elastyczność w oferowaniu systemów zrobotyzowanych. Wynika ona
wprost ze specyfiki procesu produkcyjnego danego zakładu. –
Otwartość na kastomizację składowych wdrażanego rozwiązania
ma fundamentalne znaczenie dla optymalizacji pracy zakładu.
Jako dostawca rozwiązań z zakresu robotyki mobilnej jesteśmy
tego świadomi, dlatego projektując rozwiązanie wychodzimy od
potrzeb inwestora. Ciekawy przykład - dla klienta, u którego prowadziliśmy wdrożenie autonomicznego systemu transportowego
istotną kwestią była możliwość modyfikacji konstrukcji wózka pasywnego, na którym AMR AIUT Formica 1 miał dostarczać komponenty. Łatwość kastomizacji zarówno naszych robotów AMR
i sprzętu pasywnego zawiera się w naszej ofercie, dlatego nie był
to dla nas problem przy realizacji tego zamówienia i należy mieć
świadomość, że takie pytania będą padać z ust klientów coraz
częściej – mówi Jerzy Greblicki.

Casting na robota to za mało

Jak usprawnić procesy intralogistyczne? Na to pytanie odpowiedzi szukają dziś niemal wszystkie przedsiębiorstwa, niezależnie
od branży. Czego inwestorzy oczekują od dostawców robotów
mobilnych typu AGV/AMR? – Klienci chcą rozwiązań kompletnych i zdolnych do integracji z innymi systemami zakładowymi,
a przy tym projektowanych pod konkretny – ich – proces. Co
warto podkreślić, istotny jest jednak nie sam robot, a system
zarządzający pracą autonomicznych pojazdów, który wraz z innymi systemami zakładowymi tworzyć powinien jeden, spójnie
zarządzany ekosystem. Oczekiwaniem zakładów, na które my
odpowiadamy rozwiązaniem AIUT Qursor, jest że taki system intralogistyczny umożliwi np. wizualizację położenia nie tylko floty
autonomicznych robotów mobilnych, ale i wózków tradycyjnych
oraz pracowników, komunikując AMRs o przeszkodach czy utrudnieniach w ruchu na danej ścieżce np. celem wyboru innej optymalnej trasy w czasie rzeczywistym – wyjaśnia Jerzy Greblicki.

E-handel i roboty w magazynach

Trend robotyzacji procesów logistycznych w magazynach i centrach logistycznych został mocno zarysowany a wprawione
w ruch koło automatyzacji nabierać będzie wyłącznie rozpędu.
Na nowe technologie otwierają się też nowe rynki. I tak przez
drzwi magazynów e-commerce coraz częściej przejeżdżają roboty mobilne, które odpowiadają za szybkie i terminowe dostawy
wewnętrzne. – W sieci kupuje już co trzeci Polak, a w 2021 roku
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W czasie pandemii kluczowy dla realizacji
projektów wdrożeń AMRs stał się rozwój
narzędzi, których celem było usprawnienie
procesu wdrożenia i utrzymania systemów
z jak najmniejszym zaangażowaniem osób na
terenie zakładu klienta.
blisko połowa, bo aż 43 proc. z nas zamierza wydać na zakupy
online więcej niż w roku 2020, wynika z raportów rynkowych. Co
to oznacza dla branży e-commerce? Obok perspektywy zysku
prognoza ta oznacza niesamowite wyzwanie logistyczne, któremu na dłuższą metę sprostać mogą wyłącznie automatyczne
systemy magazynowe i transportowe – zaznacza Jerzy Greblicki.
Wprowadzenie robotów mobilnych AMR do magazynów to krok
ROBOTY PRZEMYSŁOWE 2021/2022

wdrożenia i utrzymania systemów z jak najmniejszym zaangażowaniem osób na terenie zakładu klienta. Dlatego zaprojektowaliśmy i rozbudowaliśmy narzędzie do symulacji procesów
logistycznych oraz narzędzia analityczne do oceny wymaganej,
optymalnej liczby robotów AMR, które spełniać mają założone
cele. Taka wirtualna platforma intralogistyczna pozwala m.in. na
projektowanie tras przejazdów, symulowanie realizacji zleceń
przez robota czy optymalizacje konieczne do prawidłowej pracy


Niezwykle ważnym elementem wdrożenia są
testy laboratoryjne kluczowych elementów
systemu, które obejmują testy fragmentów
ścieżek transportowych (zwłaszcza tak zwane
wąskie gardła), operacje w obrębie gniazd
produkcyjnych czy testy prędkościowe
i stabilności ładunków o niestandardowych
gabarytach
floty zrobotyzowanej na terenie zakładu. Niezwykle ważnym elementem wdrożenia są testy laboratoryjne kluczowych elementów systemu, które obejmują testy fragmentów ścieżek transportowych (zwłaszcza tak zwane wąskie gardła), operacje w obrębie
gniazd produkcyjnych czy testy prędkościowe i stabilności ładunków o niestandardowych gabarytach – mówi Jerzy Greblicki. Jak
podkreślają eksperci, wdrożenia z wykorzystaniem opisanych wyżej rozwiązań przyspieszają proces rzeczywistego wdrożenia i minimalizują ryzyko problemów technicznych. Dopiero po zakończeniu etapu symulacji i testów następuje faktyczne wdrożenie.

W cyfrowym lustrze widać ROI
w kierunku pełnej automatyzacji dostaw wewnętrznych a robotyzacja procesów logistycznych zapewnić ma pełną synchroniczajcję operacji magazynowych.

Zdalne wdrożenia i wirtualny AMR

Zmiany spowodowane pandemią Covid-19 wymusiły na integratorach zmianę w podejściu do realizacji projektów. Ograniczenia w podróżowaniu i możliwości rzeczywistych wizyt na
terenie zakładów wpłynęły na rozwój i akceptację technik pracy
zdalnej. Standardem stały się wszelkie metody wirtualnego projektowania i weryfikacji poprawności rozwiązań przed właściwym wdrożeniem. Wyłącznie kluczowe czynności testowane były
w warunkach rzeczywistych. O ile takie praktyki były wcześniej
stosowane w przypadku klasycznej robotyzacji i automatyzacji,
to w roku 2020 zostały rozszerzone o obszary automatyzacji logistyki i wdrożeń autonomicznych robotów mobilnych. – W czasie
pandemii kluczowy dla realizacji projektów wdrożeń AMRs stał
się rozwój narzędzi, których celem było usprawnienie procesu

Zakłady chcą znać próg opłacalności inwestycji w autonomiczne
roboty mobilne. To możliwe. – Przedsiębiorstwa chcą znać ROI.
W AIUT opracowaliśmy rozwiązanie, które na to pozwala. Dlatego do każdego wdrożenia AMRs podchodzimy poprzez symulację procesów na rzeczywistej mapie danego zakładu. Symulując
rzeczywiste procesy logistyczne nasza wirtualna platforma intralogistyczna pozwala poznać zapotrzebowanie na roboty oraz
ROI – dając pełen obraz przyszłego rozwiązania przed właściwym
wdrożeniem. System uwzględnia m.in. plan produkcji, aktualną
mapę zakładu, istniejące trasy i zakłócenia, odwzorowuje pełen
ruch pojazdów i symuluje prędkości zależne od obciążenia – wyjaśnia Jerzy Greblicki.

AIUT Sp. z o.o.
ul. Wyczółkowskiego 113, 44-109 Gliwice
tel.: +48 32 775 40 00
www.aiut.com, email: info@aiut.com
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Co należy wziąć pod uwagę podczas
automatyzacji procesów produkcyjnych
przy użyciu robotów?
Każdy, kto planuje wdrożenie koncepcji inteligentnej fabryki w swoim przedsiębiorstwie, przed podjęciem
decyzji powinien starannie rozważyć dostępne opcje z zakresu robotyki. Wybór konkretnego rozwiązania
– np. robota przemysłowego czy robota współpracującego – musi precyzyjnie odpowiadać na konkretne
potrzeby danego przedsiębiorstwa.

Z

raportu World Robotics 2020 Industrial Robots
wynika, że w ciągu ostatnich pięciu lat liczba robotów przemysłowych na całym świecie wzrosła
o 85%. Pomimo pandemii ich sprzedaż utrzymuje się na wysokim poziomie, a możliwości ich
wykorzystania jest coraz więcej. Współpraca między ludźmi
i robotami jest priorytetem dla wielu dyrektorów generalnych,
którzy chcą zmniejszyć obciążenie pracowników, zwiększyć
wydajność i bezpieczeństwo oraz usprawnić procesy. Ale skąd
firmy mają wiedzieć, które rozwiązanie z zakresu robotyki
byłoby najlepszym wyborem? Eksperci firmy OMRON, lidera w dziedzinie automatyki przemysłowej, w tym rozwiązań
w zakresie czujników, sterowania, wizji i robotyki do automatyzacji przemysłowej, wyjaśniają tę kwestię.

Wybór robota dopasowany do potrzeb
przedsiębiorstwa

– Wybór robota zależy od lokalizacji, ukierunkowania produkcji i indywidualnych potrzeb. Zakres, obciążenie, wymagania
w zasięgu ruchu, możliwości rozbudowy i interakcji z technologiami takimi jak sztuczna inteligencja (AI) lub przetwarzanie
obrazu, mogą mieć wpływ na to, jaki robot będzie najlepszy
dla danej firmy – mówi Fernando Vaquerizo, dyrektor ds.
marketingu produktów stacjonarnych i cobotów w OMRON
Europe.
Pytania, które należy sobie zadać podczas automatyzacji
procesów:
•	Jakiego rodzaju produkty zamierza się wytwarzać lub obsługiwać – i w jaki sposób?
•	Jakie ruchy powinien wykonywać robot?
•	Jakie odległości musi pokonywać?
•	Czy robotem powinni sterować eksperci z firmy, czy operator maszyny?
•	Jaki rodzaj produkcji i wydajności części jest potrzebny?
•	Czy powtarzalność lub precyzja mają zasadnicze znaczenie?
•	Czy wymagany jest zintegrowany system wizyjny robotów
albo system do kontroli wizyjnej?
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W ciągu ostatnich pięciu lat liczba
robotów przemysłowych na całym
świecie wzrosła o 85%.
•	Czy lepiej wybrać system montowany na stałe, czy raczej
elastycznego robota współpracującego?

Robot tradycyjny czy współpracujący?

Roboty montowane na stałe zapewniają dużą prędkość, precyzję, możliwość ponownego programowania, bezpieczeństwo
i wysoką wydajność. Jednak do przeprogramowania robotów
potrzeba ekspertów, wiąże się to również z koniecznością zapewnienia znacznie większej ilości miejsca. W przypadku
firm o krótkich cyklach produkcyjnych i czasach przerobowych lepiej mogą się sprawdzić tradycyjne roboty montażowe, ponieważ pracują one szybciej. Roboty współpracujące są
łatwiejsze w eksploatacji i idealnie nadają się do zastosowań
o wysokim zróżnicowaniu produktowym i niskiej powtarzalności produkcji. Zawierają one zintegrowane zabezpieczenia,
dzięki którym mogą współpracować z ludźmi oraz są bardziej
elastyczne i mobilne. Są one również znacznie prostsze w programowaniu, a ich oprogramowanie jest bardziej intuicyjne
w obsłudze, zewnętrzni specjaliści zwykle nie są więc potrzebni. Można je również zamontować na robotach mobilnych.
Jednak w celu zapewnienia bezpieczeństwa coboty muszą pracować wolniej, zwłaszcza podczas pracy w tym samym obszarze roboczym co ludzie.
Dodatkowo przedsiębiorstwa muszą mieć na uwadze
zwrot z inwestycji (ROI). Obsługa stacjonarnych, bardziej
złożonych robotów zwykle wymaga szkoleń i wiedzy spoza
firmy, a także często dodatkowego sprzętu do wykonywania
bardziej rozbudowanych zadań i zapewnienia bezpieczeństwa
(np. ogrodzeń świetlnych lub klatek).
Peter Lange, kierownik ds. rozwoju biznesu w obszarze
robotów montowanych na stale w firmie Omron Europe, komentuje: – Tradycyjne roboty przemysłowe często lepiej nadają
się do szybkiego i precyzyjnego montażu. Coboty są z kolei ideROBOTY PRZEMYSŁOWE 2021/2022

alne do obsługi palet, konserwacji maszyn, transportu materiałów, załadunku maszyn, kompletowania zamówień, pakowania i testowania.
Stosowanie algorytmów sztucznej inteligencji staje się
również coraz ważniejsze w zastosowaniach w czasie rzeczywistym. Linie produkcyjne i urządzenia są monitorowane
za pomocą czujników działających w czasie rzeczywistym,
a dane – gromadzone i przetwarzane z dużą prędkością w celu
szybkiego wykrywania wszelkich nieprawidłowości.
– Nie ma jednej technologii, która byłaby odpowiednia dla
każdego zastosowania. Dlatego szczegółowy katalog wymagań
i ustalonych celów ma kluczowe znaczenie dla powodzenia projektu robotyki – podsumowuje Peter Lange.
Więcej informacji na temat rozwiązań firmy OMRON
można znaleźć na stronie internetowej: https://industrial.
omron.eu/en/products/robotics

Informacje o firmie OMRON Corporation

OMRON Corporation to wiodąca na świecie firma z branży
automatyki, która oferuje rozwiązania oparte na technolo-


Nie ma jednej technologii, która
byłaby odpowiednia dla każdego
zastosowania. Dlatego szczegółowy
katalog wymagań i ustalonych celów
ma kluczowe znaczenie dla powodzenia
projektu robotyki.
gii „Sensing & Control + Think”. Obszary działania firmy
OMRON obejmują wiele sektorów: od automatyki przemysłowej i podzespołów elektronicznych, przez systemy infrastruktury społecznej i opiekę zdrowotną, aż po rozwiązania
środowiskowe. Firma powstała w 1933 roku i zatrudnia około
30 000 pracowników na całym świecie, dostarczając produkty i świadcząc usługi w około 120 krajach i regionach. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej firmy
OMRON: industrial.omron.eu.
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Świat technologii
w zasięgu ręki
Jesteśmy Wydawnictwem
specjalizującym się w publikowaniu treści
kierowanych do inżynierów związanych
z branżą produkcyjną. Za pośrednictwem
naszych magazynów zawsze będą
Państwo na bieżąco z praktycznymi
oraz najnowszymi trendami,
które kształtują światowy przemysł.
www.trademedia.pl
designed by Eightonesix - Freepik.com
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Projektowanie i sterowanie robotami
o rozciągliwych, elastycznych korpusach
Naukowcy z MIT znaleźli sposób na optymalizację elastycznych robotów do wykonywania określonych zadań
dzięki nowemu modelowi robota o rozciągliwej konstrukcji.

N

aukowcy z MIT wynaleźli sposób na efektywną
optymalizację sterowania i projektowania tzw.
robotów miękkich (ang. soft robots) do wykonywania zadań docelowych, choć było karkołomnym przedsięwzięciem obliczeniowym.
Miękkie roboty mają sprężyste, elastyczne i rozciągliwe ciała, które poruszają się na nieskończoną liczbę sposobów w dowolnym momencie. Z obliczeniowego punktu widzenia stanowi
to bardzo złożoną „reprezentację stanu”, która opisuje, jak porusza się każda część robota. Reprezentacje stanów dla miękkich
robotów mogą mieć potencjalnie miliony wymiarów, co utrudnia obliczenie optymalnego sposobu wykonania przez robota
złożonych zadań.
Na konferencji poświęconej neuronowym systemom przetwarzania informacji, która odbędzie się w przyszłym miesiącu,
naukowcy z MIT zaprezentują model, który uczy się zwartej,
czyli niskowymiarowej, ale szczegółowej reprezentacji stanu,
bazując między innymi na fizyce robota i jego otoczenia. Pomaga to modelowi iteracyjnie optymalizować parametry kontroli
ruchu i konstrukcji materiałowej, dostosowane do konkretnych
zadań.


Miękkie roboty to niewymiarowe stworzenia, które
w każdej chwili wyginają się na miliony różnych
sposobów.
– Miękkie roboty to niewymiarowe stworzenia, które w każdej chwili wyginają się na miliony różnych sposobów – mówi
Andrew Spielberg, student studiów magisterskich w Computer
Science and Artificial Intelligence Laboratory (CSAIL). – Tak
naprawdę istnieją naturalne sposoby, w jakie miękkie obiekty
mogą się wyginać. Udowodniliśmy, że naturalne stany miękkich
robotów można opisać bardzo zwięźle w niskowymiarowym opisie. Optymalizujemy sterowanie i projektowanie miękkich robotów poprzez uczenie się opisu prawdopodobnych stanów.
W symulacjach model ten umożliwił dwu- i trójwymiarowym miękkim robotom wykonanie zadań, np. przemieszczanie
się na określone odległości lub dotarcie do miejsca docelowe50
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go – szybciej i dokładniej niż nawet najlepsze obecnie metody
sterowania. Naukowcy planują wdrożyć ten model w rzeczywistych miękkich robotach.

"Nauczanie w pętli"

Miękka robotyka jest stosunkowo nową dziedziną, ale niesie ze
sobą obietnicę postępu w branży robotyki. Elastyczne struktury
robotów mogą np. zapewnić bezpieczniejszą interakcję z ludźmi, lepszą manipulację obiektami i większą zwrotność.
Sterowanie robotami w symulacjach opiera się na „obserwatorze”, czyli programie obliczającym zmienne, który widzi,
jak miękki robot porusza się w celu wykonania zadania. W poprzedniej pracy badacze rozłożyli miękkiego robota na ręcznie
zaprojektowane skupiska symulowanych cząstek. Cząstki zawierają ważne informacje, które pomagają zawęzić możliwe ruchy
robota. Na przykład, jeśli robot próbuje zgiąć się w określony
sposób, siłowniki mogą przeciwstawić się temu ruchowi na tyle,
że można go zignorować. W przypadku tak złożonych robotów
ręczne wybieranie klastrów, które mają być śledzone podczas
symulacji, może być jednak kłopotliwe.
Opierając się na tej pracy, badacze opracowali metodę optymalizacji „uczenia się w pętli”, w której wszystkie zoptymalizowane parametry są uczone podczas pojedynczej pętli sprzężenia zwrotnego w wielu symulacjach. W tym samym czasie,
gdy uczymy się optymalizacji – lub „w pętli” – metoda uczy się
również reprezentacji stanu.
W modelu zastosowano technikę zwaną metodą punktów
materialnych (MPM), która symuluje zachowanie się cząstek
materiałów ciągłych, takich jak pianki i ciecze, otoczonych
siatką podłoża. W ten sposób ujmuje cząstki robota i jego obserwowalne środowisko w piksele lub trójwymiarowe piksele,
znane jako voxele, bez potrzeby dodatkowych obliczeń.
W fazie uczenia się te surowe informacje o siatce cząstek są
podawane do komponentu uczenia maszynowego, który uczy
się wprowadzać obraz, kompresować go do reprezentacji niskowymiarowej i dekompresować reprezentację z powrotem do
obrazu wejściowego. Jeśli ten „autoenkoder” zachowa wystarczająco dużo szczegółów podczas kompresji obrazu wejściowego, może dokładnie odtworzyć obraz wejściowy po kompresji.
W pracy badaczy wyuczone przez autoenkoder skompresowane reprezentacje służą jako niskowymiarowa reprezentacja
ROBOTY PRZEMYSŁOWE 2021/2022

stanu robota. W fazie optymalizacji ta skompresowana reprezentacja wraca do kontrolera, który wysyła obliczoną aktywację
dla sposobu, w jaki każda cząstka robota powinna się poruszać
w następnym symulowanym przez MPM kroku.
Jednocześnie kontroler wykorzystuje te informacje do dostosowania optymalnej sztywności dla każdej cząstki, aby osiągnąć pożądany ruch. – W przyszłości informacje o materiałach
mogą być wykorzystane do drukowania 3D miękkich robotów,
gdzie każde miejsce cząstki może być wydrukowane z nieco inną
sztywnością. Pozwala to na tworzenie projektów robotów dostosowanych do ruchów, które będą odpowiednie do danej aplikacji
– mówi Spielberg. – Ucząc się tych parametrów naraz, utrzymujesz wszystko w synchronizacji, a proces projektowania staje się
łatwiejszy.

Szybsza optymalizacja

Wszystkie informacje dotyczące optymalizacji są przekazywane
z powrotem na początek pętli w celu wytrenowania auto-enkodera. W trakcie wielu symulacji sterownik uczy się optymalnego ruchu i rodzaju materiału, podczas gdy autoenkoder uczy się
coraz bardziej szczegółowej reprezentacji stanu. – Kluczem jest
to, że chcemy, aby ten niskowymiarowy stan był bardzo opisowy
– mówi Spielberg.
Jak robot osiągnie symulowany stan końcowy w określonym czasie – powiedzmy, jak najbliżej miejsca docelowego – aktualizuje on „funkcję straty”. Jest to kluczowy element uczenia
maszynowego, który stara się zminimalizować pewne błędy.
W tym przypadku funkcja straty minimalizuje, jak daleko robot
zatrzymał się od celu. Ta funkcja straty wraca do kontrolera, który wykorzystuje sygnał błędu do dostrojenia wszystkich zoptymalizowanych parametrów, aby jak najlepiej wykonać zadanie.
– Gdyby badacze próbowali bezpośrednio przekazać wszystkie surowe cząstki symulacji do kontrolera, bez kroku kompresji,
„czas pracy i optymalizacji byłby ogromny”– podkreślaSpielberg.
Używając skompresowanej reprezentacji, badacze byli w stanie
skrócić czas działania każdej iteracji optymalizacji z kilku minut
do około 10 sekund.
Badacze zweryfikowali swój model na symulacjach różnych dwu- i trójwymiarowych robotów dwu- i czterokołowych.
Badacze odkryli również, że podczas gdy roboty korzystające
z tradycyjnych metod mogą potrzebować do 30 000 symulacji,
aby zoptymalizować te parametry, roboty wytrenowane na ich
modelu potrzebowały jedynie około 400 symulacji.
Wdrożenie modelu do prawdziwych, miękkich robotów
oznacza zmierzenie się z problemami związanymi z szumem
i niepewnością występującymi w świecie rzeczywistym, które mogą obniżyć wydajność i dokładność modelu. Naukowcy
mają jednak nadzieję, że w przyszłości uda im się zaprojektować
cały proces tworzenia miękkich robotów, od symulacji po produkcję.
Rob Matheson, Biuro Informacyjne MIT.

n
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Laura Moretz, Robotic Industries Association

Jak roboty pomagają producentom
stosującym wytwarzanie addytywne
zwiększyć precyzję
Robotyka i inne innowacje technologiczne zapewniają większą dokładność oraz umożliwiają wytwarzanie
części o dużych gabarytach dzięki zastosowaniu produkcji addytywnej.

R

oboty w coraz większym stopniu ułatwiają
produkcję addytywną, zwiększając wydajność,
precyzję i rozmiar tworzonych części. Długoletni liderzy branży i początkujące firmy poprawiają wyniki produkcji addytywnej (druku
3D) za pomocą robotów. Dwie firmy, które wytwarzają jednoczęściowe elementy z pomocą robotów, to Arevo, start-up
z Doliny Krzemowej oraz Fanuc America. Inne firmy również wprowadzają innowacje w tej dziedzinie, pracując nad
tworzeniem większych części i eliminacją słabych połączeń.

Physik Instrumente (PI), niemiecka firma z siedzibą w Auburn, Massachusetts, wykonuje w swoich częściach otwory
z dokładnością poniżej mikrometra, co z kolei pozwala producentom stosującym wytwarzanie addytywne na większą
precyzję w procesach wytwarzania.

Maksymalizacja automatyzacji od
samego początku

Arevo, uruchomione w 2013 roku jako start-up, opracowało bezpośrednią technologię cyfrową do tworzenia wytrzymałych i lekkich części na zamówienie dla wielu klientów.
Wiener Mondesir, współzałożyciel i dyrektor ds. technologii (CTO) firmy z Doliny Krzemowej, opisał, w jaki sposób
jego oprogramowanie Xplorator umożliwia tworzenie lekkich kompozytów z włókna węglowego. Jego partnerzy są
zgodni, że „oprogramowanie to naprawdę odblokuje wiele
możliwości w zakresie tego, co jesteśmy w stanie zrobić,
ponieważ może ono analizować rzeczywiste warunki obciążenia i projektować właściwą orientację włókien”. Xplorator
otworzył drzwi do drugiego celu założycieli, którym było
wyeliminowanie ręcznie tworzonych procedur. – Musiał
istnieć sposób na zrobienie tego w sposób zautomatyzowany,
aby dać konstruktorowi swobodę działania – mówi Mondesir. – W 2014 roku niektóre patenty wygasały, a ruch ludzi
kreatywnych przybierał na sile.
Następnym krokiem Arevo było znalezienie najlepszego
sposobu na budowanie z wykorzystaniem oprogramowania
modelującego. Druk 3D był kluczem do budowania struktur kompozytowych. – Jeśli dostosujemy go za pomocą oprogramowania, będziemy w stanie zrozumieć, jak zorientować
włókna i zbudować strukturę, która będzie w stanie sprostać
wcześniej określonym właściwościom materiału lub części –
wyjaśnia Mondesir. – Zbudowaliśmy więc maszynę, która
to umożliwia. Najnowszą iteracją jest drukarka do włókien
węglowych Aqua 2.

Fot. 1. Gładkie wykończenie powierzchni po obróbce
wykańczającej. 
Zdjęcie: FANUC/RIA
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Fot. 2. Operator monitorujący proces WAAM wykonywany
przez robota współpracującego.
Zdjęcie: FANUC/RIA

Trzecią ważną rzeczą dla rozwoju Arevo były materiały.
Druk 3D był najpierw wykorzystywany do prototypów, teraz
celem stało się drukowanie gotowych komponentów. – Istnieje potrzeba zrozumienia, jak dana część będzie pracować
w świecie rzeczywistym, jaką powinna cechować się jakością,
powtarzalnością, dokładnością i tolerancją wymiarową –
mówi Mondesir. – Musieliśmy rozwiązać problem procesu. Dla
początkującego przedsiębiorcy było to spore wyzwanie. Byliśmy
ambitni i zdecydowaliśmy, że chcemy kontrolować nasze przeznaczenie poprzez rozszerzenie projektu do produkcji.
Kiedy Arevo stworzyło pierwsze prototypy, zaimplementowano roboty, aby zapewnić dostęp i możliwość orientacji w przestrzeni. Zastosowanie kompozytów z włókna
węglowego skraca czas od powstania koncepcji do uzyskania funkcjonalnego produktu. Przemysłowy system druku
3D z włókien ciągłych może drukować części o objętości do
jednego metra sześciennego.

Kluczowe zwycięstwa po drodze

Arevo przyjmuje od klientów zamówienia na części i kontynuuje rozwój nowych zastosowań dla kompozytów z włókna
węglowego, organizując comiesięczne hackathony. Dzięki


Roboty w coraz większym stopniu
ułatwiają produkcję addytywną,
zwiększając wydajność, precyzję
i rozmiar tworzonych części. Długoletni
liderzy branży i początkujące firmy
poprawiają wyniki produkcji addytywnej
(druku 3D) za pomocą robotów.

Fot. 3. Głowica
Arevo DED (direct-energy-deposition). Umożliwia uzyskanie wysokiej jakości
części kompozytowych. 
Zdjęcie: Arevo Labs/RIA

tym hackathonom opracowano dobrze przyjętą rakietę tenisową i meble z włókna węglowego. W ramach odrębnej
inicjatywy Arevo opracowało w tym
roku Superstrata – rower z włókna
	Więcej
węglowego. Jego rama to pojedynINFORMACJI
czy kawałek włókna węglowego
zaprojektowany za pomocą Xplo- SŁOWA KLUCZOWE:
ratora Arevo i wydrukowany na robotyka, produkcja addytywna
platformie Aqua. Każdy rower jest
wykonywany na zamówienie, aby Roboty w coraz większym stopniu
dostosować go do różnych długości ułatwiają produkcję addytywną, co
pozwala na bardziej precyzyjne tworzenie
kończyn i rozmiarów ciała użyt- większych części.
kownika. Arevo rozszerza swoje
Ostatnie postępy w spawalniczej
możliwości druku – oprócz pięciu produkcji addytywnej (WAAM)
maszyn Aqua, które ma na farmie umożliwiają tworzenie dużych części
w Milpitas w Kalifornii, zakupiło z pomocą robotów.
jeszcze 15 maszyn Aqua do nowej Niektórzy producenci poprawiają
farmy w Wietnamie. Planuje się, że precyzję robotów i zwiększają ich
wydajność w produkcji addytywnej.
farma w Wietnamie rozrośnie się do
100 maszyn. – Jest to prawdopodobONLINE
nie jedyny kraj, który w czasie pan- Zobacz dodatkowe artykuły związane
demii COVID-19 pozostaje otwarty z RIA na www.controleng.com.
i pędzi do przodu, a tak się składa, Zastanów się, jakie korzyści mogłaby
że nasz CEO jest właśnie stamtąd odnieść Twoja firma dzięki produkcji
– podkreśla Mondesir. Zwraca też addytywnej i robotom współpracującym?
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Fot. 4. Niestandardowa obrabiarka do laserowej obróbki
płyt PCB i elementów elektronicznych.
Zdjęcie: Physik Instrumente (PI)/RIA)

uwagę, że szybkie projektowanie i zwrot są kluczowe: – Jeśli
jesteś w stanie poruszać się z taką prędkością, masz możliwość
zmiany w locie. Jeśli coś nie działa, wprowadzasz zmianę
i kontynuujesz. Automatyzacja umożliwia to wszystko.

Drut metalowy do produkcji addytywnej
dużych części

Fanuc America Corp. z siedzibą w Rochester Hills, Michigan, jest największym producentem robotów w USA, mającym wielu klientów m.in. w przemyśle motoryzacyjnym,

Fot. 5. Niestandardowa obrabiarka do laserowej obróbki
płyt PCB i elementów elektronicznych.
Zdjęcie: Physik Instrumente (PI)/RIA)

lotniczym, maszyn rolniczych. Jego firma macierzysta – Fanuc – została założona w Japonii w 1956 roku. Fanuc America zaopatruje również przemysł lotniczy i kosmonautyczny
w roboty wykonujące produkcję przyrostową lub druk 3D
oraz współpracuje z partnerami specjalizującymi się w integracji robotów do budowy systemów zautomatyzowanych.
Ostatnie postępy w produkcji addytywnej z użyciem drutu
spawalniczego (WAAM) pozwalają na tworzenie dużych
części z pomocą robotów.
Mark Scherler, dyrektor generalny Fanuc America, powiedział, że proces o nazwie weld-wire tworzy metalowe
części nadające się do samochodów i samolotów. – Kiedy
głowica może być umieszczona na robocie, przechodzi ona
z systemu trzyosiowego do systemu sześcioosiowego – wyjaśnia Scherler. – Możemy więc manipulować głowicą na wiele sposobów za pomocą robotów, które zapewniają większy
zasięg niż pozwalają na to standardowe systemy addytywne.
Można zatem budować większe części. Scherler jest pod-

Fot. 6. TERA-Fab – biurkowa drukarka do nanostruktur:
piezoelektrycznie sterowany support porusza drukowanym
elementem. 
Zdjęcie: RIA/TERA-print
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Fanuc America Corp. z siedzibą w Rochester Hills, Michigan, jest największym
producentem robotów w USA, mającym wielu klientów m.in. w przemyśle
motoryzacyjnym, lotniczym, maszyn rolniczych.
ekscytowany nowymi możliwościami, na które pozwala
proces addytywny, w tym elastycznością w projektowaniu,
redukcją masy i konstrukcjami, które są bardziej wydajne
w budowie: – Otwiera to wiele nowych pomysłów na produkcję.
Wprawdzie tylko część 100-osobowego zespołu badawczo-rozwojowego Fanuc skupia się na produkcji addytywnej, ale koncentracja ta wzrosła. – Kilka lat temu nie
myślałem o produkcji addytywnej z wykorzystaniem drutu spawalniczego. Proces ten jest jednak na tyle dojrzały, że
ludzie go stosują. A możliwość umieszczenia go na jednym
z naszych robotów i zbudowania części to całkiem ekscytujące
wyzwanie – podkreśla Scherler.
Fanuc przyjął koncepcję robota współpracującego (cobota), który pozwala człowiekowi na interakcję lub stanie
w pobliżu robota podczas jego pracy, bez standardowych
osłon oddzielających roboty od ludzi. Firma zademonstrowała robota współpracującego na targach Fabtech, wykonując WAAM dla małych części metalowych typowych dla
przemysłu lotniczego i kosmicznego. Takie części mogą
mieć wysokość nawet 90–120 cm.

Precyzja systemów produkcji
addytywnej

Physik Instrumente (PI) koncentruje się na systemach ruchu, które umożliwiają tworzenie części o najwyższej precyzji dla systemów produkcji addytywnej. Matthew Price, kierownik techniczny ds. automatyki precyzyjnej w PI, mówi,
że zespół 40–50 osób pracuje nad tworzeniem bardziej
precyzyjnych części dla swoich klientów, przeznaczonych
do produkcji addytywnej, często z detalami mierzonymi
w mikronach lub mniejszymi. – Nie sprzedajemy systemów
wytwarzania addytywnego. Sprzedajemy nasze produkty ludziom, którzy je budują. Jeśli weźmiesz do ręki część, spojrzysz


Fanuc przyjął koncepcję robota
współpracującego (cobota), który
pozwala człowiekowi na interakcję
lub stanie w pobliżu robota podczas
jego pracy, bez standardowych osłon
oddzielających roboty od ludzi.

na nią i zobaczysz wady, to bardzo prawdopodobne, że to nie
jest nasz produkt – zapewnia Price.
PI dysponuje w pełni funkcjonalnym oprogramowaniem i sprzętem, które przyczyniają się do rozwoju systemów produkcji addytywnej. – Nasze prace koncentrują się
na tworzeniu zautomatyzowanych platform, precyzyjnych
stopni, systemów ruchu i oprogramowania do obsługi procesów laserowych, dozowników i wytłaczarek. Mamy pewne
zastrzeżone procesy, które pomagają nam w optymalizacji, zwłaszcza w aplikacjach dozowania materiału. Naszym
głównym celem jest jednak tworzenie sprzętu i oprogramowania wykorzystywanego do budowy zaawansowanych drukarek 3D lub zaawansowanych systemów wytwarzania przyrostowego – mówi Price.
Firma współpracuje z głównymi uniwersyteckimi
ośrodkami badawczymi oraz firmami komercyjnymi w sektorze prywatnym i publicznym, które wykorzystują elementy
o niezwykle małych rozmiarach. – Zaczynają one dochodzić
do wartości poniżej 50 mikronów lub nawet poniżej 30 mikronów. Istnieją również wyspecjalizowane procesy laserowe,
które pozwalają produkować elementy o znacznie większych
rozmiarach – wyjaśnia Price i dodaje, że najnowocześniejszą
technologią jest fotopolimeryzacja: – Polimeryzacja dwufotonowa pozwala na rozdzielczość poniżej stu nanometrów.
Celem PI jest dalsze zwiększanie wydajności producentów, którzy używają robotów do produkcji addytywnej.
– My nie będziemy mieli takiej wiedzy o materiałach/procesach, jaką oni mają, a oni nigdy nie będą mieli takiej wiedzy
z zakresu automatyki precyzyjnej, jaką posiadamy my. Ale
kiedy połączysz te dwie rzeczy razem, to myślę, że naprawdę
osiągniesz najlepszy rezultat – tłumaczy Price.
Laura Moretz jest redaktorem współpracującym
w Robotic Industries Association (RIA) i Robotics Online.
RIA jest stowarzyszeniem handlowym typu not-for-profit,
zajmującym się poprawą regionalnej, krajowej
i globalnej konkurencyjności północnoamerykańskich
sektorów produkcyjnych i usługowych poprzez robotykę
i powiązaną z nią automatyzację.
Artykuł pierwotnie ukazał się na stronie internetowej RIA.
RIA jest częścią Association for Advancing Automation (A3),
partnera merytorycznego CFE Media.
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Rohit John Varghese, Harmonic Bionics Inc.

Terapia egzoszkieletowa
Wewnątrz egzoszkieletu zaawansowane technologie robotyki pomagają pacjentom korzystającym
z fizjoterapii odzyskać władzę w ramionach. Są to zaawansowane aplikacje do sterowania ruchem.

E

gzoszkielet arobotyczny pomaga poruszać się osobom z paraliżem rąk, pomagając w fizjoterapii.
Posiada 23 stopnie swobody (degrees of freedom
– DoF) – dzięki wbudowanym ponad 50 czujnikom, siłownikom wykrywającym, wielu procesorom i szybkiej komunikacji sieciowej.

Projekt , zakres i cele egzoszkieletu
wykorzystującego technologie robotyczne
Firma Harmonic Bionics z Austin w stanie Teksas opracowała
egzoszkielet o nazwie Harmonia (Harmony) do kończyn
górnych, aby pomóc osobom po udarze lub uszkodzeniu
nerwowo-mięśniowym przywrócić funkcjonalność kończyn
i powrócić do zdrowia. Fizjoterapeuci wykorzystują
egzoszkielet do wspomagania pacjentów w ich rehabilitacji.
Celem było zmaksymalizowanie zakresu ruchu ludzkiego
barku i obręczy barkowej na ramieniu z niedowładem
połowicznym (ramię dotknięte udarem). Egzoszkielet musiał
pasować do osób o wszystkich kształtach i rozmiarach
(można go tak wyregulować, aby pasował do ponad 95%
populacji). Urządzenie dysponuje zaawansowaną technologią
siłownika i sterownika, która umożliwia Harmony
dostosowywanie kompensacji grawitacji, wspomagania
i oporu ruchu według potrzeb każdego pacjenta.

Zastosowane technologie robotyczne
i sterowania

Urządzenie to robotyczny egzoszkielet o 23 stopniach swobody, z 14-stopniowymi siłownikami automatycznymi wy-

krywającymi moment obrotowy oraz możliwością sterowania
oporami ruchu. Pozostałe 9 siłowników wykorzystuje sprzężenie zwrotne położenia do aktywnej regulacji rozmiarów
pacjenta. System sterowania robota został zaprojektowany od
podstaw przez firmę Harmonic Bionics przy użyciu protokołu
EtherCAT, aby umożliwić czasy cykli w rozproszonych procesorach. Oprzyrządowanie urządzenia ma ponad 50 czujników.
Każdy staw (przegub) ma dwa enkodery, aktywne wykrywanie obciążenia i automatyczne sterowanie silnikiem, a także
inne wymagane oprzyrządowanie. Zespół projektowy zbudował całą elektronikę sterującą silnikiem oraz komunikacją
we własnym zakresie. Uzyskano czas cyklu w pętli zamkniętej
ponad 2000 Hz w procesorach rozproszonych. Moduł siłownika został zaprojektowany niestandardowo, aby umożliwić
sprzężenie zwrotne momentu obrotowego w pętli zamkniętej w celu uzyskania dokładnego i niezawodnego sterowania
momentem obrotowym i oporami ruchu. Umożliwiło to osiągnięcie wymaganego przez terapeutów poziomu wydajności
egzoszkieletu.

Pozytywne dane z pilotażowego
wykorzystania egzoszkieletu do
rehabilitacji

Wyniki pilotażowego badania przeprowadzonego na osobach
zdrowych i po udarze, które okazały się pozytywne, zostały
niedawno opublikowane na Międzynarodowej Konferencji
Udarowej. W środowisku medycznym rośnie zainteresowanie potrzebą jak najszybszego wprowadzenia tej technologii
robotycznej na rynek kliniczny. Jakie wnioski wyciągnięto?
Egzoszkielet Harmony będzie potężnym narzędziem do wykorzystania jako środek wspomagający postęp pacjenta po
udarze w kierunku normalizacji ruchów kończyn. Kliniki
przyjmują ograniczoną liczbę pacjentów i czasami potrzeba
lat terapii, aby zacząć funkcjonować. Jednak błędne jest przekonanie, że normalne funkcjonowanie i ruch kończyn zostaną
w pełni przywrócone. Jednak istnieje nadzieja, że egzoszkielety będą uzupełnieniem istniejących metod leczenia ludzi po
udarze w klinikach i w domu. Harmony ułatwia pracę terapeuty w radzeniu sobie z paraliżem kończyny górnej pacjenta
i daje natychmiastową informację zwrotną.



Rohit John Varghese jest szefem rozwoju produktów
w firmie Harmonic Bionics Inc.
n

Harmony to egzoszkielet przeznaczony do wspomagania
pacjentów w rehabilitacji po udarze, skupiający się na
ramionach. 
Źródło: Harmonic Robotics
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