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Roboty przemysłowe 2021/2022
DODATEK SPECJALNY

Michael 
Majchrzak, 
Wydawca

W zeszłym roku Elon Musk zasłynął stwierdzeniem, że Tesla jest największą firmą robotyczną na 
świecie i spodziewa się, że do końca tego roku po drogach będzie jeździć ponad 2,5 miliona 
pojazdów produkcji jego firmy. Wykorzystując maksymalnie technologię czujników w pojeździe 

w pełni autonomicznym – FSD (ang. Full Self-Driving) – można by argumentować, że te pojazdy funk-
cjonują lub będą funkcjonować w najbliższej przyszłości w większym stopniu jako roboty niż samochody. 
Przeglądając prasę z końca sierpnia 2022, przeczytałem właśnie, że we wrześniu Elon Musk ogłosi infor-
macje na temat postępów w sprawie robota humanoidalnego Optimus, który jest opracowywany w firmie 
Tesla. Wykorzystując wszystkie dane generowane w nawigacji samochodowej jako podstawę do zrozumie-
nia symulacji sytuacji ze świata rzeczywistego, firma Tesla dąży do stworzenia robota humanoidalnego, który będzie wykonywał 
większość prostych, codziennych prac, nielubianych przez ludzi. Jest to ambitny projekt, jednak Elon Musk uważa, że w przyszłości 
będzie on największym generatorem dochodów firmy Tesla.

Co w tej sytuacji oznacza najnowocześniejsza technologia firmy Tesla dla przyszłości robotyki w przemyśle produkcyjnym? Dla 
tych z Was, którzy pracują w zakładach produkcyjnych, prawdopodobnie oczywiste jest, że obecnie roboty są przyszłością tej branży. 
Niezależnie od tego, czy są to autonomiczne roboty mobilne (Autonomous Mobile Robots, AMR), wózki samojezdne (Automated 
Guided Vehicles, AGV), roboty współpracujące (coboty) czy roboty wykonujące specyficzne zadania, takie jak spawanie, paletyzo-
wanie czy montaż typu pick-and-place, które to zadania były w ubiegłym wieku realizowane za pomocą przenośników taśmowych 
i maszyn sterowanych przez PLC, roboty obecnie zaczynają gwałtownie dominować w technologii stosowanej w hali fabrycznej. 
Elon Musk przewidywał nawet, że robot Optimus zastąpi ludzi pracujących w fabryce w niezbyt odległej przyszłości. Myślę, że czas 
to pokaże. Wielokrotnie okazało się już, że lepiej nie stawiać przeciw Elonowi Muskowi.

W sytuacji, gdy tak wiele zmienia się w sektorze produkcyjnym, kierownicwo fabryk musi być na bieżąco z trendami, aby mógł 
podejmować przemyślane decyzje. W dziale „Badania” tego wydania Robotów Przemysłowych publikujemy sześć artykułów na 
temat najnowszych trendów w robotyce przemysłowej, w tym trendów w poszczególnych sektorach przemysłu, a także, między in-
nymi, ogólnych trendów technologicznych. Artykuły te zawierają także informacje na temat grantów dla firm działających w Polsce 
i poszukujących sposobów finansowania inwestycji w robotykę w najbliższej przyszłości.

Poza licznymi analizami przypadków skutecznego wdrażania robotów, w tym wydaniu zamieszczamy także wyczerpujący ra-
port z polskiego rynku na temat jednego z najbardziej rosnących trendów w robotyce – cobotów. Raport ten obejmuje kompletne 
wyniki ankiety przeprowadzonej wśród wszystkich głównych producentów i dystrybutorów cobotów w Polsce oraz wywiady i ko-
mentarze głównych graczy na tym rynku, a także wywiad z prezesem japońskiej firmy robotycznej FANUC, który omawia globalne 
trendy i przyszłe innowacje w cobotach tej firmy.

Przemysł robotyczny zmienia się szybko i bez wątpienia będzie tu więcej innowacji. Wszyscy musimy robić wszystko, co w na-
szej mocy, aby pozostać na czele tej technologii. Dzięki temu będziemy mogli skutecznie konkurować na rynku – zarówno w Polsce, 
jak i na świecie.

Do następnego roku!

Michael Majchrzak, wydawca, 
michael.majchrzak@trademedia.pl

Drodzy Czytelnicy
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Firma zaprezentowała na tegorocznych targach 
automatica swoje najnowsze rozwiązania w zakresie 
automatyki przemysłowej. OMRON ogłosił też 
współpracę z firmą Techman – celem jest wspólne 
opracowanie innowacyjnych rozwiązań robotycznych. 

Odwiedzający stoisko OMRON mo-
gli się zapoznać z  rozwiązaniami 
ułatwiającymi elastyczną produkcję 

z pełną integracją poziomą i pionową, mniej-
szym zużyciem energii i  większym wskaź-
nikiem OEE, a  także rozwiązaniami dosto-
sowanymi do ery cyfrowej. Firma OMRON 
zaprezentowała też ewolucję koncepcji i-Au-
tomation!, która łączy inteligentne, zintegro-
wane i interaktywne aplikacje w całej fabryce. 
Pomaga ona realizować elastyczną, wydajną 
i zrównoważoną produkcję.

Elastyczne procesy 
produkcyjne dla wymogów 
krótkich serii o wysokiej 
różnorodności  
Producenci mierzą się obecnie z szybko zmie-
niającym się popytem i niedoborem siły robo-
czej. Elastyczne linie produkcyjne mogą pora-
dzić sobie ze zmianami popytu, modyfikacjami 
i  małymi rozmiarami partii. Łącząc czujniki, 
sterowanie, wizję, sztuczną inteligencję i  ro-
botykę, firma OMRON może zapewnić pełne, 
zwinne i skalowalne rozwiązania automatyza-
cji dla produkcji niskonakładowej o wysokim 
stopniu zróżnicowania. Odwiedzający sto-
isko mogli zobaczyć, w jaki sposób OMRON 

opracował technologię umożliwiającą rozwój 
współpracy między ludźmi i maszynami.  

Współpraca OMRON i Techman
Niedawno firma OMRON ogłosiła, że wejdzie 
w posiadanie ok. 10% udziałów w firmie Tech-
man, oferującej technologię robotów współ-
pracujących. Dzięki tej inwestycji OMRON za-
mierza wspólnie z firmą Techman opracować 
innowacyjne rozwiązania robotyczne, które 
łączą urządzenia OMRON do automatyzacji 
fabryk z cobotami firmy Techman. Zapewni to 
zarówno bezpieczeństwo, jak i produktywność 
oraz pozwoli rozwiązać problem niedoboru 
siły roboczej. Odwiedzający targi automatica 
mieli niepowtarzalną okazję zobaczyć w akcji 

najnowsze osiągnięcia technologiczne, w tym 
sprzęt i oprogramowanie cobotów, mające na 
celu poprawę harmonii pracy między ludźmi 
i maszynami.

Fabryka przyszłości: 
zrównoważona produkcja 
Firma OMRON zademonstrowała również 
na swoim stoisku rozwiązanie oparte o  Data 
space, które śledzi w czasie rzeczywistym pro-
dukcję CO2 w  dwóch fabrykach, w  Holandii 
i w Japonii. Celem jest poprawa efektywności 
energetycznej w  obu fabrykach poprzez po-
równanie emisji CO2 przy produkcji podob-
nych produktów.  �
� 

Zintegrowane, inteligentne  
i interaktywne rozwiązania  
od OMRON na automatica 2022

OMRON

O firmie OMRON: 
OMRON Corporation to wiodąca firma w branży automatyki na świecie, oferująca rozwiązania oparte na technologii „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.pl

http://industrial.omron.pl
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Cztery coboty Universal Robots – pioniera i lidera na rynku robotów współpracujących zostały wdrożone 
w mieleckim zakładzie Temar, produkującym oprawy oświetleniowe na rynek polski i rynki zagraniczne. 
Robotyzacja pozwoliła obniżyć koszty produkcji i poprawić jakość wyrobów w podkarpackiej fabryce.

Temar jest rodzinną firmą zatrudniającą 
15 osób. Zakład wdrożył cztery coboty 
UR10e do procesów zgrzewalniczych, 

zadań pick and place w malarni oraz do obsługi 
prasy i lasera. O wyborze robotów współpracu-
jących UR zadecydowała łatwość programo-
wania i  obsługi, funkcjonalność dostosowana 
do potrzeb firmy, duży zasięg ramion cobotów 
i bezpieczeństwo pracy bez wygrodzeń. 

– Temar to kolejna polska firma z  sektora 
MŚP, która stawia na robotyzację z  cobotami 
i  podnosi w  ten sposób konkurencyjność. Za-
rządzający zakładem docenili funkcjonalność 
robotów współpracujących oraz brak kosztów 
związanych z  integracją i  programowaniem – 
nad całym procesem czuwali inżynierowie Te-
mar. Te wdrożenia udowadniają także, że wraz 
z  poznawaniem możliwości naszych cobotów, 
firmy identyfikują kolejne obszary, które mogą 
być z korzyścią zautomatyzowane – mówi Da-
niel Niepsuj, Channel Development Manager, 
Universal Robots.

Recepta na konkurencyjność  
– niższe koszty i wyższa jakość 
Pierwszy UR10e przyjechał do zakładu 
w  grudniu 2019 roku i  został wdrożony na 

stanowisku zgrzewania. W 2020 roku w fabry-
ce Temar zainstalowano kolejne trzy coboty 
UR10e – w  malarni, do  współpracy z  prasą 
oraz z  laserem. Firma rozważała zastosowa-
nie tradycyjnych robotów przemysłowych, 
ale  po  rozmowach z  dostawcami okazało się, 
że takie wdrożenie byłoby zbyt złożone i kosz-
towne. 

– Coboty Universal Robots spełniły nasze 
wymagania. Zależało nam na pełnej kontroli 
nad procesem wdrożenia i zautomatyzowanym 
stanowiskami, dlatego atutem było elastyczne 
podejście UR, nastawione na samodzielną inte-
grację – mówi Arkadiusz Okoń, prezes zarządu, 
Temar. 

Przed przystąpieniem do wdrożenia inży-
nierowie Temar odbyli szkolenie podstawowe 
i  zaawansowane w  autoryzowanym centrum 
szkoleniowym UR prowadzonym przez pol-
skiego partnera – ProCobot, który dostarczył 
coboty. Pracownicy korzystali też z  bezpłat-
nych modułów szkoleniowych oferowanych 
online w ramach Akademii Universal Robots, 
aby jak najszybciej zdobyć niezbędną wiedzę. 
– Z naszych obserwacji wynika, że cobot reali-
zuje zadania w podobnym tempie co człowiek, 
ale z zachowaniem wyższej, ustandaryzowanej 

jakości. Na obecnie mocno konkurencyjnym ryn-
ku jakość wyrobów jest najważniejsza, a dzięki 
cobotom UR jesteśmy także w  stanie znacząco 
obniżyć koszty – dodaje Arkadiusz Okoń.

Aktualnie inżynierowie Temar planują 
robotyzację kolejnych stanowisk. Pełny opis 
wdrożenia oraz film ilustrujący pracę cobotów 
są dostępne na stronie: https://www.universal-
-robots.com/pl/studia-przypadk%C3%B3w/
temar-sp-z-oo/ 

Więcej informacji: http://temar.mielec.pl/ 

Więcej informacji znajduje się na stronie www.
universal-robots.com/pl/ 

� 

Cztery coboty UR10e podnoszą 
konkurencyjność Temar 

UNIVERSAL ROBOTS

O Temar
Temar od ponad dwudziestu 
lat zajmuje się produkcją opraw 
oświetleniowych. Specjalizuje 
się w oprawach oświetleniowych 
mieszkaniowych, a w szczególności 
w plafonach i kinkietach oraz 
lampkach biurkowych. Posiada 
park maszynowy z zakresu 
obróbki skrawaniem metali, 
obróbki termoplastycznej tworzyw 
sztucznych, obróbki plastycznej 
drutu i blach stalowych. W produkcji 
wykorzystuje również automatyczną 
lakiernię proszkową. Wysoki 
stopień automatyzacji produkcji 
pozwala firmie na wytwarzanie 
produktów w bardzo atrakcyjnych 
cenach i dużych ilościach. Temar 
współpracuje głównie z dużymi 
sieciami handlowymi takimi jak 
Castorama, Merkury Market czy 
Majster. Dział projektowy wraz 
z narzędziownią dbają o stały rozwój 
produktów Temar, co w efekcie, 
pozwala na coraz większą ekspansję 
zarówno na rynku krajowym, jak i na 
rynkach zagranicznych. 
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W kwietniu 2021 roku VersaBox 
podpisał kontrakt z firmą Padma, 
jednym z  największych przedsię-

biorstw meblowych w Polsce, podwykonawcą 
sieci IKEA, na dostarczenie intralogistycznego 
rozwiązania opartego na dwóch autonomicz-
nych robotach mobilnych. – Głównym celem 
cyfrowej transformacji w  naszej firmie była 
futurystyczna wizja szeroko pojętej automa-
tyzacji, rozwój przedsiębiorstwa, podniesienie 
jego efektywności i  rentowności oraz konku-
rencyjności jako lidera w  branży meblarskiej 
i dekoracyjnej – podkreśla Marcin Augustajtys, 
Koordynator Inżynierii Produkcji w Padmie.

Podstawowym elementem projektu była 
cyfrowa transformacja i  optymalizacja trans-
portu wewnętrznego z magazynu komponen-
tów do linii montażowych. Zadanie obejmo-
wało także zarządzanie zasobami, realizację 
zamówień, cyfrowe zbieranie danych i optyma-

lizację kosztów wewnątrzlogistycznych. Efek-
tem kilku miesięcy wspólnej pracy zespołów 
po stronie Klienta i dostawcy stało się urucho-
mienie systemu składającego się z dwóch robo-
tów oraz platformy Autonomy@Work, służącej 
do cyfrowego zarządzania całym procesem.

– O  wyborze firmy VersaBox zdecydowa-
ły zarówno trwałość i  jakość proponowanych 
rozwiązań, modułowość robotów, elastyczne 
podejście, perfekcyjne zdolności nawigacyjne, 
jak również symulacja wirtualna, która pomo-
gła w oszacowaniu naszych założeń – tłumaczy 
Marcin Augustajtys. – Po prawie pół roku od 
wdrożenia możemy potwierdzić, że system cał-
kowicie spełnia nasze oczekiwania.

Autonomiczne roboty VersaBox już dziś 
sprawdzają się w  wymagającym środowisku 
fabryki Padma i spełniają wymagania stawia-
ne firmie funkcjonującej w globalnym łańcu-
chu dostaw, które wynikają np. ze współpracy 

z siecią IKEA. – Padma to dla mnie przykład 
ogromnego sukcesu osiągniętego dzięki talen-
tom, innowacyjności, umiejętnościom technicz-
nym i organizacyjnym. VersaBox, dostarczając 
technologię transformującą cyfrowo transport 
wewnętrzny w  fabryce, staje się częścią tego 
sukcesu i  jest to przedmiotem naszej ogromnej 
dumy. Zebrane tu doświadczenia pozwolą nam 
jeszcze bardziej udoskonalić nasz produkt – 
mówi Jacek Królik, Prezes Zarządu VersaBox. 
– Dzięki wirtualnej symulacji procesu intra-
logistycznego z  wykorzystaniem autonomicz-
nych robotów Klient mógł się przekonać, jakie 
rozwiązania są optymalne z  punktu widzenia 
efektywności i zwrotu z inwestycji.

– Technologia jest ważna, ale nasi Klienci 
podejmują decyzje racjonalne biznesowo – mówi 
Szymon Kubicki, Dyrektor Sprzedaży PL Ver-
saBox. – Na koniec dnia liczy się to, jak szybko 
nasze rozwiązania zaczną zarabiać pieniądze 

W suwalskiej fabryce firmy Padma, lidera branży meblarskiej i dekoracyjnej w Polsce, od września 2021 roku 
funkcjonuje system autonomicznej intralogistyki, oparty na dwóch robotach autonomicznych firmy VersaBox.

Versaboty automatyzują produkcję 
u Partnera sieci IKEA – Padma

VERSABOX
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dla Klienta. Dlatego na etapie pracy handlowej 
z Klientem musimy zaprojektować proces trans-
portu w  danej fabryce. W  tym celu aranżację 
wnętrza fabryki w wersji cyfrowej wgrywamy do 
naszego software’u i z wykorzystaniem cyfrowych 
bliźniaków naszych robotów – sterowanych za 
pomocą dokładnie tych samych algorytmów, któ-
re będą sterowały rzeczywistymi robotami – pro-
jektujemy cały proces intralogistyczny. Patrzymy, 
ile robotów będzie potrzebnych, gdzie rozstawić 
ładowarki, jak będzie przebiegał proces, jaką bę-
dzie miał wydajność przy użyciu danej floty albo 
jaką może osiągnąć maksymalną wydajność.

Wdrożenie systemu VersaBox miało także 
na celu podniesienie wydajności produkcyjnej 
Padmy, dla której innowacyjność, rozwój i au-
tomatyzacja są kluczowymi składowymi kul-
tury firmy. – W związku ze wzrostem poziomu 
produkcji nieustannie modernizujemy nasz park 
maszynowy – tłumaczy Monika Grochowska, 
Kierownik Produkcji w Padmie. – Zatrudnia-
my ok. 1500 osób – wdrożenie robotów jest dla 
nas swoistą automatyzacją produkcji, dzięki cze-
mu możemy naszych pracowników oddelegować 
do innych procesów, umożliwić im dalszy rozwój 
oraz podnoszenie kwalifikacji. Dziś widzimy, 
że ten system się sprawdza, a dzięki niemu na-

sza firma jest postrzegana przez pracowników 
i partnerów jako bardziej nowoczesna.

Versaboty VB500, wraz z kilkoma rodza-
jami wózków dostosowanych do przewożenia 
różnych ładunków, przewożą w Padmie towa-
ry z magazynu komponentów na linie produk-
cyjne. Od września przetransportowały już 

ponad 1100 ton ładunków i  pokonały trasy 
liczące ponad 2000 km. Obecnie, po pół roku 
od wdrożenia, autonomiczne roboty mobilne 
VersaBox na tyle udowodniły swoją przydat-
ność, że Padma planuje rozbudowę systemu.

www.versabox.pl
� 
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FIRMA PREZENTUJE

Joanna Kowalkowska, specjalista ds. marketingu robotyki, 
ASTOR: Jakich rozwiązań do projektowania szukają technologowie 
procesu spawania? 

Kamil Majcher, lider ds. rozwiązań zrobotyzowanych, 
ASTOR: Technologowie z różnych zakładów produkcyjnych, z który-
mi współpracujemy, pytali nas często o oprogramowanie, które bę-
dzie przystępne i łatwe w użytkowaniu, a równocześnie skróci czas 
programowania robota i przygotowania stanowiska do produkcji 
i przezbrojenia, pozwoli na symulację i korekty w środowisku wirtu-
alnym i tym samym optymalizację procesu. 

Klienci realizujący krótkoseryjne spawanie usługowe, w której 
zmiana detali odbywa się względnie często, pytali o potencjalne 
rozwiązanie programistyczne, które pozwoli bardzo szybko prze-
zbroić produkcję na inny detal. 

JK: Jesteś liderem ds. rozwoju rozwiązań zrobotyzowanych 
w firmie ASTOR, która jest dystrybutorem robotów przemysłowych 

i stanowisk zrobotyzowanych Kawasaki 
Robotics na polskim rynku.  Jaka jest ge-
neza rozpoczęcia współpracy z między-
narodową firmą CENIT, która specjalizuje 
się w oprogramowaniu do projektowania 
procesów zrobotyzowanych? 

KM: Moją rolą jest poszukiwanie cie-
kawych rozwiązań inżynierskich, rozwój 
oferty i usług związanych z robotyką oraz 
showroomu inteligentnej robotyzacji. 
Pierwszy kontakt jako pracownika ASTOR 
z firmą CENIT pojawił się w związku z na-
szymi przygotowaniami do Międzynaro-
dowych Targów Spawalniczych Expo We-
lding w 2016 roku. 

Wówczas postawiliśmy sobie za cel, 
aby zaprezentować na nich coś innowacyj-
nego, co wpisze się w trend Przemysłu 4.0, fabryk przyszłości i roz-
woju oprogramowania dla zrobotyzowanego spawania. Poznaliśmy 
firmę CENIT i zainteresowaliśmy się ich autorskim rozwiązaniem 
oraz jego dużym potencjałem w zrobotyzowanym spawaniu. 

JK: Jak z punktu widzenia technologów wyglądał wówczas pro-
ces programowania robotów spawalniczych? 

Do tej pory technologowie spawania korzystali głównie z opro-
gramowania narzędziowego albo teach pendanta robota. Te meto-
dy oczywiście są skuteczne, ale względnie czasochłonne. 

Tymczasem efektywne narzędzia inżynierskie są kluczowe dla 
łatwego programowania i obsługi stanowiska. W ASTOR Robotics 
Center i Kawasaki Robotics CEE Hub aktywnie poszukujemy takich 
rozwiązań, testujemy je, rozwijamy i proponujemy  klientom. Takim 
rozwiązaniem jest K-Virtual firmy CENIT, oprogramowanie CAD/
CAM do projektowania i programowania procesów zrobotyzowa-
nych. 

Dodatkowo, na rynku od dawna jest coraz mniej spawaczy, a co-
raz więcej wykwalifikowanych technologów spawania, którzy potrze-

K-Virtual to innowacyjne oprogramowanie, dzięki któremu technolodzy spawania mogą szybciej 
i łatwiej projektować proces spawania robotem na własnym komputerze PC. O ciekawych 
funkcjonalnościach K-Virtual oraz o współpracy ASTOR i CENIT w zakresie rozwoju tego 
rozwiązania, opowiada Kamil Majcher - lider ds. rozwoju rozwiązań zrobotyzowanych w ASTOR 
Robotics Center, Europejski Inżynier Spawalnik. 

K-Virtual: wydajne rozwiązanie 
CAD/CAM dla technologów  
zrobotyzowanego spawania 

ASTOR

Wirtualne stanowisko spawalnicze – tzw. cyfrowy bliźniak celi do 
zrobotyzowanego spawania w oprogramowaniu K-Virtual
 Źródło: ASTOR

Kamil Majcher
Lider ds. rozwiązań 
zrobotyzowanego spawania 
ASTOR Robotics Center
kamil.majcher@astor.com.pl 
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Projektowanie ścieżek do procesu zrobotyzowanego spawania
 Źródło: ASTOR

bują nowoczesnych narzędzi wspierających ich pracę. Chcieliśmy 
zatem wziąć aktywny udział w rozwoju oprogramowania. 

JK: Dlaczego akurat K-Virtual? Jakie były oczekiwania i jak prze-
biegał proces wyboru narzędzia i dostawcy?

KM: Założyliśmy, że narzędzie, którego poszukujemy, powinno 
wspierać wykrywanie ścieżek spawania dzięki importowi modeli 3D 
detali, dawać możliwość stworzenia wirtualnego stanowiska zrobo-
tyzowanego (tzw. cyfrowego bliźniaka) oraz pozwalać na realizację 
dokładniejszych symulacji i pomiarów. 

Sam wybór narzędzia był długim procesem – zajęło nam to oko-
ło trzech lat. Chcieliśmy wybrać narzędzie współpracujące z Kawa-
saki Robotics, aby było w stu procentach kompatybilne z naszymi 
robotami, pozycjonerami, torami jezdnymi i całym osprzętem robo-
tyki. 

Wprawdzie w tamtym okresie mieliśmy już podobne rozwiąza-
nia od Kawasaki Robotics, jednak potrzebowaliśmy czegoś łatwiej-
szego w użytkowaniu, przystępniejszego. 

Jednym z czynników, który pomógł nam w dokonaniu wyboru 
był fakt, że Kawasaki Robotics podjęło współpracę z firmą CENIT 

i zaczęło rozwijać oprogramowanie K-Virtual, budując bazę modeli 
i podstawowych funkcjonalności pod kątem zrobotyzowanego spa-
wania. 

W realnym procesie zrobotyzowanego spawania pojawiają się 
różnego rodzaju niedokładności. Oprogramowanie samo w sobie 
ich nie kompensuje, więc trzeba je korygować. Dużym plusem jest 
na pewno to, że możemy uczestniczyć w rozwoju tego oprogramo-
wania i tworzyć nowe funkcjonalności.  

K-Virtual bazuje na relacjach między obiektami, dzięki czemu 
jako inżynier możesz w łatwy sposób dokonać reorganizacji po-
szczególnych elementów stanowiska w oprogramowaniu, nie po-
wodując konieczności zmian w zaprogramowanych ścieżkach. 

We współpracy z CENIT, dodaliśmy możliwość obsługi wirtual-
nego teach pendanta z poziomu oprogramowania. W ten sposób 
bazujemy na logice, która jest zawarta w robocie, a nasze pomiary 
są wyjątkowo dokładne. 

JK: Jakie funkcjonalności K-Virtual zapewniają technologom ła-
twość użytkowania i oszczędność czasu?

KM: Z punktu widzenia technologów, import trójwymiarowego 
modelu 3D spawanego przedmiotu, pozwala na szybkie stworzenie 
dowolnego programu do spawania tego detalu.

Z punktu widzenia konkretnych funkcjonalności, na pewno 
wartością dodaną jest funkcja wykrywania położenia detali Touch 
Sensing i obsługa linijki laserowej, dzięki którym oprogramowanie 
może łatwo wyszukiwać spawane złącza. 

Cenna jest również obsługa wbudowanych funkcji do spawa-
nia, takich np. Start Point Sensing, który pozwala wykrywać rowek 
spawalniczy w punkcie startowym spawania czy RTPM korygujący 
ścieżkę podczas ruchów zakosowych. Pozwalają one skrócić czas 
przygotowania programu i zawrzeć te funkcje we właściwym ciągu 
logicznym w samym programie. 

Kolejną, ważną zaletą jest możliwość dostosowywania tego 
oprogramowania do indywidualnych potrzeb dzięki dodawaniu no-
wych funkcjonalności we współpracy z ASTOR i CENIT. 

JK: Jak rozwija się obecnie współpraca z CENIT i czy widzicie 
w oprogramowaniu K-Virtual potencjał na przyszłość?

KM: Klienci rozwijający się zgodnie z ideami Przemysłu 4.0 na 
pewno będą oczekiwali od nas, i generalnie od rynku, dostawców, 
coraz szybszego i bardziej intuicyjnego projektowania i realizacji 
procesu spawania. 

Znajomość rozwiązania K-Virtual i wpływ na jego rozwój pozwa-
la nam na elastyczne dostosowywanie się do tych potrzeb. Dzięki 
współpracy z CENIT, możemy kształtować rynkowe trendy efektyw-
nego spawania zrobotyzowanego. 

Klientów chętnych do spotkania się z naszymi ekspertami za-
praszamy do ASTOR Robotics Center i Kawasaki Robotics CEE Hub 
w Krakowie, gdzie prowadzimy testy, szkolenia i pokazy spawania 
w showroomie Fabryk Przyszłości. 

Rozmawiała Joanna Kowalkowska
Współpraca Marta Trojniar

 

7 korzyści dla technologów spawania  
ze stosowania K-Virtual: 

1. nauczysz się tworzyć wirtualne stanowisko zrobotyzowane,
2.  szybko dobierzesz robota spawalniczego i osprzęt, 

korzystając z gotowych bibliotek,
3.  łatwo zaprojektujesz ścieżki spawalnicze, korzystając 

z modeli 3D detali,
4. wykonasz pomiar czasu cyklu,
5.  sprawdzisz, czy w trakcie pracy robota występują kolizje 

i wyeliminujesz je,
6.  skalibrujesz stanowisko wirtualne i rzeczywiste, 

przygotowując program na komputerze PC i następnie 
wgrywając go do kontrolera robota. 

7.  możesz przygotowywać nowe programy spawalnicze 
i wgrywać je podczas cyklu produkcyjnego, bez 
konieczności zatrzymania robota i ręcznego programowania 
nowych ustawień. 
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Roboty przemysłowe 2022/2023
DODATEK SPECJALNY – AKTUALNOŚCI

UR20 charakteryzuje się całkiem nową 
konstrukcją, wynikającą z doświadcze-
nia Universal Robots w zaawansowanej 

inżynierii i  stanowi najnowsze rozwiązanie 
w silnym portfolio cobotów firmy. 

UR20 to przykład niezrównanej innowa-
cyjności Universal Robots w obszarze robotów 

współpracujących. Cobot ma całkowicie nową 
konstrukcję przegubów, która przyspiesza 
cykl  i  umożliwia obsługę cięższych ładun-
ków. Zasięg 1750 mm zaprojektowano z myślą 
o  pracy ze  standardowymi europaletami do 
pełnej wysokości – pozwoli to przekształcić 
procesy pakowania i  paletyzacji, a  niewielkie 

rozmiary umożliwią firmom osiągnięcie wię-
cej w istniejącej przestrzeni produkcyjnej. 

Universal Robots spodziewa się, że UR20 
znajdzie ponadto zastosowanie w  spawalnic-
twie, przenoszeniu materiałów, załadunku 
i  obsłudze maszyn, a  także innowacyjnych 
rozwiązaniach tworzonych przez szeroki eko-
system partnerów. 

– Nie jest to po prostu większa wersja ist-
niejących cobotów. To cobot zdefiniowany na 
nowo. UR20 jest naszym najbardziej nowa-
torskim robotem współpracującym, owocem 
17-letniego doświadczenia w  segmencie robo-
tyki. Nasi inżynierowie od nowa zaprojektowali 
ramię, zachowując przy tym ten sam innowa-
cyjny interfejs użytkownika, z  którego od tak 
dawna jesteśmy znani. 

Korzyści płynące z  zastosowania UR20 są 
ogromne: szybszy cykl, obsługa cięższych ła-
dunków, większy zasięg i  niewielkie rozmiary. 
Zastosowaliśmy też zaawansowane ulepszenia 
oprogramowania, dając użytkownikowi bez-
precedensowe możliwości w zakresie sterowania 
ruchem – mówi Kim Povlsen, prezes Universal 
Robots. 

Firma wprowadziła na rynek pierwszego na 
świecie komercyjnego cobota w 2008 r. Od tego 
czasu UR rozwinął ekosystem złożony z ponad 
1100 integratorów, dystrybutorów i  niezależ-
nych partnerów, którzy tworzą komponenty, ze-
stawy i zastosowania dla cobotów. Firma sprze-
dała ponad 50 000 cobotów i podczas pracy nad 
najnowszym produktem czerpała z wiedzy zdo-
bytej za pośrednictwem klientów. 

UR20 to początek nowej serii innowacyj-
nych cobotów kolejnej generacji, które uzupeł-
nią udaną linię e-Series. 

Universal Robots, duński producent robotów współpracujących (cobotów), dodał do swojej oferty cobota  
o udźwigu 20 kg.

Universal Robots dodaje do 
portfolio nowego przemysłowego 
cobota o udźwigu 20 kg

UNIVERSAL ROBOTS
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Informacje o firmie Universal Robots 

Universal Robots wspiera zmiany w sposobie pracy poprzez swoją innowacyjną platformę robotyki. 

Od momentu wprowadzenia na rynek pierwszego komercyjnego robota współpracującego (cobota) w 2008 roku, UR rozwinął 
portfolio obejmujące UR3e, UR5e, UR10e i UR16e, o różnym udźwigu I zasięgu roboczym. Każdy model jest wspierany przez 
szeroki zakres efektorów końcowych, oprogramowania, akcesoriów i zestawów aplikacji dostępnych w ekosystemie UR+. 
Dzięki temu coboty mogą być stosowane w wielu branżach oraz wdrażane do wielu różnych zadań. 

Firma, która jest częścią Teradyne Inc., ma siedzibę w duńskim Odense oraz oddziały w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, 
Francji, Hiszpanii, Czechach, Rumunii, Rosji, Turcji, Chinach, Indiach, Japonii, Korei Południowej, Singapurze, Meksyku i we 
Włoszech. 

Universal Robots zainstalował ponad 50 000 cobotów na całym świecie. 

– Nasze zobowiązanie na rzecz każdego 
klienta jest odzwierciedlone w  wysiłku, który 
wkładamy w tworzenie produktów. Opracowa-
nie UR20 to tego najlepszy przykład. Stawiamy 
na wysokiej jakości inżynierię, niezwykły nor-
dycki design i  doskonałe doświadczenia użyt-
kownika. Od oprogramowania po zaślepki. 

UR20 to dopiero początek. Wprowadza-
my nową generację, zaczynając od tego modelu 
o dużym udźwigu. Umożliwi on naszym klien-
tom kompleksową automatyzację i  możliwość 
zautomatyzowania nowych zadań. Kolejnym 
krokiem na drodze definiowania automatyzacji 
na nowo będzie wprowadzenie tych samych in-

nowacyjnych funkcji do nowej rodziny cobotów. 
Obserwujcie nas – nie możemy doczekać się tego, 
co przyniesie przyszłość – mówi Kim Povlsen. 

Więcej informacji znajduje się na stronie 
www.universal-robots.com oraz na blogu 

blog.universal-robots.com.
� 

http://blog.universal-robots.com
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Roboty przemysłowe 2022/2023
DODATEK SPECJALNY – BADANIE

P
adł nowy rekord pod względem liczby robotów 
przemysłowych pracujących w  zakładach na ca-
łym świecie, osiągając wartość 3 milionów. Wzrost 
liczby robotów wynosił w latach 2015–2020 prze-
ciętnie 13% rocznie. Międzynarodowa Federacja 

Robotyki (IFR) analizuje 5 głównych trendów, kształtujących 
robotykę i automatykę przemysłową na świecie.

– Transformacja w  kierunku automatyki robotycznej 
przyśpiesza zarówno w tradycyjnych, jak i nowych gałęziach 
przemysłu – mówi Milton Guerry, prezes Międzynarodowej 
Federacji Robotyki (www.ifr.org). – Coraz więcej firm prze-
konuje się, jak liczne korzyści osiąga dzięki robotom.

Pięć trendów w dziedzinie robotyki
1. Roboty będą adaptowane w nowych branżach 
przemysłowych. Segmenty, będące relatywnie 
nowymi dla automatyki przemysłowej, gwałtownie 
zaczynają adaptować roboty. Preferencje i  oczekiwania 
klientów są czynnikiem kierującym działalnością firm 
przemysłowych, które starają się wyjść naprzeciw popytowi 
na personalizację produktów i  dostaw. Czynnikiem 
napędowym rewolucji w postaci szybkiego rozwoju handlu 
elektronicznego była pandemia COVID-19. W  2022 r. 
e-handel będzie nadal przyśpieszał. Dziś na całym świecie 
są zainstalowane tysiące robotów, których nie było w  tym 
segmencie jeszcze zaledwie pięć lat temu.

Dążąc do rozwiązania problemów z  brakiem pracow-
ników, firmy, które przedtem nie analizowały możliwości 
wykorzystania robotów, powrócą do tego tematu. Firmy za-
trudniające głównie pracowników obsługi, takie jak punkty 
sprzedaży detalicznej czy restauracje, nie są w stanie obecnie 
obsadzić wolnych miejsc pracy. W wyniku tego oczekujemy, 
że będą one inwestować w automatykę, aby zaspokoić po-
trzeby swoich stałych klientów. Branże, które są stosunkowo 
nowe dla robotyki, takie jak dostawy i logistyka, budownic-
two, rolnictwo oraz wiele innych, korzystają z nowych tech-
nologii, rozwijających się z dnia na dzień.

2. Roboty będą łatwiejsze w  użyciu. Wdrażanie 
robotów może być złożonym zadaniem, jednak nowa 
generacja tych maszyn jest łatwiejsza w  użyciu. Istnieje 

wyraźny trend w  kierunku tworzenia interfejsów 
użytkownika, które umożliwiają proste programowanie 
robotów za pomocą ikon oraz ręczne prowadzenie 
robotów w  celu nauczenia ich wykonywania zadań. 
Firmy produkujące roboty oraz niektórzy inni dostawcy 
tworzą razem sprzęt oraz oprogramowanie, które ułatwia 
wdrażanie tych maszyn. Ten trend może wydawać się 
prosty, jednak oferty skoncentrowane na kompletnych 
ekosystemach robotycznych dodają ogromną wartość 
poprzez redukcję ilości pracy i  czasu, poświęconych na 
przygotowanie robotów do pracy.

Trend w  kierunku robotyzacji po niskich kosztach 
obejmuje też łatwą konfigurację oraz instalację robotów, 
przy dokonywaniu ich wstępnej konfiguracji fabrycznej dla 
konkretnych aplikacji w niektórych przypadkach. Dostawcy 
oferują standardowe programy, połączone z  chwytakami, 
czujnikami i sterownikami. Sklepy z aplikacjami dostarcza-
ją programy dla różnych aplikacji oraz wspierają wdrażanie 
robotów po niższych kosztach.

3. Będą organizowane szkolenia pracowników 
w  zakresie obsługi robotów. Coraz więcej rządów 
państw, organizacji i  firm przemysłowych dostrzega 
obecnie potrzebę przeprowadzania szkoleń dla 
pracowników w  zakresie podstaw robotyki i  automatyki 
na wczesnym etapie dla następnej generacji. W przyszłości 
działające w  oparciu o  dane firmy produkcyjne będą 
koncentrować się na edukacji i  szkoleniach. Poza 
szkoleniami pracowników realizowanymi w  ich zakładach 
mogą być też przeprowadzane szkolenia zewnętrzne, 
których program będzie rozszerzony. Obecnie wszystkie 
firmy produkujące roboty w  ponad 30 krajach rejestrują 
każdego roku łącznie pomiędzy 10 000 a  30 000 
uczestników organizowanych przez siebie zajęć z robotyki.

Robotyka zmienia obecnie na lepsze profile zawodowe 
pracowników fabryk. Jak pokazuje ostatnio trwający trend 
ekonomiczny o nazwie „Wielka Rezygnacja” (ang. Great Re-
signation, pracownicy, począwszy od 2021 roku, masowo re-
zygnują z pracy, głównie w USA – przyp. tłum.), ludzie chcą 
pracować w nowoczesnym środowisku, w którym mogą zro-
bić karierę. Nowe okazje do szkoleń z robotyki są strategią bez 

Rola robotów w przemyśle produkcyjnym oraz życiu codziennym stale wzrasta. W artykule opisano pięć 
trendów dotyczących robotów, które wyróżniła Międzynarodowa Federacja Robotyki.

Prognozowane pięć 
trendów w robotyce
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przegranych (ang. win-win) zarówno dla firm, jak i ich pra-
cowników. Nudne i niebezpieczne prace wykonywane przez 
ludzi w zanieczyszczonym środowisku zaczynają być automa-
tyzowane i przerzucane na maszyny. Natomiast ludzie uczą 
się podstawowych umiejętności, wymaganych w środowisku 
przemysłowym przyszłości oraz otrzymują coraz wyższe pen-
sje w trakcie rozwoju kariery zawodowej.

4. Roboty zabezpieczą produkcję. Pandemia 
COVID-19 i  zakłócenia w  dostawach towarów powodują, 
że firmy przemysłowe starają się przenieść produkcję bliżej 
klienta. Problemy z  funkcjonowaniem łańcuchów dostaw 
doprowadzają producentów do analizowania możliwości 
nearshoringu (zlecania części swoich zadań innym 
firmom, znajdującym się w  pobliskich krajach) w  kwestii 
automatyzacji, jako rozwiązania swoich problemów. 
Jedna ze statystyk wykonanych w  USA pokazuje, jak 
automatyzacja pomaga firmom w powrocie do równowagi. 
Według Stowarzyszenia Rozwijania Automatyzacji 
(Association for Advancing Automation, A3, www.
automate.org) zamówienia robotów w  USA w  trzecim 
kwartale 2021 roku były o 35% większe niż w analogicznym 
okresie 2020 roku. Ponad połowa z  tych zamówień 
pochodzi z sektorów przemysłu poza motoryzacyjnym.

Ten rekordowy wzrost nie jest tylko wizją zastępowania 
maszyn robotami. Takie branże, jak wizji maszynowej, ste-
rowania ruchem oraz silników elektrycznych, również do-

świadczają dużych wzrostów. – Wygląda na to, że pandemia 
i wynikające z niej zakłócenia łańcuchów dostaw oraz do-
stępności pracowników były impulsem, którego potrzebo-
wało wiele firm, aby uzasadnić swoje inwestycje – mówi dr 
Susanne Bieller, sekretarz generalny federacji IFR. – Firmy, 
które najprawdopodobniej zainwestują w automatyzację, to 
te, które już analizowały taką możliwość, ale jeszcze nie wy-
konały końcowego etapu.

5. Roboty będą wspierać automatyzację 
cyfrową. W  roku 2023 i  później stwierdzimy wzrost 
znaczenia danych jako kluczowego aktywatora 
produkcji w  przyszłości. Dane zbierane z  inteligentnie 
zautomatyzowanych procesów będą analizowane przez 
producentów w  celu podejmowania bardziej świadomych 
decyzji. Dzięki zdolności robotów do współdzielenia 
zadań oraz uczenia się za pomocą technologii sztucznej 
inteligencji (AI), firmy mogą także łatwiej adaptować 
inteligentną automatykę w  nowych środowiskach, od 
budownictwa do przemysłu spożywczego i  laboratoriów 
opieki zdrowotnej.

Sztuczna inteligencja dla robotyki uzyskuje obecnie 
dojrzałość, zaś uczenie robotów staje się głównym nurtem. 
Przemysł przeszedł już fazę pilotażową i  możemy oczeki-
wać, że w roku 2023 technologie te będą wdrażane w jeszcze 
większym stopniu.
� 

Źródło: Międzynarodowa Federacja Robotyki (IFR)
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I
nwestycja w nowoczesną automatyzację to dla firm wielka 
szansa na rozwój i długoterminowe oszczędności. Zwięk-
szenie wydajności produkcji i obniżenie jej kosztów staje 
się szczególnie ważne w  dobie galopującej inflacji i  nie-
pewnej sytuacji gospodarczej. Tym bardziej, że wskaźnik 

robotyzacji, rozumiany jako liczba robotów przypadających 
na 10 tys. pracowników w przemyśle, jest w Polsce wyjątko-
wo niski. Według Międzynarodowej Federacji Robotyki (IFR) 
w 2020 roku wyniósł on 52 – lokując nasz kraj daleko poniżej 
średniej światowej (126) i europejskiej (123). Dla porównania, 
w krajach sąsiadujących wskaźnik robotyzacji to odpowiednio 
162 w Czechach, 175 na Słowacji i 371 w Niemczech.

– Dobra wiadomość jest taka, że obecnie przedsiębiorcy 
w Polsce mają do dyspozycji konkretne wsparcie. Długo wy-
czekiwana ulga na robotyzację umożliwia odliczenie od pod-

stawy opodatkowania 50 proc. poniesio-
nych kosztów kwalifikowanych, które są 
związane z inwestycjami w robotyzację. 
Bariera w  postaci braku środków staje 
się więc wyraźnie mniejsza, a inwestycje 
w  automatyzację produkcji to istotny 
element budowania przewagi konku-
rencyjnej przedsiębiorstw i  gospodarki 
w biznesie – komentuje Tomasz Stańczyk, manager ds. ulg 
proinnowacyjnych w Ayming Polska. 

Jak wynika z badania Ayming przeprowadzonego wśród 
kadry zarządzającej firm realizujących projekty badawczo-
-rozwojowe, na razie chęć skorzystania z ulgi robotyzacyjnej 
zgłasza 38 proc. ankietowanych. Zdaniem eksperta jest to 
niewiele. 

– Należy pamiętać, że czas obowiązywania nowej prefe-
rencji jest ograniczony: podatnicy CIT lub PIT mogą ją roz-
liczyć do końca 2026 r. Dlatego z inwestycjami w tym obsza-
rze przedsiębiorcy nie powinni zwlekać – stwierdza Tomasz 
Stańczyk.

Dwie ulgi lepsze niż jedna 
Ulga robotyzacyjna obejmuje m.in. zakup robotów, maszyn 
i  urządzeń peryferyjnych, a  także koszty nabycia wartości 
niematerialnych i  prawnych niezbędnych do poprawnego 

Rok 2022 jest przełomowy, jeśli chodzi o wsparcie rodzimych 
firm w procesie robotyzacji. Przedsiębiorstwa mogą obniżyć 
koszty inwestycji w nowe maszyny m.in. dzięki uldze 
robotyzacyjnej oraz planowanemu przez PARP konkursowi 
„Robogrant”. Za sprawą nowych instrumentów sfinansowanie 
zakupu robotów stanie się łatwiejsze, a dodatkowo jest to 
szansa na podniesienie niskiego wskaźnika robotyzacji w 
polskiej gospodarce. Na razie – jak wynika z badania Ayming 
Polska1 – chęć skorzystania z nowej ulgi robotyzacyjnej 
zgłosiło zaledwie 38 proc. przedsiębiorców prowadzących 
działalność B+R. 

Szansa na  
niższe koszty 
robotyzacji 
przemysłu.
Ale tylko 38% firm  
z R&D chce skorzystać  
z ulgi robotyzacyjnej 

AYMING

Tomasz Stańczyk, manager ds. ulg 
proinnowacyjnych w Ayming Polska.
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uruchomienia robotów. Warto zauważyć, że jeśli firma pro-
wadzi działania badawczo-rozwojowe (a sytuacja taka może 
dotyczyć wielu przedsiębiorstw  wykorzystujących roboty 
przemysłowe w codziennej pracy), wówczas ma do dyspo-
zycji także ulgę B+R. Pozwala ona odliczyć od podstawy 
opodatkowania 100 proc. kosztów kwalifikowanych, a  od 
roku podatkowego 2022 aż 200 proc. kosztów osobowych. 
Wykorzystanie obu tych instrumentów oznacza duże wspar-
cie dla firm inwestujących w nowe technologie.

– Ulga robotyzacyjna i ulga B+R stanowią rozwiązania 
komplementarne, a  ich rozliczenie opiera się na podobnym 
mechanizmie. To istotne ułatwienie dla przedsiębiorców, któ-
rzy mogą czuć się zagubieni w gąszczu dostępnych preferencji 
– dodaje Agnieszka Hrynkiewicz-Sudnik, dyrektor Obszaru 
podatków i finansowania innowacji w Ayming Polska.

Dodatkowa zachęta dla przemysłu 
meblarskiego
Stopień wykorzystywania robotów w produkcji różni się w za-
leżności od branży. O ile np. przemysł motoryzacyjny odzna-
cza się wysokim stopniem robotyzacji (nie tylko w Polsce, ale 
i na świecie, o czym świadczą dane Międzynarodowej Fede-
racji Robotyki), to na przeciwnym biegunie znajduje się m.in. 
branża meblarska. W Polsce ma ona najniższy wskaźnik robo-
tyzacji ze wszystkich sektorów. 

Tę sytuację poprawić ma „Robogrant” – kon-
kurs prowadzony przez Polską Agencję Rozwoju 
Przedsiębiorczości dla małych i średnich przed-
siębiorstw produkcyjnych z branży meblarskiej. 
Pozwoli on na dofinansowanie zakupu nowego 
robota przemysłowego do kwoty 850 tys. Z nie-
oficjalnych informacji wynika, że w III kwartale 
2022 r. ruszy nabór wniosków o dofinansowanie.

– W obliczu wahań koniunktury i coraz wyż-
szych cen produkcji robotyzacja przemysłu me-
blarskiego stała się wręcz koniecznością. Jest to też 
ważne dla polskiej gospodarki. Rynek meblarski 
od lat uznawany jest za naszą wizytówkę i  odpowiada aż za 
2,3 proc. polskiego PKB – jest to największy udział w Unii Eu-
ropejskiej – podkreśla Maria Leszczyńska, manager ds. dotacji 
i stref inwestycyjnych w Ayming Polska.   

Najchętniej kupowane roboty nad Wisłą
Z danych firmy Yaskawa Polska zajmującej się produkcją ro-
botów wynika, że średnia cena nowego robota przemysłowego 
waha się w przedziale 15-45 tys. euro. Ostateczny koszt urzą-
dzenia całego stanowiska zrobotyzowanego oscyluje w prze-
dziale 30-150 tys. euro i jest on zależny od typu robota, typu 
aplikacji, zastosowanych rozwiązań oraz dodatkowych ele-
mentów wyposażenia. 

Jak zauważa Artur Wojewoda, prezes Yaskawa Polska, naj-
chętniej wybierane typy robotów przemysłowych w  naszym 
kraju to urządzenia spawalnicze, roboty do obsługi maszyn 
(CNC, prasy krawędziowe) i  do paletyzacji. Ich zakup to po-
czątek procesu zwiększenia efektywności produkcji, którego 
istotnym elementem jest również właściwa eksploatacja robo-
ta, wyszkolenie kadry do jego obsługi oraz dokonywanie regu-
larnych przeglądów technicznych. 

95 tys. zł oszczędności przy inwestycji  
1 mln zł w robotyzację
Ile można zaoszczędzić dzięki opisanym wyżej za-
chętom? Przy zainwestowaniu w  robotyzację 1 mln zł  
i odliczeniu 50 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych, 
całkowite oszczędności dla firmy w ramach ulgi robotyzacyj-
nej wyniosą 95 tys. w latach 2022-2027. Z kolei decydując się 
dodatkowo na rozliczenie ulgi B+R, przy ponoszeniu rocznie 
1 mln zł kosztów osobowych związanych z działalnością ba-
dawczo-rozwojową i 0,5 mln zł pozostałych kosztów kwalifi-
kowanych, łączna wartość odliczenia za lata 2016-2021 sięgnie 
ponad 1,3 mln zł – wynika z przykładowych obliczeń przygo-
towanych przez Ayming.

Ayming to międzynarodowa grupa doradcza działająca  
w 15 krajach na świecie. Więcej: www.ayming.pl.

 

1  Badanie przeprowadzone techniką CATI przez firmę Opinia24 wśród 101 przedsiębiorstw. Zrealizowano je od 11 lutego do 9 marca 2021 roku. Wśród ankie-
towanych znalazły się firmy zatrudniające od 30 pracowników, które działają w branżach prowadzących działalność B+R. Wyniki posłużyły do opracowania przez 
Ayming raportu Biznes oddychający z ulgą. 5 lat ulgi B+R w Polsce.

Agnieszka 
Hrynkiewicz- 
Sudnik,  
dyrektor Obszaru  
podatków 
i finansowania 
innowacji  
w Ayming Polska.
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E
ksperci z  Międzynarodowej Federacji Robotyki 
podają, że w latach 2015 - 2020 światowa popula-
cja robotów każdego roku średnio powiększała się 
o około 13 proc. W rezultacie, tych maszyn jest już 
mniej więcej tyle, ile mieszkańców stosunkowo nie-

wielkiego państwa, np. Albanii. Tempo nowych instalacji jest 
imponujące. Tzw. gęstość robotyzacji, czyli liczba robotów na 
10 tys. pracowników, jest w skali całego globu niemal dwa razy 
większa niż w 2015 roku i wynosi obecnie 126 sztuk.

Ilość idzie w parze z jakością. Ostatnie kilkanaście miesięcy 
to czas wzmacniania się w robotyce takich trendów jak sztucz-
na inteligencja, IoT i szybkie projektowanie. Jednocześnie na 
horyzoncie pojawiły się nowe wyzwania: zakłócenia w łańcu-
chach dostaw, niedobory siły roboczej i ryzyko powrotu pan-
demii lub eskalacja jej efektów. To wszystko przyczyniło się do 
wzrostu zapotrzebowania na roboty przemysłowe. 

– By pozostać konkurencyjnym w  popandemicznym świe-
cie biznes musi przyspieszyć działania związane z  cyfryzacją. 
Zmienić się musi zarówno front, jak i  zaplecze prowadzonej 
działalności – uważa Beata Syczewska, dyrektor Dywizji Robo-
tyki ABB w Polsce i dodaje: – Jednym z kluczowych trendów, 
który zabezpieczy nas na wypadek powrotu pandemii, pomoże 
pokonać braki kadrowe, jak i  wzmocnić łańcuchy logistyczne 
jest automatyzacja. Wykorzystanie samouczących się systemów 
i robotów stanie się wkrótce czymś oczywistym, jak posiadanie 
własnej strony internetowej i będzie wykraczać daleko poza sek-
tor produkcji. Do robotycznej rewolucji przekonali się już przed-
stawiciele e-commerce i branży medycznej, a to dopiero początek.

ABB ogłosiła kluczowe trendy, które będą kształtowały 

popyt na roboty w postpandemicznym 2022 roku. Raport po-
wstał na podstawie badań fokusowych z klientami, analizie do-
stępnych badań i danych zewnętrznych oraz globalnej ankiety 
przeprowadzonej wśród menedżerów z 250 firm reprezentują-
cych różne branże. 

Trend 1 - Rewolucja EV przynosi ogromne 
zmiany w produkcji samochodów
Wiele krajów zapowiedziało wdrożenie w życie strategii ogra-
niczających dalszą ekspansję aut wyposażonych w silniki spa-
linowe. W tym samym czasie lwia część producentów samo-
chodów oświadczyła, że wkrótce w ich ofercie dostępne będą 
wyłącznie elektryki. Jednak produkcja aut z  silnikiem elek-
trycznym znacznie odbiega od schematu tworzenia tradycyj-
nych aut. Firmy muszą poradzić sobie z przejściem na nową 
technologię, jednocześnie wciąż produkując pojazdy z silnika-
mi spalinowymi. Problemem jest nie tylko nowa linia produk-
cyjna, ale i odmienne łańcuchy logistyczne.

Jednocześnie producenci muszą działać w ramach zmie-
niających się na korzyść pojazdów elektrycznych regulacji. 
Zakłady produkcyjne będą więc musiały osiągnąć dwa cele: 
po pierwsze, być szybsze, a po drugie – bardziej elastyczne. To 
sprawi, że zarówno nowi jak i dotychczasowi gracze ze świata 
moto, będą odchodzić od tradycyjnej linii wytwórczej na rzecz 
modułowej, elastycznej produkcji. 

Jakub Stec, dyrektor sprzedaży Robotyki ABB w  Polsce, 
tłumaczy: – W  przypadku pojazdów elektrycznych nie chodzi 
tylko o zmianę układu napędowego, ale o szerszą transformację 
w kierunku samochodu połączonego. Aktualnie liczba czujników 
w tradycyjnych pojazdach wynosi średnio 100, w samochodach 
nowej generacji jest ich ponad dwukrotnie więcej.  A przed nami 
jeszcze autonomiczna rewolucja. Spodziewamy się więc prawdzi-
wego boomu na czujniki, co jest w konflikcie z obecnym kryzysem 
półprzewodników. Problemy z wydajnością produkcji występują 
już dziś i będą występować w przewidywalnej przyszłości, jeżeli 
firmy nie postawią na automatyzację, która pozwala efektywniej 
zarządzać pracą hali produkcyjnej, jak i  łańcuchami logistycz-
nymi.

Firma Jaguar Land Rover wskazała ostatnio na niedobory 
układów scalonych jako przyczynę straty w wysokości 9 mln 
funtów w ostatnich trzech miesiącach 2021 roku. Zachowanie 
elastyczności w projektowaniu, wybór produkcji i  sprawność 

Na świecie pracuje już ponad 3 miliony robotów przemysłowych. To absolutny rekord, ale wciąż daleko 
do szczytu zapotrzebowania. Na podstawie rozmów z klientami, badań rynkowych i globalnej ankiety 
przeprowadzonej wśród firm z różnych branż, analitycy ABB wyłonili trzy kluczowe trendy, które będą 
kształtować popyt na roboty.

Raport: 

Roboty naprawią biznes

ABB
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w pracy z różnymi zestawami komponentów będą miały klu-
czowe znaczenie dla przemysłu motoryzacyjnego w ciągu naj-
bliższych 24 miesięcy. 

Kolejną istotną zmianą, o  jakiej wspominają eksperci 
z ABB, będzie usytuowanie zakładów produkujących akumu-
latory w pobliżu miejsc montażu samochodów. To pomoże za-
równo spełnić wymogi zrównoważonego rozwoju, wynikające 
z  wewnętrznej polityki organizacji, jak i  inicjatyw zewnętrz-
nych regulatorów, a  jednocześnie pozwoli ograniczyć proble-
my logistyczne. W  większości przypadków będzie to jednak 
wymagało budowy zupełnie nowych zakładów.

Trend 2 - Boom na e-commerce będzie 
coraz większy
Po pandemii powoli zbliżamy się do „nowej normy”, jednak 
faktem jest, że w ciągu ostatnich 24 miesięcy zmieniły się ocze-
kiwania i nawyki konsumentów. To zmusza biznes do poszu-
kiwania nowych sposobów zaspokajania popytu, rozwijania 
kolejnych kanałów sprzedaży oraz dostosowywania linii pro-
dukcyjnych i  procesów dystrybucji tak, by firmy wytwórcze 
były w stanie personalizować zarówno produkty, jak i dostawy. 

Konieczność spełnienia tych wymagań zaowocowała za-
instalowaniem tysięcy robotów na całym świecie w miejscach, 
w  których jeszcze pięć lat temu nie były one stosowane, np. 
w halach, gdzie firmy przechowują swoje zapasy. Według firmy 
doradczej ABI Research, w  latach 2021-2030 globalna liczba 
robotów mobilnych w magazynach będzie rosła średniorocz-
nie o prawie 40 proc. Głównie ze względu na połączenie tren-
dów konsumenckich i rosnący niedobór siły roboczej, oczekuje 
się, że do 2030 r. liczba jednostek, które trafią do hal magazyno-
wych przekroczy poziom 500 000.

– Poprzez połączenie oprogramowania, które szeroko wy-
korzystuje sztuczną inteligencję, i robotów na zawsze zmieni się 
praca magazynu. Oprogramowanie będzie analizować zebrane 
dane, dzięki czemu zyska możliwości predykcyjne i  zapewni 
pewną formę autonomii magazynu, a  to przyspieszy procesy 
biznesowe i ograniczy ryzyko operacyjne. Będzie również miało 
bezpośredni wpływ na działanie parku maszynowego. W efekcie 
centrum logistyczne będzie mogło działać szybciej i wydajniej, 
a także stanie się bardziej elastyczne – kontynuuje Jakub Stec.

Trend 3 - Roboty staną się 
powszechniejsze, a pracownicy będą 
potrzebować nowych umiejętności
Przez wiele lat kategoria robotów przemysłowych była ogra-
niczona do dużych, ciężkich maszyn, pracujących w  izolacji, 
często bezpiecznie zamkniętych w klatkach, by zapobiec wy-
padkom. Obecnie jednak, dzięki postępowi technologicznemu 
na popularności zyskują mniejsze, bardziej przystępne ceno-
wo i łatwe w użyciu roboty, takie jak coboty (np. ABB YuMi®, 
GoFa™ i SWIFTI™).

Większa zdolność robotów do pracy bezpośrednio z ludź-
mi, dzielenia się zadaniami i uczenia się dzięki sztucznej in-
teligencji, ułatwia firmom wprowadzanie inteligentnej auto-

matyzacji w nowych środowiskach, takich jak budownictwo, 
laboratoria opieki zdrowotnej, restauracje i handel detaliczny.

– Dzięki takim technologiom, jak sztuczna inteligencja, ucze-
nie maszynowe i IoT, roboty stają się coraz inteligentniejsze, a co 
za tym idzie – ich możliwości rosną, a one same stają się bardziej 
samowystarczalne. To przekłada się na większe bezpieczeństwo 
i bardziej świadome decyzje. Oprogramowanie sprzężone z ma-
szynami analizuje dane zebrane z dziesiątek, jak nie setek czuj-
ników, by automatyzować procesy i podnosić efektywność firmy, 
przy jednoczesnym zmniejszeniu udziału operatora – uważa Be-
ata Syczewska z ABB.

W  przyszłości, gdy roboty będą coraz powszechniej sto-
sowane w  miejscach pracy, inżynierowie i  pracownicy będą 
musieli się przekwalifikować, a w szkołach, na uczelniach i uni-
wersytetach pojawi się zapotrzebowanie na więcej szkoleń z za-
kresu robotyki, które umożliwią zdobycie umiejętności progra-
mowania, obsługi i konserwacji robotów.

– Według raportu Światowego Forum Ekonomicznego praca 
ulega automatyzacji szybciej niż oczekiwano, a do 2025 r. połowa 
wszystkich zadań będzie wykonywana przez maszyny. I uwaga, 
to dobra wiadomość – mówi Beata Syczewska. – Postępująca 
robotyzacja tworzy nową rewolucję przemysłową, w której czło-
wiek nadal będzie odgrywał najważniejszą rolę. Co istotne, dzię-
ki temu możemy liczyć na powstanie 97 milionów nowych miejsc 
pracy, z których wielu dziś nawet nie potrafimy sobie wyobrazić.

Dekada zmian
Trendy przedstawione przez ekspertów ABB jasno wskazują 
na to, że digitalizacja przemysłu wrzuca wyższy bieg. Najbliż-
sze 2 – 3 lata będą kluczowe i dla wielu przedsiębiorstw mogą 
okazać się swoistym egzaminem dojrzałości. Firmy, które chcą 
pozostać konkurencyjne, będą musiały inwestować w automa-
tyzację. Ci, którzy z tego zrezygnują albo odłożą inwestycje na 
później, mogą wypaść z gry. 

– Chociaż automatyzacja zawsze wiązała się z  wyższą 
wydajnością i  jakością, zwiększaniem skali, to zmiany, których 
jesteśmy obecnie świadkami (największe od wielu pokoleń), 
oznaczają, że elastyczność i  prostota są kluczem do sukcesu 
– podsumowuje Beata Syczewska – Obecnie elastyczność ma 
zasadnicze znaczenie, jest to potrzeba strategiczna, niezbędna 
w całym łańcuchu wartości: od produkcji i  logistyki, po punkt 
konsumpcji. Automatyzacja przy użyciu robotów jest istotnym 
czynnikiem umożliwiającym taką elastyczność – kwituje.
� 
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Bezpieczna aplikacja z robotem przemysłowym lub robo-
tem współpracującym (HRC) jest pochodną kilku czynni-
ków: wzajemnego oddziaływania między ramowymi wa-

runkami określonymi przez obowiązujące przepisy a dokonaną 
na tej podstawie złożoną analizą ryzyka, wyborem odpowied-
nich, dodatkowych elementów składowych bezpieczeństwa 
i wreszcie walidacji przez integratora systemów. Klasycznym 
sposobem zapewnienia bezpieczeństwa robotów w przemy-
śle jest stworzenie tzw. celi zrobotyzowanej. To nic innego jak 
ogrodzenie instalacji i maszyn różnymi mechanicznymi zabez-
pieczeniami. Maksimum bezpieczeństwa uzyskuje się przez ści-
słe odseparowanie obszarów roboczych. Jednak w celu zwięk-
szenia potencjału ekonomicznego aplikacji, operator i maszyna 
muszą jak najściślej ze sobą współpracować. W związku z tym 
rośnie zapotrzebowanie na inteligentne, dynamiczne rozwiąza-
nia bezpieczeństwa, w których można o wiele elastyczniej ada-
ptować funkcje bezpieczeństwa do zmieniających się wymagań. 

Walidacja wymagań bezpieczeństwa
Każda maszyna, przed wystawieniem deklaracji zgodności i zna-
ku CE musi pozytywnie przejść proces oceny zgodności, za co 
odpowiedzialny jest producent. W kwestii robotów najczęściej 
zadanie to wykonuje integrator, czyli ten podmiot, który z robo-
ta i innych urządzeń tworzy całość mającą konkretne zastosowa-
nie. Uczestniczenie w procesie oceny zgodności, oceny ryzyka 
i walidacji wymagań wymaga sporego zaangażowania i wiedzy 
z zakresu wymagań dyrektywy maszynowej i norm zharmonizo-
wanych. 

W terminologii dyrektywy maszynowej roboty są zaklasyfi-
kowane jako maszyny nieukończone. Szczegółowe wymagania 
dotyczące bezpieczeństwa stanowisk zrobotyzowanych dostęp-
ne są w dwóch normach ISO 10218: Bezpieczeństwo robotów 
przemysłowych – Część 1: Roboty i Część 2: Systemy robotów 
i ich zintegrowanie. Polskie wersje obu części zostały opubliko-
wane jako normy PN-EN ISO 10218-1: 2011 i PN-EN ISO 10218-
2: 2011 i są wyszczególnione jako zharmonizowane normy typu 
C w ramach Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE. Część 2: Sys-

temy robotów i ich integracja zawiera również informacje na te-
mat pracy polegającej na współdziałaniu człowieka z robotem. 

Norma PN-EN ISO 10218-1 dodatkowo uwzględnia funk-
cje bezpiecznych napędów. Zgodnie z normą PN-EN 61800-
5-2 (Systemy napędów elektrycznych o regulowanej prędkości 
– Część 5-2: Wymagania dotyczące bezpieczeństwa – Funkcjo-
nalne) obejmują one: Bezpieczne zatrzymanie działania SOS, 
Bezpiecznie ograniczona prędkość SLS, Zakres bezpiecznej 
prędkości SSR i Ograniczony bezpiecznie moment SLT. 

Wymagania „związanych z bezpieczeństwem podzespo-
łów sterowania” (elektrycznych, hydraulicznych, pneumatycz-
nych i programowych) są wyraźnie zdefiniowane w punkcie 5.2 
normy PN-EN ISO 10218-2 Systemy robotów i ich integracja. 
Związane z bezpieczeństwem podzespoły sterowania nale-
ży zaprojektować w taki sposób, aby odpowiadały warunkom 
PL d kategorii 3 (norma PN-EN ISO 13849-1: 2016) lub SIL 2 
o odporności na pojedynczy błąd i charakteryzowały się para-
metrem MTTFd o wartości co najmniej 20 lat (norma PN-EN 
62061:2008). 

Do weryfikowania i walidowania wymagań bezpieczeństwa 
można stosować różne metody, w tym kontrole wizualne, testy 
funkcjonalne i pomiary. Integrator systemów musi zweryfikować 
lub zwalidować w sumie ponad 200 punktów. 

Status norm jest zatem teoretycznie jasny. Jednak w prak-
tyce wciąż istnieją wątpliwości, czy dla tych ram normatywnych 
aplikację HRC można wdrażać w pełni bezpiecznie. W celu 
udowodnienia właściwego postępowania międzynarodowy 
komitet standaryzacji ISO/TC 184/SC2 WG3 otrzymał zadanie 
opracowania specyfikacji technicznej ISO/TS 15066: Roboty 
i urządzenia robotyki – współpracujące roboty przemysłowe. 
Firma Pilz jest jego członkiem i wraz z producentami robotów, 
integratorami systemów i jednostkami notyfikującymi, takimi 
jak BG (Berufsgenossenschaft), aktywnie uczestniczy w opraco-
wywaniu tej specyfikacji. Aktualna specyfikacja techniczna, ISO/ 
TS 15066 Roboty i urządzenia robotyki – współpracujące roboty 
przemysłowe, stwarza dobre podstawy do rozwiązań bezpiecz-
nej współpracy człowiek-robot w otoczeniu przemysłowym.

Znaczenie zastosowania robotów w automatyzacji procesów produkcyjnych wciąż rośnie. Wzrasta 
wydajność produkcji, a człowiek i maszyna są zdolne do coraz efektywniejszej współpracy. 
Jednocześnie coraz szybciej wyczerpują się możliwości statycznych lub jednowymiarowych 
zabezpieczeń. Obowiązującym obecnie trendem jest odchodzenie od pełnej zabudowy 
stanowisk zrobotyzowanych na korzyść bezpośredniej współpracy człowiek-robot (HRC – Human-
Robot Collaboration) tam, gdzie jest to możliwe, bez stosowania osłon, lecz wciąż z gwarancją 
bezpieczeństwa operatora. W praktyce oznacza to konieczność przeprowadzenia odrębnej oceny 
bezpieczeństwa dla każdej aplikacji. 

Droga do bezpiecznej robotyzacji

PILZ
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Etapy bezpiecznej aplikacji 
Fakt, że stanowiska zrobotyzowane są zakwalifikowane jako ma-
szyny w rozumieniu dyrektywy maszynowej oznacza, że podczas 
wdrażania normatywnych specyfikacji każdy etap procedury oce-
ny zgodności musi być obowiązkowo zrealizowany. Należy zazna-
czyć, że sam robot uważany jest wyłącznie za maszynę ukończo-
ną częściowo. Dopiero w chwili, w której chwytak niezbędnego 
narzędzia (w konkretnej aplikacji) znajdzie się na swoim miej-
scu, robot osiąga zamierzony cel i musi być uważany za maszy-
nę ukończoną. Integrator lub użytkownik staje się producentem 
maszyny i jest odpowiedzialny za czynności kontrolne związane 
z bezpieczeństwem, obejmujące m.in. nadanie znaku CE. 

Jednym z najważniejszych punktów na drodze do uzyskania 
bezpiecznej aplikacji HRC jest przeprowadzenie oceny ryzyka 
zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 12100: 2012. Taka 
ocena powinna obejmować zidentyfikowanie obowiązujących 
zharmonizowanych norm i przepisów, określenie ograniczeń ma-
szyny, zidentyfikowanie wszystkich zagrożeń na każdym etapie 
cyklu eksploatacji maszyny, aktualne oszacowanie i ocenę ryzyka 
oraz zalecane sposoby redukcji ryzyka. W aplikacjach z udziałem 
robotów wyzwaniem dla oceny ryzyka jest usunięcie granic mię-
dzy obszarami działania ludzi i maszyn. 

W uzupełnieniu do zagrożeń generowanych przez robota ko-
nieczne jest rozważenie ruchów operatora. Jednak nie można ich 
zawsze obliczać w kategoriach prędkości, refleksu lub nagłego 
zbliżenia się innych osób.

Firma Pilz w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa aplika-
cji HRC korzysta z wypracowanej metodologii obejmującej kil-
ka kroków. Pierwszym z nich jest szczegółowa analiza ryzyka na 
podstawie, której tworzona jest „koncepcja bezpieczeństwa” 
oraz „projekt bezpieczeństwa” obejmujący dobór odpowiednich 
podzespołów bezpieczeństwa. Wyniki oceny ryzyka i koncepcji 
bezpieczeństwa wykorzystywane są do dokumentowania wybra-
nych środków bezpieczeństwa w ocenie ryzyka i do wdrożenia 
ich podczas „implementacji systemów”. Kolejnym etapem jest 
„walidacja”, podczas której ponownie badane są poprzednie 
etapy – Czy we właściwy sposób wdrożono środki ochrony? Czy 
koncepcja bezpieczeństwa została zaprojektowana prawidłowo 
w odniesieniu do systemu sterowania maszyną i czy wdrożono ją 
zgodnie z przepisami bezpieczeństwa? Walidacja ma zasadnicze 
znaczenie dla potwierdzenia faktu, że maszyna jest bezpieczna. 
Lista kontrolna zamieszczona w normie PN-EN ISO 10218- 2 do-
starcza dodatkowych wytycznych dla aplikacji wykorzystujących 
roboty. Umieszczając na produkcie znak CE, integrator ostatecz-
nie potwierdza, że stanowisko zrobotyzowane spełnia wszystkie 
wymagania Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE pod warunkiem, 
że robot używany jest zgodnie ze swoim przeznaczeniem. 

Wybór robota i podzespołów bezpieczeństwa 
Na rynku dostępna jest szeroka gama systemów robotów, które 
mogą mieć wiele zastosowań. Mimo że stanowią one podsta-

wę do stworzenia bezpiecznego stanowiska zrobotyzowanego, 
wdrożenie aplikacji zrobotyzowanej wymaga przeprowadzenia 
dodatkowej oceny ryzyka oraz implementacji komponentów 
bezpieczeństwa. 

Reakcji systemu bezpieczeństwa nie powinny wyzwalać pro-
ste relacje logiczne, lecz złożone stany lub wyniki skomplikowa-
nych obliczeń, na które musi odpowiednio zareagować funkcja 
bezpieczeństwa. Całkowite wyłączenie zasilania systemu należy 
traktować jako ostateczność. 

W przyszłości będą potrzebne systemy bezpieczeństwa 
o znacznie wyższej inteligencji, które umożliwią zaprojektowa-
nie w sposób bezpieczny stanowiska zrobotyzowanego, nawet 
bez stosowania osłon. Systemy te mogą być częścią rzeczywi-
stego systemu sterowania robotami, np. do obliczania ruchów 
robotów. Umożliwia to wcześniejsze przeliczenie ścieżki prze-
mieszczania ramienia robota. Jednak w wielu przypadkach tego 
typu funkcje ruchu nie wystarczą do osiągnięcia celu związanego 
z bezpieczeństwem. Często mogą występować kombinacje obej-
mujące ochronę pola sąsiadującego (np. czujniki dotykowe lub 
czujniki podczerwieni na ramieniu robota), środki ochrony indy-
widualnej (okulary ochronne i odzież ochronna) oraz czujniki do 
monitorowania strefy pracy robota. 

Koncepcje bezpieczeństwa dynamicznego wymagają, aby 
czujniki były zdolne do oceny zdarzeń z użyciem jednoznacznej 
skali. Muszą one np. rozróżniać sytuację, w której człowiek znaj-
duje się w promieniu potencjalnego działania urządzenia w razie 
jego ruchu zagrażającego bezpieczeństwu (w strefie ostrzegaw-
czej) od tej, w której osoba ta wkroczyła do strefy o zwiększonych 
wymaganiach bezpieczeństwa (strefy detekcji). Musi być możliwa 
dynamiczna regulacja tych stref, a także śledzenie ruchów np. 
maszyny lub robota. Dostępne na rynku rozwiązania coraz czę-
ściej zaspokajają takie potrzeby.

Podsumowanie 
Droga do bezpiecznej robotyzacji jest złożona i pełna wyzwań. 
Zapewnienie bezpieczeństwa w coraz większym stopniu wyma-
ga stosowania nowych technologii i rozwiązań gwarantujących 
bezpieczną obsługę stanowiska zrobotyzowanego. Aplikacji wy-
korzystujące roboty współpracujące wymagają jeszcze większej 
uwagi pod względem bezpieczeństwa. Bezpieczną aplikację 
można uzyskać pod warunkiem wdrożenia koncepcji bezpieczeń-
stwa wykorzystującej prawidłowy wybór robota i jego funkcji bez-
pieczeństwa w połączeniu z inteligentnymi podzespołami. 

Oczekiwania przemysłu, dotyczące dostarczania robotów 
o dużej mocy na potrzeby aplikacji HRC, będą w przyszłości 
wyzwaniem w zderzeniu z koniecznością spełnienia specyfikacji 
określonych przez normy w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
funkcjonalnego.

www.pilz.com/pl-PL
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Roboty przemysłowe 2022/2023
DODATEK SPECJALNY – BADANIE

P
rzemysł 4.0 zmienia oblicza kolejnych firm. Kra-
jowa branża wytwórcza i budowlana w tym także 
przemysł komponentowy, wyróżnia się istotnie 
na tle Europy. Niestety, swą pozycję zawdzięcza – 
jak dotąd – głównie niskim kosztom wytwarzania 

i usług. Pozytywnym aspektem polskiego rynku jest dostęp-
ność kadr o wysokim stopniu kultury technicznej oraz kwa-
lifikacji, co stanowi i stanowić będzie o rozwoju obu branż. 

Zarówno w przemyśle wytwórczym jak i organizacjach bu-
dowlanych rośnie zapotrzebowanie na automatyzację pro-
cesów, co wynika bezpośrednio z  pogłębiającego kryzysu 
kadrowego. W  obszarze budownictwa wielkość rynku ro-
botyki budowlanej została wyceniona na 2 450,7 mln USD 
w  2019 r. i  oczekuje się, że osiągnie 7 880,3 mln USD do 
2027 r. Czy biorąc pod uwagę problemy branży, związane 
m.in. z  brakiem wykwalifikowanych pracowników, Polski 
rynek budowalny stanie się prekursorem automatyzacji eu-
ropejskiego placu budowy?

W poszukiwaniu nowych rozwiązań
W aktualnej trudnej sytuacji rynkowej przemysł europejski 
poszukuje rozwiązań pozwalających na kompensowanie ne-
gatywnego wpływu i problemów wynikających z pandemii 
COVID-19, jak również konfliktu zbrojnego w Ukrainie. 

Przemysł 4.0 
– czy roboty uratują branżę budowlaną?

 
Zarówno w przemyśle wytwórczym jak i organizacjach 
budowlanych rośnie zapotrzebowanie na 
automatyzację procesów, co wynika bezpośrednio 
z pogłębiającego kryzysu kadrowego.
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Polskie budownictwo opiera się obecnie w dużej części na 
pracownikach pochodzących z tego kraju, przy czym wielu 
ukraińskich mężczyzn zdecydowało się w ostatnich miesią-
cach na powrót do ojczyzny. W takiej sytuacji oczywiste jest 
szukanie nowych rozwiązań – jednym z nich jest stosowa-
nie technologii Przemysłu 4.0, opartej na systemach auto-
matycznych i zrobotyzowanych, poprawiających wydajność 
przy zachowaniu wykwalifikowanych kadr. 

W tym zakresie należy podkreślić, że przy odpływie pra-
cowników w  wielu branżach, takich jak sektor budowlany 
– gdzie w samym tylko kwietniu 90% firm poszukiwało ro-
botników do pracy – czy przetwórstwo tworzyw sztucznych, 
poszukiwanie nowych rozwiązań, pozwalających na zatrzy-
manie odpływu pracowników i  zwiększenie efektywności 
zagospodarowania ich kompetencji, staje się wyzwaniem 
naszych czasów. Coraz więcej firm budowlanych zdaje sobie 
z tego sprawę – aż 81 proc. planuje w ciągu najbliższej de-
kady wprowadzenie lub zwiększenie zastosowania robotyki 
i automatyki w codziennej pracy.

Przemysł 4.0 wkracza do 
„konserwatywnych” branż
Branża budowlana, dotąd mocno konserwatywna, jest do-
skonałym przykładem stymulacji wdrożeń w  wyniku pro-
blemów z  pracownikami. W  sektorze budowlanym doko-
nała się w  ostatnich latach rewolucyjna zmiana procesów 
zarządzania placem budowy, jak również stosowania w jego 
ramach narzędzi półautomatycznych, pozwalających na od-
ciążenie pracowników w powtarzalnych pracach fizycznych. 
Jednym z takich narzędzi są roboty budowlane, których naj-
większy rozwój obserwujemy w ostatnich 3 latach. Przemysł 
4.0 stawia przed branżą nowe możliwości.  

– W  Polsce notujemy wzmożoną aktywność jednostek 
naukowych i  firm budowanych, których działania wyge-
nerowały wiele innowacyjnych systemów, np. tynkujących, 
otworujących, wiercących, murujących, a  nawet układają-
cych posadzki. Zespół CBRTP, wspólnie z naukowcami z Po-

litechniki Świętokrzyskiej i  firmą STRABAG, zaprojektował 
maszyny do murowania i tynkowania ścian –  pierwsze tego 
typu konstrukcje w Polsce – podkreśla Grzegorz Putynkow-
ski, Chief Executive Officer w  Centrum Badań i  Rozwoju 
Technologii dla Przemysłu S.A. – Automatyzacja wkracza 
również w obszary przygotowania dokumentacji budowlanej 
i wykonawczej oraz w sam proces odbioru, a zaawansowane 
systemy skanujące i wizyjne, wcześniej wykorzystywane głów-
nie w systemach kontroli jakości produkcji wielkoskalowanej, 
zajmują kolejne nisze cyfrowej obsługi placu budowy – do-
daje ekspert.

Przewaga dzięki kooperacji – Program 
Horyzont Europa
Przemysł 4.0 jest oparty na nowoczesnych technologiach. 
Niestety, w aktualnej sytuacji rynkowej i gospodarczej, an-
gażowanie własnego kapitału w prowadzenie badań i rozwój 
technologii wspomagającej produkcję czy usługi jest spo-
rym wyznawaniem. Dlatego też przedstawiciele jednostek 
naukowych i przemysłu powinni skierować swoją uwagę na 
budowanie kooperacji, pozwalających pozyskiwać środki 
z  aktualnego programu Horyzont Europa, którego budżet 
na 2022 rok wynosi 1,7 mld EUR. Niestety, polskie przed-
siębiorstwa mają niewielkie doświadczenie w  korzystaniu 
z  programów ogłaszanych przez agendy europejskie. Stąd 
też wysiłek będzie istotnie większy, w stosunku do swoich 
konkurentów europejskich. Niemniej warto go podjąć. 

– Analizując publikację o  naborach w  ramach progra-
mu Horyzont Europa, można dostrzec ogromną szansę dla 
polskich przedsiębiorstw wielu branż, ponieważ bogactwo 
konkursów z zakresu sztucznej inteligencji, robotyzacji, auto-
matyzacji, nowych materiałów, wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii czy implementacji technologii wodorowych, 
jest ogromne – zauważa Grzegorz Putynkowski z Centrum 
Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. – W tym 
też obszarze należy skierować apel do krajowego środowiska 
naukowego i przemysłowego, o budowanie wieloletnich pro-
gramów rozwojowych, łączących interesy zarówno przemysłu, 
jak i nauki. Dzięki nim krajowy przemysł ma szansę wyróżnić 
się na europejskim rynku czymś zdecydowanie więcej niż ni-
skimi kosztami wytwarzania.

� 
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wzrostem ich możliwości roboty umieją coraz lepiej reagować w czasie 
rzeczywistym na środowisko, w którym działają. Potrafią omijać prze-
szkody, w tym ludzi, i znajdować najlepsze trasy, aby skrócić czas prze-
jazdu i poprawić wydajność wykonywania zadań.

Kluczową zaletą robotów AMR jest ich zdolność do rozumienia 
otoczenia, w  którym działają, co umożliwia im omijanie przeszkód 
i  bezpieczne działanie w  obecności człowieka. W  przeciwieństwie do 
pojazdów AGV, które do poruszania się w środowisku wymagają pew-
nych form prowadzenia po wyznaczonych ścieżkach, takich jak taśma 
magnetyczna lub kody QR, urządzenia AMR mogą wykorzystywać dane 
z kamer, skanerów laserowych i innych czujników, aby rozumieć swoje 
środowisko pracy i podejmować decyzje niezbędne do poruszania się 
w nim.

Wykorzystując te dane do zasilania algorytmów jednoczesnej lokali-
zacji i mapowania (simultaneous localization and mapping, SLAM), ro-
bot jest w stanie stworzyć mapę swojego otoczenia, stosując zasady trian-
gulacji do wykrywania i lokalizowania punktów odniesienia. Te punkty 
odniesienia mogą być wykorzystywane przez robota do określania jego 
aktualnej pozycji i pobierania informacji potrzebnych do poruszania się 
po danym terenie.

Elastyczna automatyzacja jest doskonale znaną receptą na sukces 
w zastosowaniach automatyki. W przypadku robotów mobilnych tech-
nologia SLAM ułatwia to zadanie dzięki dwóm zestawom możliwości. 
W aplikacjach, w których roboty muszą poruszać się tylko po wcześniej 
zdefiniowanych ścieżkach, takich jak przenoszenie części z obszaru „su-
permarketu” w fabryce samochodów na linię produkcyjną, wykorzysta-
nie robotów AMR z funkcją SLAM stanowi elastyczną alternatywę dla 
wózków AGV, które muszą być prowadzone po trasie za pomocą taśmy 

K
onieczność zapewnienia przez firmy produkcyjne i  logi-
styczne konsumentom większego wyboru i szybszej dostawy 
produktów w obliczu coraz większych braków na rynku pra-
cy skłania wiele z tych firm do poszukiwania nowych sposo-
bów automatyzacji swoich operacji.

Jednym z rozwiązań wspomnianych problemów jest wykorzystanie 
robotów mobilnych. Roboty mobilne, w  tym pojazdy sterowane auto-
matycznie (automated guided vehicles, AGV) i  autonomiczne roboty 
mobilne (autonomous mobile robots, AMR) są coraz częściej wykorzy-
stywane w przemyśle, ponieważ firmy poszukują sposobów zarówno na 
bardziej efektywne wykorzystanie swojej istniejącej siły roboczej, jak i na 
maksymalizację wydajności swoich operacji.

Postęp technologiczny sprawia, że roboty mobilne mogą wykony-
wać coraz więcej zadań. W branży motoryzacyjnej i logistycznej, gdzie 
ich wykorzystanie jest jak dotąd największe, roboty mobilne pomagają 
skrócić czas transportu wewnętrznego i zmniejszyć ilość zasobów firmy 
potrzebnych do przenoszenia surowców czy gotowych wyrobów pomię-
dzy magazynami a  stanowiskami produkcyjnymi i  dystrybucyjnymi. 
Chociaż pojazdy AGV są powszechnie stosowane od kilkudziesięciu 
lat, najnowsza generacja robotów AMR stwarza możliwości w nowych 
segmentach przemysłu i  innych zastosowaniach, zapewniając wyższy 
poziom autonomii i inteligencji.

Roboty mobilne były tradycyjnie wykorzystywane jako platformy 
do przenoszenia dużych przedmiotów, takich jak podwozia lub części 
samochodów w  przemyśle motoryzacyjnym oraz paczki i  pojemni-
ki w  logistyce, ale obecnie są wykorzystywane także do innych celów, 
wykraczających poza sam transport. Manipulatory mobilne, które łą-
czą w sobie pojazd AMR i ramiona robota, stanowią kolejną rewolucję 
w dziedzinie mobilności i już zaczęły być wykorzystywane w coraz więk-
szej liczbie aplikacji. Możliwości, jakie daje wyposażenie robotów mo-
bilnych w umiejętności manipulacyjne podobne do ludzkich, są prak-
tycznie nieograniczone. W istocie dodanie ramion manipulacyjnych do 
robota AMR umożliwia zastosowanie automatyzacji tam, gdzie jest ona 
potrzebna.

Ostatnie osiągnięcia w  dziedzinie wizji komputerowej, nawigacji 
oraz sztucznej inteligencji (AI) w połączeniu ze znacznym obniżeniem 
kosztów czujników oraz innych podzespołów sprawiły, że roboty auto-
nomiczne coraz częściej znajdują zastosowanie do wielu zadań. Wraz ze 

Roboty mobilne dają wiele potencjalnych korzyści 
firmom produkcyjnym i są wykorzystywane w coraz 
większym zakresie

Coraz częstsze wykorzystywanie  
robotów mobilnych  
w przemyśle
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magnetycznej. SLAM umożliwia wprowadzanie zmian w trasie robota 
mobilnego za pomocą laptopa lub innego urządzenia.

Druga możliwość wynikająca z  technologii SLAM obejmuje swo-
bodną nawigację, w której ramach robot może poruszać się samodziel-
nie, na przykład wybierając najszybszą trasę między dwoma punktami 
lub wydłużając swoją podróż w reakcji na dodatkowe informacje z syste-
mu zarządzania flotą (fleet management system, FMS). Ten sam autono-
miczny proces decyzyjny umożliwia maszynie  reagowanie na obecność 
przeszkód i ludzi, co sprawia, że roboty AMR są coraz bezpieczniejsze 
i mogą pracować razem z ludźmi.

Przechodzenie na rozwiązania wykorzystujące 
przetwarzanie danych na krawędzi sieci
Wraz z ciągłym rozwojem w takich dziedzinach jak wizja komputerowa 
2D i 3D, zwiększającym zarówno ilość, jak i  jakość danych dostarcza-
nych do robotów AMR, rośnie tendencja do wdrażania rozwiązań brze-
gowych zapewniających moc obliczeniową potrzebną do przetwarzania 
danych i przekazywania wymaganych informacji z szybkością niezbędną 
do podejmowania decyzji w czasie rzeczywistym. Przetwarzanie danych 
na krawędzi sieci (przetwarzanie brzegowe; edge computing) stanowi al-
ternatywę dla zakupu i obsługi dodatkowego sprzętu i oprogramowania, 
zmniejszając koszty i złożoność floty robotów oraz zapewniając elastycz-
ność w  zakresie rozszerzania floty i  funkcjonalności systemów AMR, 
jeśli zajdzie taka potrzeba.

Jeśli roboty mobilne posiadają wiele manipulatorów, którymi wyko-
nują lekkie prace, to system FMS jest ich mózgiem niezbędnym do stero-
wania tymi urządzeniami. Działając jako warstwa pośrednia pomiędzy 
pojazdem AGV i/lub robotem AMR a  systemem realizacji produkcji 
(manufacturing execution system; MES) lub systemem zarządzania ma-
gazynem (warehouse management system, WMS), system FMS tworzy 
środowisko do monitorowania i  kontrolowania wszystkich aspektów 
działania floty i robotów mobilnych.

Dane dotyczące położenia każdego robota mogą być przekazywane 
do systemu FMS z urządzeń sterujących lub brzegowych, co umożliwia 
sterowanie flotą w czasie rzeczywistym.

Oprócz pełnienia funkcji interfejsu dla operatorów w celu wykony-
wania takich zadań jak modyfikowanie tras lub diagnostyka robotów 
system FMS pełni także szereg innych funkcji, w tym:

•  Zarządzanie utrzymaniem ruchu robotów – można sprawdzić 
stan techniczny oraz harmonogram prac serwisowych każde-
go robota mobilnego, a uszkodzone lub niesprawne urządzenia 
mogą otrzymać polecenie przeprowadzenia naprawy albo kon-
troli.

•  Optymalizacja wydajności i  wykorzystania robotów poprzez 
zapewnienie, że polecenia lub żądania z systemu MES/WMS są 
traktowane priorytetowo i przekazywane do robota, który najle-
piej nadaje się do ich realizacji.

•  Modyfikowanie ścieżek robotów w  celu wykonania przez te 
urządzenia zadań dodatkowych lub wymiany, np. w przypadku 
opóźnienia produktu na linii produkcyjnej lub konieczności do-
starczenia dodatkowych jednostek do realizacji zamówienia.

•  Zapewnienie efektywnego zarządzania ruchem poprzez zmianę 
trasy jednostek, jeśli jest to wymagane, aby zapobiec potencjal-

nym kolizjom, korkom lub dostępowi do obszarów zamkniętych.
•  W przypadku wystąpienia stanu alarmowego: zapewnienie pod-

jęcia niezbędnych działań w  celu zidentyfikowania i  usunięcia 
przyczyny oraz zapobieżenia potencjalnym zagrożeniom bezpie-
czeństwa dla pracowników znajdujących się w pobliżu.

Chociaż znaczna część robotów mobilnych jest wykorzystywana 
w operacjach na dużą skalę w firmach już zaznajomionych z robotyzacją, 
ich zastosowanie szybko rozszerza się na nowe sektory. Powodem jest 
to, że właściciele i dyrektorzy firm stają się świadomi wielu zalet, jakie 
mają te roboty, zwłaszcza w uzupełnianiu braków siły roboczej. W sek-
torze przemysłowym roboty mogą być wykorzystane w wielu różnych 
środowiskach produkcyjnych, w których do transportu towarów po hali 
fabrycznej tradycyjnie używa się przenośników taśmowych lub wózków 
widłowych.

W wyborze właściwego rozwiązania robotycznego firmie przemy-
słowej może pomóc wykonanie czterech opisanych niżej działań:

1.  Obliczenie zwrotu z inwestycji (ROI). Podobnie jak w przypadku 
każdej inwestycji w robotyzację, kalkulacja zastosowana do uzy-
skania najlepszego zwrotu z inwestycji w roboty mobilne powinna 
uwzględniać szereg kluczowych czynników, w tym bieżące kosz-
ty pracy ludzkiej, którą można wykorzystać bardziej efektywnie, 
możliwość zwiększenia mocy produkcyjnych, uzyskania oszczęd-
ności wynikających z ograniczenia strat i minimalizacji błędów 
oraz kosztów wszelkich problemów związanych z  bezpieczeń-
stwem, które obecnie mają wpływ na produkcję.

2.  Przeanalizowanie kwestii serwisu i wsparcia technicznego. Nale-
ży koniecznie zapytać producentów o ich możliwości w zakresie 
umów serwisowych, aby zapewnić utrzymanie urządzenia na 
najwyższym poziomie wydajności oraz całodobową pomoc tech-
niczną na wypadek awarii.

3.  Określenie właściwej liczby potrzebnych robotów. Aby uzyskać 
optymalną wydajność, należy upewnić się, że każdy robot mobil-
ny w firmie będzie w pełni wykorzystywany. Chociaż dokładne 
określenie liczby potrzebnych robotów może być trudne, zaawan-
sowane komputerowe narzędzia do modelowania mogą pomóc 
w obliczeniu właściwej wielkości floty.

4.  Wybór pomiędzy pojazdem AGV a robotem AMR. Chociaż ter-
min AGV jest często używany do określenia obydwu technologii, 
to jednak istnieje wyraźna różnica między AGV a AMR. Ogólnie 
rzecz biorąc, wybór wózka AGV zapewni właściwe rozwiązanie 
dla tych zastosowań, które nie wymagają dużej elastyczności, 
w których oczekuje się, że robot będzie poruszał się po tych sa-
mych ścieżkach i gdzie żywi operatorzy nie będą prawdopodob-
nie obecni na tym samym obszarze roboczym. Natomiast w za-
stosowaniach, w których jest odwrotnie, lepszą opcją mogą być 
roboty AMR, zapewniające inteligencję i elastyczność potrzebne 
do działania w zmieniających się okolicznościach, a także bezpie-
czeństwo pozwalające na pracę obok ludzi.

Tekst ukazał się pierwotnie na stronie internetowej  
Control Engineering Europe. 
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OMRON

Obecne trendy  
robotyczne  
w przemyśle produkcyjnym

L
iczba wolnych miejsc pracy w  sektorze produkcyj-
nym według danych organu rządowego ONS (Of-
fice for National Statistics) wyniosła w  okresie od 
października do grudnia 2021 r. w Wielkiej Brytanii 
96 000. Biorąc pod uwagę okres poprzednich 18 mie-

sięcy, liczba wolnych miejsc pracy była na rekordowo niskim 
poziomie. Nigdy wcześniej wpływ niedoboru pracowników 
na ten sektor nie był tak wyraźnie widoczny. Mówiąc wprost, 
firmy produkcyjne z różnych branż przemysłu walczą z ro-
snącym popytem ze strony konsumentów oraz zwiększonym 
zapotrzebowaniem na pracowników do wykonywania 
ręcznych, powtarzalnych zadań. Na rynku pracy 
nie ma wystarczającej liczby osób, które mo-
głyby je wykonać. Najwyraźniej więc potrzeb-
na jest jakaś zmiana, a  roboty mogą w  tym 
pomóc.

Stopień wykorzystania robotów przemy-
słowych w  Europie jest zróżnicowany – niektóre 
kraje, takie jak Niemcy i Szwecja, inwestują w nie 
duże środki, podczas gdy inne już nie. Przykładem 
jest Wielka Brytania, jedyny kraj Grupy G7, w któ-
rym liczba wykorzystywanych robotów przypadająca 
na 100 tys. pracowników, czyli gęstość robotyzacji, jest 
poniżej średniej. Nawet ta liczba zaczyna się zmieniać. We-
dług Międzynarodowej Federacji Robotyki (IFR) w  latach 
2015–2020 gęstość robotyzacji w Wielkiej Brytanii wzrośnie 
o 77%, przewyższając wzrost średniej światowej w tym samym 

okresie, wynoszący 47%. Wynika to częściowo z konieczno-
ści, ale także i z rozbieżności w potencjalnych zastosowaniach, 
w  szczególności z  napływu robotów zaprojektowanych do 
pracy z  ludźmi, ale ich niezastępujących. Te dwie kluczowe 
kwestie wspierają się nawzajem, ale jak zmienia się krajobraz 
robotyki i czego można się spodziewać w przyszłości?

Roboty współpracujące to roboty 
o zmniejszonym ryzyku

W  ciągu ostatnich kilku lat w  branży robotów 
współpracujących (cobotów) odnotowano gwał-
towny wzrost na całym kontynencie, a eksperci 

twierdzą, że tendencja ta będzie się nasilać, przy 
czym przewidywane tempo wzrostu skumulowanego rocz-
nego wskaźnika wzrostu (CAGR) wynosi nawet 33%. Bariery 
utrudniające wdrożenie robotów przemysłowych były często 
nie do pokonania, zwłaszcza dla małych i średnich przedsię-

biorstw. Ryzyko finansowe w połączeniu z brakiem umie-
jętności w zakresie projektowania, wdrażania i konserwacji 
robotów sprawiały, że wiele małych i  średnich przedsię-
biorstw postrzegało tę technologię jako będącą „poza 
zasięgiem”. Jednak coboty wywróciły to wszystko do góry 

nogami.
Elastyczność jest podstawowym atutem cobotów. Po 

pierwsze: możliwość współpracy z  ludźmi i  wykonywania 
uzupełniających się zadań otwiera nowe bogactwo zasto-
sowań, w  których część pracy  – na przykład podnoszenie 
ciężarów – może być wykonywana przez robota, natomiast 
delikatniejsze aspekty zadania mogą być nadal wykonywane 
przez ludzi. Jeśli dodamy do tego możliwość znacznie szyb-
szej zmiany lokalizacji cobotów niż w  przypadku tradycyj-
nych systemów zrobotyzowanych, to ta elastyczność jeszcze 
się zwiększy, sprawiając, że rozwiązanie to będzie wyglądać na 
bardzo atrakcyjną i  związaną z niższym ryzykiem opcję dla 
producentów w ich łańcuchach wartości.

Roboty, zwłaszcza roboty współpracujące, odgrywają coraz większą rolę w przemyśle produkcyjnym, 
zapewniając firmom tak bardzo obecnie potrzebną elastyczność.

 
Stopień wykorzystania robotów przemysłowych 
w Europie jest zróżnicowany – niektóre kraje, takie 
jak Niemcy i Szwecja, inwestują w nie duże środki, 
podczas gdy inne już nie.



ROBOTY PRZEMYSŁOWE 2022/2023      25

Taka elastyczność i  uniwersalność zastosowań nie są 
jednak możliwe bez technicznej prostoty robotów współpra-
cujących. Intuicyjne programowanie tych urządzeń oraz ich 
bezproblemowa integracja z  większymi ekosystemami auto-
matyki umożliwiają szybsze przekwalifikowanie obecnych 
pracowników firm przemysłowych i osiągnięcie maksymalnej 
produktywności zasobów zakładów.

Autonomiczne roboty mobilne 
a zarządzanie przepływem materiałów
Przemieszczanie różnych przedmiotów w fabrykach od dawna 
stanowiło problem, który należało rozwiązać w sposób zarów-
no wydajny, jak i skuteczny. Jednak coraz szersze zastosowanie 
autonomicznych robotów mobilnych (Autonomous Mobile 
Robots, AMR) umożliwiło znacznie bardziej systematyczny 
transport wewnętrzny surowców, pracy w toku (work-in-pro-
gress, WIP) i wyrobów gotowych, przy minimalnym uzależ-
nieniu od najbardziej zawodnych zasobów, czyli ludzi.

Chociaż rozwój tej technologii nie jest tak gwałtowny jak 
w przypadku cobotów, to jednak jest znaczący – wielu anali-
tyków spodziewa się globalnego wzrostu na poziomie 10-15% 
rocznie w ciągu najbliższych 5 lat. Jest to spowodowane, po-
dobnie jak w  przypadku cobotów, coraz większą różnorod-
nością możliwości wdrożenia tej szybko rozwijającej się tech-
nologii. Początkowo zastosowanie autonomicznych robotów 
mobilnych ograniczało się do przenoszenia małych podze-
społów, głównie w sektorze motoryzacyjnym. Obecnie jednak 
roboty AMR znajdujemy w wielu aplikacjach we wszystkich 
sektorach produkcyjnych. Wkraczają one nawet do sektora 
usług, gdzie znajdują zastosowanie jako np. roboty dostarcza-
jące jedzenie oraz automatyczne szafy na dokumenty. Jednak 
największy boom na roboty AMR ma miejsce w  logistyce. 
Sektor ten boryka się z wieloma takimi samymi wyzwaniami 
jak sektor produkcyjny, a  w  niektórych przypadkach nawet 
z większymi. Roboty mobilne dają ogromne możliwości au-
tomatyzacji przepływu towarów w różnych procesach maga-
zynowych – z  pełną identyfikowalnością jako dodatkowym 
bonusem.

Dodatkowe możliwości rozwoju dla robotów mobilnych, 
napędzane w  dużej mierze przez gospodarkę w  okresie po 
zakończeniu pandemii COVID-19, stwarza mobilna steryliza-
cja. Możliwość sterylizacji miejsc ogólnodostępnych w sposób 
tani, wydajny i na dużą skalę sprawia, że tego typu zastosowa-
nia doskonale pasują do technologii AMR.

Kwestie finansowe: inspirowanie 
inwestycji w innowacje 
Podjęcie decyzji o wdrożeniu robotów w hali fabrycznej jest 
trudne, zwłaszcza gdy robi się to po raz pierwszy. Wraz z roz-
wojem technologii i zmniejszającym się ryzykiem wdrożenia 

robotów, rozwijają się jednak również mechanizmy finanso-
we. Można się spodziewać, że w przyszłości znacznie więcej 
robotów będzie kupowanych w leasingu lub na raty, zamiast 
tradycyjnie, od ręki. Dzięki temu inwestycje mogą być rozli-
czane jako wydatki operacyjne, a nie kapitałowe, co pozwala 
rozłożyć koszty inwestycji na dłuższy okres.

W skrajnym przypadku, w połączeniu z innymi technolo-
giami Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT), duże instalacje 
podążają drogą produkcji jako usługi (Production-as-a-Servi-
ce). W takim modelu producenci wyposażenia oryginalnego 
(OEM) zachowują prawo własności maszyn, natomiast ich 
klienci – przemysłowe firmy produkcyjne – ponoszą opłaty 
w wysokości zależnej od wydajności tych maszyn. W ten spo-
sób własność serwisu i konserwacji maszyny zostaje przenie-
siona na jej producenta OEM, a ryzyko inwestycyjne dla firmy 
wykorzystującej maszynę ulega dalszemu zmniejszeniu.

Rozpoczęcie robotyzacji od inwestycji na 
małą skalę i jej zwiększanie w przyszłości
Coboty, autonomiczne roboty mobilne oraz ulepszone in-
strumenty finansowe będą stwarzać coraz więcej możliwo-
ści zastosowania robotyki w  coraz większej liczbie sektorów 
gospodarki. Ten pierwszy krok jest jednak trudny, a  jedną 
z  rad często powtarzanych przez ekspertów jest rozpoczęcie 
od małych projektów, udowodnienie ich koncepcji, a następ-
nie zwiększanie skali w tempie odpowiednim dla danej firmy. 
W ten sposób można rozwiązać problemy wynikające z braku 
pracowników w sposób całościowy i zrównoważony, co będzie 
miało pozytywny wpływ na przedsiębiorstwa produkcyjne 
w całej Europie.

Stuart Coulton jest menedżerem ds. rozwoju rynku  
w firmie Omron UK

Tekst ukazał się pierwotnie na stronie  
Control Engineering Europe.
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W przyszłości znacznie więcej robotów 
będzie kupowanych w leasingu lub 
na raty, zamiast tradycyjnie, od ręki. 
Dzięki temu inwestycje mogą być 
rozliczane jako wydatki operacyjne, a nie 
kapitałowe, co pozwala rozłożyć koszty 
inwestycji na dłuższy okres.



26    ROBOTY PRZEMYSŁOWE 2022/2023

1. Możliwości techniczne i założenia biznesowe  
Przed rozpoczęciem rozmowy z dostawcą systemu AGV/AMR, 
dobrze jest przygotować podstawowe dane dotyczące automa-
tyzowanego procesu takie jak:  rodzaj nośników logistycznych 
(co ma być transportowane) i wydajność (ile transportów ma być 
zrealizowanych w jednostce czasu. Warto również określić przy ja-
kich parametrach (ROI, KPI) system ma szanse wdrożenia. Pierwszy 
dialog z dostawcą takim jak Etisoft Smart Solutions, dotyczyć bę-
dzie przede wszystkim tych parametrów – na ich podstawie moż-
na określić bardzo wstępną estymację kosztów oraz potwierdzić 

potencjalne możliwości techniczne wykonania systemu. Jeśli ten, 
wstępny etap, przebiegnie pomyślnie, przeprowadzany jest audyt 
lokalny pozwalający na uszczegółowienie specyfikacji projektowa-
nego procesu intralogistycznego.

2. Specyfikacja procesu
Ten etap najczęściej odbywa się na hali produkcyjnej. W tej fazie:   

•  definiuje się proces i jego parametry (logika procesu, spo-
sób wyzwalania misji, pożądane zachowania systemu),

•  określa się masę przewożonych ładunków,
•  określa się trasy przejazdów robotów mobilnych AMR, 
•  określa się ograniczenia wynikające z istniejącej infrastruktu-

ry i procesów (dostępność powierzchni, szerokość korytarzy, 
ew. obecność bram, uwarunkowania sieciowe czy systemów 
informatycznych),

•  analizuje się zakłócenia ruchu na trasie przejazdu robotów 
oraz warunki środowiskowe (np. zapylenie, temperatury),

•  wyznacza się z danych historycznych wydajność procesu (np. 
liczbę przewożonych palet w jednostce czasu) biorąc także 
pod uwagę potencjalne zmiany layoutu fabryki,

•  przewiduje się wystąpienie sezonowych obciążeń systemu, 
np. przez wystąpienie „pików produkcyjnych”.

3. Koncepcja rozwiązania oraz projekt systemu
W dalszym kroku, na podstawie zebranych danych powstaje 
wstępny projekt systemu. Na koncepcję rozwiązania składają się 
przede wszystkim opis procesu z punktu widzenia logiki systemu 
oraz dobór komponentów niezbędnych do zbudowania rozwiąza-
nia i ich konfiguracja/kastomizacja.  

Opis procesu dekomponuje działanie systemu na konkretne 
zachowania robotów i oprogramowania oraz definiuje interakcje 

Kluczem do udanego wdrożenia jest planowanie. A to oparte jest w znacznej mierze o dane.  
Im lepsze dane, tym łatwiej zaprojektować i wdrożyć efektywne rozwiązanie. Oto kluczowe etapy 
dla udanego wdrożenia systemu opartego o pracę robotów AGV/AMR. 

7 kroków do udanego wdrożenia 
(i eksploatacji) systemu 
intralogistycznego bazującego  
na robotach AGV/AMR

ETISOFT

FIRMA PREZENTUJE

Fot. 1. Robot AGV / AMR w fabryce etykiet.
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pomiędzy człowiekiem, robotami AGV/AMR oraz system nadrzęd-
nym. Określane są tu m.in.: logika biznesowa procesu, sposób wy-
zwalania misji, zachowania robotów przy podejmowaniu i odkła-
daniu ładunku, zadania operatorów itp.

Na komponenty systemu składają się przede wszystkim roboty 
mobilne odpowiedniego typu, a także dobrane pod dany proces 
oprogramowanie – składające się z systemu operacyjnego robota 
(IBOS) i systemu nadrzędnego (np. Intrafleet – system do zarzą-
dzania flotą robotów) z odpowiednimi modułami. Uzupełnieniem 
są urządzenia dodatkowe w postaci np. doków, doków z rolotoka-
mi, windy palet, czujniki wizyjne itp. 

4. Symulacja oraz analiza procesu
Narzędziem wspierającym analizę procesu  są również zaawanso-
wane symulacje numeryczne odwzorowujące projektowane pro-
cesy logistyczne w danym zakładzie produkcyjnym lub magazynie.  

Tego typu symulacje systemów intralogistycznych wykonywa-
ne są dzięki wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania, 
które odwzorowuje warunki produkcyjne w rzeczywistości wirtual-
nej. Pozwala ono m.in. na: wizualizację rozwiązania,  wyznaczenie 
wskaźników wydajnościowych, wyznaczanie liczby robotów,  wska-
zanie ryzyka projektowego (np. wąskie gardła) czy wstępny audyt 
zastosowanych systemów bezpieczeństwa. 

Na tym etapie jest też możliwość doboru różnych wariantów 
rozwiązań i porównania ich między sobą. W konsekwencji, dobie-

rana jest niezbędna liczba robotów mobilnych oraz potrzebna in-
frastruktura (doki, stacje ładowania, magazyny palet itp.).  

To także w tej fazie następuje weryfikacja logiki biznesowej 
procesu zaimplementowanej w systemie nadrzędnym – oprogra-
mowaniu zarządzającego flotą robotów. Określane są tu sposoby 
wyzwalania misji, zasady ruchu dla floty robotów (tzw. traffic con-
trol), sposoby konfiguracji Panelu Operatora, itp.

Za symulacją rozwiązania idzie prognoza kosztów, a ta z kolei 
jest bazą do wyceny rozwiązania. 

Firma Etisoft Smart Solutions (ESS) to projektant, producent, 
integrator oraz centrum B+R, działający w branży automatyki 
przemysłowej. Firma specjalizuje się we wdrażaniu systemów in-
tralogistycznych, opartych o roboty mobilne własnej produkcji. 
ESS jest spółką należącą do Grupy kapitałowej Etisoft.

Jeśli jesteś zainteresowany  
wdrożeniem robotów AGV / AMR  
to zapraszamy do współpracy, napisz  
do nas: wklein@ess.etisoft.pl.

Fot. 2. Tworzenie symulacji koncepcji rozwiązania przed 
wdrożeniem.

5. Wdrożenie
Kiedy projekt systemu został zaakceptowany oraz przebiegły po-
myślnie wymagane testy w siedzibie dostawcy (FAT - Factory Ac-
ceptance Test) , czas na wdrożenie. Zespół projektowy, w ścisłej 
współpracy z Klientem, implementuje rozwiązanie w docelowej 
fabryce lub magazynie. Kluczowym etapem wdrożenia jest test 
odbiorczy w siedzibie (SAT - Site Acceptance Test), którego celem 
jest weryfikacja już na miejscu, czy system działa poprawnie i jest 
zgodny ze specyfikacją. Ważnym elementem wdrożenia są także 
szkolenia pracowników i przekazanie instrukcji obsługi działania 
systemu.

6. Monitorowanie
Od momentu wdrożenia, rozpoczyna się stałe monitorowanie pa-
rametrów pracy systemu, w tym: ewidencja liczby przewiezionych 
jednostek logistycznych, średnie czasy realizacji misji, wydajność 
czy skuteczność. Kastomizacja systemu pozwala także na tworze-
nie indywidualnych modułów prezentacji danych,  np. zdefinio-
wanych przez Klienta wskaźników KPI. Elementem monitorowania 
systemu są także okresowe przeglądy dokonywane w miejscu pra-
cy systemu.

7. Gwarancja i Serwis
Dobrą praktyką jest udzielenie Klientowi, tuż po uruchomieniu 
systemu, bezpłatnego okresu wsparcia inżynierów w miejscu 
wdrożenia. Domyślnie, udzielana jest także 12-miesięczna gwaran-
cja. W jej okresie, ew. niezgodności 
pracy systemu ze specyfikacją są ko-
rygowane na koszt dostawcy. Po tym 
okresie usługi serwisowe są płatne. 
Prace serwisowe realizowane są za-
równo online (zmiany w oprogramo-
waniu zarządzającym flotą robotów), 
jak i offline (wymiana części, zmiany 
w systemie operacyjnym robota). 

Dr inż. Wojciech Klein 
Ekspert ds. systemów 

intralogistycznych
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P
rocesy produkcyjne i  magazynowe przebiegają 
zgodnie ze ściśle określonym planem. Prawidłowo 
zorganizowany transport palet pozwala zachować 
ciągłość pracy i dostarczać produkty do kolejnych 
etapów łańcucha logistycznego, co stanowi gwa-

rancję dotrzymania założonych terminów. Robotyzacja trans-
portu palet jest sprawdzonym sposobem na realizację planu 
w wyznaczonym czasie. Dlaczego jeszcze warto zainwestować 
w to zautomatyzowane rozwiązanie?

Wypełnienie luk kadrowych
Roboty mobilne AGV/AMR transportujące palety skutecznie 
zastępują fizycznych operatorów wózków widłowych. Ogrom-
ną przewagą tego rozwiązania jest możliwość prowadzenia 
działań w  systemie 24/7 przy stałym zachowaniu wysokiej 
wydajności pracy, co gwarantuje brak opóźnień w  realizacji 
planu.

– Coraz więcej fabryk stawia na automatyzację transportu 
palet, ponieważ jest to rozwiązanie bardziej opłacalne. Liczba 
operatorów fizycznych w zakładzie jest ograniczona, a braki ka-
drowe mogą powodować naciski na wyższą pensję, konieczność 
wypłacania nadgodzin czy zwiększoną ilość zadań dla pracow-
nika, który musi pracować na kilku obszarach, co wiąże się rów-
nież z większym zmęczeniem. W przypadku robotów kosztem 
jest jednorazowy zakup urządzenia oraz jego rutynowy serwis. 
W zamian za to otrzymujemy sprzęt, który działa z  tą samą 
jakością i  niezawodnością przez długi okres, a  jego jedynym 
ograniczeniem jest czas potrzebny na naładowanie lub wymianę 
akumulatora – tłumaczy Bartłomiej Bury, Młodszy Kierownik 
Projektów w Etisoft Smart Solutions.

Roboty zajmują się więc powtarzalnymi procesami, pra-
cownicy natomiast mogą zostać oddelegowani do wykony-
wania zadań, których nie da się zautomatyzować, na przykład 
kontroli jakości pracy maszyn.

Zmniejszenie kosztów
Transport palet przy pomocy robotów pozwala wyeliminować 
problem niewykwalifikowanych pracowników i  związanych 
z tym wydatków ponoszonych na ciągłe szkolenia czy popra-
wianie zaistniałych błędów. Maszyny są wyposażone w specja-
listyczne systemy pozycjonowania, gwarantujące bezpieczny 
załadunek, transport oraz rozładunek nośnika logistycznego. 

Prawidłowo zaprogramowany robot  mobilny AGV/AMR, 
porusza się w ściśle określonej przestrzeni roboczej oraz po-
siada system wykrywania obiektów na trasie podczas wykony-
wania misji, co przekłada się na brak uszkodzeń infrastruktury 
zakładu, wynikających z przypadkowego uderzenia pojazdem 
o element konstrukcji. Zminimalizowane zostaje również ry-
zyko strat towaru i materiałów czy też awarii maszyn w proce-
sie transportu intralogistycznego.

Zwiększenie bezpieczeństwa
Roboty mobilne AGV/AMR renomowanych producentów 
przeznaczone do transportu palet są wyposażone w zaawan-
sowane systemy bezpieczeństwa, które spełniają najnowsze 
normy bezpieczeństwa ISO 3691-4 czy wymagania CE. Pra-
widłowo umieszony nośnik logistyczny z  wyrobami na ro-
bocie mobilnym nie stanowi zagrożenia dla osób przemiesz-
czających się po zakładzie. Wykorzystanie automatycznych 
urządzeń do przewożenia palet eliminuje tym samym ryzyko 
wypadku przy pracy, spowodowanego zsunięciem się ładunku 
logistycznego podczas transportu wewnątrz zakładu lub po-
trącenia z udziałem wózka widłowego.

Robotyzacja jako sposób na budowanie 
wizerunku fabryki
Stosowanie zautomatyzowanych rozwiązań zwiększa prestiż 
fabryki, co przekłada się na wyższe zainteresowanie jej dzia-
łalnością – zarówno z punktu widzenia klientów, jak i inwe-
storów.

– Inwestycja w  robotyzację to jasny sygnał świadczący 
o tym, że fabryka się rozwija. Klienci mogą być pewni, że ich 
zlecenie zostanie wykonane prawidłowo i zgodnie z założonym 
terminem. Inwestorzy natomiast dostają informację, że dane 
przedsiębiorstwo planuje ulepszać swoje działania, co stanowi 
przesłankę do obiecujących efektów takich inwestycji w niedale-
kiej przyszłości – mówi ekspert z Etisoft Smart Solutions.

Wdrożenie nowoczesnego rozwiązania, jakim są roboty 
mobilne do transportu palet, stanowi także doskonałą okazję 
do wyróżnienia się na tle konkurencji. Dział marketingowy 
może przygotowywać atrakcyjne materiały dla rynku, opisu-
jące nowe możliwości zakładu i wynikające z tego korzyści dla 
obecnych oraz potencjalnych klientów.
� 

Robotyzacja transportu palet w zakładach przemysłowych przyczynia się do zmniejszenia kosztów, 
zwiększenia poziomu bezpieczeństwa i pozwala na wypełnienie luk kadrowych. Inwestycja  
w zautomatyzowane rozwiązania wpływa również pozytywnie na budowanie prestiżowego wizerunku fabryki.

4 rzeczy, które musisz wiedzieć  
o transporcie palet z pomocą robotów

ETISOFT
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Najwyższej jakości artykuły dla inżynierów i automatyków 
– rozwiązania i innowacje z całego świata

Magazyn, w którym wiedza
spotyka użyteczność
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HAMAMATSU PHOTONICS

Sensory optoelektroniczne  
w automatyce i robotyce
Dążenie do coraz wydajniejszego i efektywnego przetwórstwa, sprostania założeniom 
projektowym i osiągnięcia wyższej jakości wymaga mierzenia coraz większej liczby parametrów 
i monitorowania procesów. Przybywa pomiarów z wykorzystaniem optoelektroniki, co zapewnia 
ich maksymalną szybkość i precyzję i niezawodność systemów. Wzrasta liczba punktów 
pomiarowych- nie tylko każda linia, ale każde centrum obróbcze i robot wymagają lokalnych 
pomiarów, a całość połączenia w sieć nadzoru.

Hamamatsu Photonics od ponad 70 lat dostarcza rozwiązań 
optoelektronicznych, wytwarza detektory i źródła promie-
niowania, a z ich wykorzystaniem bardziej złożone podze-

społy i systemy.

Pomiary odległości
Najczęstszym pomiarem w automatyce i robotyce jest pomiar odle-
głości w tym obecności obiektu.

Typowo stosuje się głowicę triangulacyjną. Światło rozproszone 
na powierzchni obiektu jest odwzorowane przez układ optyczny na 
detektorze. Rozdzielczość zależy od zadanych więzów geometrycz-
nych i zastosowanego detektora. Często są wybierane linijki CMOS. 
Przy wyborze oprócz ceny istotnymi parametrami są: szybkość odczy-
tu, liczba pikseli i ich rozmiar (zarówno poziomy jak i pionowy). Mała 
liczba pikseli o dużych rozmiarach, często pozwala na uzyskanie do-
kładniejszych i stabilniejszych wyników, gdyż układ może dostarczyć 
więcej wyników w tym samym czasie a sygnał jest silniejszy. Proceso-
wa interpolacja położenia plamki wzdłuż piksela umożliwia osiągnię-
cie pożądanej rozdzielczości.

Stosowane przez dekady analogowe detektory PSD (akronim Po-
sition Sensitive Detector) nadal są wybierane z kilku powodów: prosty 
układ sterujący, duża szybkość, stosunkowo niska cena. W wielu roz-
wiązaniach decyzja pada na dwu- lub czterosegmentowe fotodiody 
krzemowe, a w pewnych warunkach detektorem może być nawet 
mikrospektrometr. Zastosowanie w oświetleniu źródła o szerokim 
widmie emisji (np. palnik ksenonowy, źródło grafenowe, „biały” LED) 
pozwala na odczyt informacji o położeniu dzięki zjawisku aberracji 
chromatycznej wzdłużnej. 

Systemy lidarowe umożliwiają pomiar odległości rzędu nawet 
kilku centymetrów. W zależności od odległości wybierane są: foto-
diody PIN, APD (fotodiody lawinowe) lub MPPC (krzemowe fotopo-
wielacze), których Hamamatsu Photonics jest uznanym producen-
tem. APD i MPPC są w ostatnich latach rozwijane we współpracy 
z przemysłem motoryzacyjnym. W ofercie znajdują się także bardziej 
złożone detektory ToF jak S13021, gdzie z fotodetektorem jest zinte-
growany przedwzmacniacz, generator czasowy, sumator, przetwornik 
A/C i SPI np. I2C. 

Zaawansowaną metodą pomiaru odległości do 10 metrów jest 
metoda obrazowa pośredniego ToF (direct ToF). Dwuwymiarowa ma-
tryca CCD (np. S11963-01CR) zatrzaskuje kilka faz obrazu oświetlone-

go impulsem obiektu. Szybki transfer 
ładunku cząstkowego z pikseli pozwala 
na porównanie jego wartości i na wy-
znaczenie trzeciego wymiaru- odległo-
ści do obiektu.

Pomiary spektrum
Hamamatsu Photonics od dekad do-
starcza CCD oraz CMOS-owe linijki 
stosowane przez producentów spek-
trometrów a także producentów roz-
wiązań dedykowanych do specjalnych 
aplikacji, gdzie optyczny pomiar spek-
tralny gra kluczową rolę.

Roboty najczęściej mierzą widmo w celu określenia: 
•  koloru badanego obiektu;
•   składu chemicznego lub specyficznego dodatku na powierzchni 

obiektu.
Bogaty asortyment spektrometrów Hamamatsu zawiera urządze-

nia z klasycznym elementem dyspersyjnym, a także z etalonem Fa-
bry-Perot (FPI) do bliskiej podczerwieni lub skanującym interferome-
trem Fourierowskim w szerszym zakresie NIRu (FTIR typu C15511-01). 

Część spektrometrów jest dedykowanych do pomiarów widma 
Ramana (rozdzielczość optyczna rzędu 300pm). Najmniejszy z do-
stępnych C14384MA-01 został zamknięty w obudowie o wymiarach 
11,5 x 4,0 x 3,1 mm.

Moduły spektrofotometrów służą zarówno w pomiarach Rama-
nowskich SERS (typy C13560 i C15471) jak i widma absorpcyjnego 
w tzw. „drugim mikrometrze” (seria C15712, C15713, C15714).

Oczywiście pomiar samego koloru można w niezwykle uprosz-
czony sposób przeprowadzić na samej fotodiodzie pokrytej filtrami 
interferencyjnymi RGB. Linię takich rozwiązań od klasycznych trzy-
segmentowych S7505-01, S9032-02 i S9702 po miniaturowe S10917-
-35GT i S10942-01CT (3,0 x 1,6 x 1,0 mm) uzupełniają urządzenia ze 
zintegrowaną elektroniką. Są to sensory koloru z cyfrowym 12-bito-
wym wyjściem S9706 i S11012-01CR oraz 16-bitowym protokołem I2C 
z serii S13683.

Zapraszamy na naszą stronę www.hamamatsu.com, 
gdzie oprócz danych technicznych i katalogów można 

zapoznać się z wieloma notami aplikacyjnymi i opisami. 



www.hamamatsu.com

capture, measure and generate various types of light. 

We use light everywhere in our daily lives, including product manufacturing and inspection, 

medical treatment, analysis, and information communication. 

We are one of the only companies in the world that develops a wide range of both light sensors, 

such as photomultiplier tubes and photodiodes, and light sources such as lasers and LEDs.   

Our portfolio of more than 10,000 products includes components, 

modules and systems, designed to cover the entire optical 

spectrum. They are used in a broad range of applications, 

including everyday technology such as 

smartphones to medical instruments 

that support cutting-edge 

academic research. 

Light-powered innovation 

Our mission is to benefit society through the development of photonic technologies that
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INTERACT ANALYSIS

Wzrost na rynku  
cobotów o 40%  
oznacza ożywienie
Po znacznym spadku sprzedaży w 2020 r. rynek robotów współpracujących, czyli cobotów, doświadczył 
spektakularnego ożywienia w postaci wzrostu o 40% w 2021 r. Przekroczona została wartość tego rynku z 
2019 r. W okresie do 2026 r. rynek ten dalej będzie się silnie rozrastał, a nasze prognozy pokazują, że do 
2026 r. rynek cobotów będzie wart ponad 2 mld USD. Jednak wyzwaniem dla tego sektora automatyki 
będzie utrzymanie tempa wzrostu w dłuższym okresie. Jak więc producenci cobotów poradzą sobie z tym 
wyzwaniem?

Logistyka i usługi będą napędzały 
długookresowy wzrost rynku cobotów
Oczekujemy, że ogólny sektor robotyki doświadczy silnego 
wzrostu z  roku na rok – około 20% do roku 2030. Branże 
przemysłu odzyskują obecnie kondycję po zawirowaniach 
spowodowanych pandemią COVID-19 i  reagują na proble-
my spowodowane obecnymi brakami siły roboczej za pomo-
cą dużych inwestycji w rozwiązania automatyki. Kluczem do 
utrzymania długotrwałego wzrostu na rynku cobotów będzie 
dywersyfikacja zakresu zastosowań oraz osiągnięcie dużej 
skali wdrażania tych urządzeń. Istnieje wiele możliwości eks-
ploracji gospodarki przez przemysł robotyczny. Głównie cho-

Raport: Coboty w polsce

Maya Xiao, starszy analityk w firmie  
Interact Analysis.

Maya ma interdyscyplinarne wykształcenie 
techniczne w zakresie elektryfikacji 
pojazdów, automatyzacji systemów 
i robotyki. Pracuje w Chinach i jest głównym 
analitykiem w dziale badań Interact Analysis, 

zajmującym się bateriami litowo-jonowymi 
i wózkami widłowymi, a także rynkami robotów 

przemysłowych i współpracujących.

Globalne przychody z robotów współpracujących według branż pionowych 
(rok 2021 w porównaniu z prognozami na rok 2026)

przemysł motoryzacyjny

przemysł chemiczny i farmaceutyczny

przemysł elektroniczny

przemysł spożywczy

przemysł metalurgiczny

odnawialne źródła energii

przemysł tworzyw sztucznych i gumowy

produkcja półprzewodników  
i ekranów płaskich
logistyka

inne
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Źródło: Interact Analysis
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dzi tu o takie rozkwitające rynki, jak logistyka i usługi. W rze-
czywistości prognozuje się, że logistyka będzie najszybciej 
rozwijającym się rynkiem dla cobotów w  ciągu następnych 
5 lat. Dochody będą się zwiększały ponaddwukrotnie. Uwa-
żamy, że logistyka i usługi będą długoterminowymi czynni-
kami napędowymi wzrostu rynku cobotów. Ponadto istnieje 
potencjał dla ekspansji cobotów na istniejących kluczowych 
rynkach, takich jak elektronika, motoryzacja oraz branża 
spożywcza, w  postaci wprowadzania bardziej zaawansowa-
nych technologii.

Nowe technologie umożliwiają tworzenie 
indywidualnych rozwiązań dla przemysłu
Technologia robotów współpracujących staje się coraz bar-
dziej zaawansowana i  wyspecjalizowana. Producenci cobo-
tów odchodzą obecnie od prostego sprzedawania koncep-
cji „współpracy” lub „bezpieczeństwa” i  koncentrują się na 
dostarczaniu specyficznych rozwiązań, spełniających różne 
potrzeby użytkowników. Potencjalny wzrost rynku prze-
mysłu produkcyjnego powodowany jest opracowywaniem 
czujników o wysokiej precyzji, technologii wizji maszynowej, 
oprzyrządowania robotów (End-of-Arm Tooling, EoAT) oraz 
oprogramowania sterującego dla układów bezpieczeństwa, co 
umożliwia elastyczną produkcję i bezpieczną współpracę po-
między ludźmi a robotami.

Te bardziej zaawansowane technologie zastosowane 
w robotach współpracujących zapewniają potencjał do zastą-
pienia ludzi lub pomagania im przy wykonywaniu prac ręcz-
nych, takich jak pick-and-place (podnieś i umieść we właści-
wym miejscu), pakowanie towarów, kontrola jakości czy inne 
zadania. Jeśli chodzi o  sektor usług, postępy w  dziedzinie 
technologii widzenia maszynowego i uczenia maszynowego 
otwierają nowe możliwości wdrażania cobotów w  szkolnic-

twie, opiece medycznej, handlu detalicznym, logistyce oraz 
gastronomii.

Coboty zdobywają sobie pozycję 
w przemyśle
Przewidujemy, że do roku 2025 roboty współpracujące będą 
stanowiły około 10% całkowitej liczby  sprzedanych robotów 
przemysłowych. Na rynku robotów przemysłowych istnieją 
pewne sektory, w których cobotom nie uda się dokonać ja-
kiejś znaczącej penetracji. Są to obszary, w których wymagana 
jest większa szybkość i dokładność wykonywania zadań oraz 
takie, w których nie ma współdziałania z człowiekiem. Typo-
wym przykładem jest tu przemysł motoryzacyjny. W branży 
tej już wdrożono dojrzałe rozwiązania automatyki na bardzo 
wysokim poziomie, na przykład do spawania nadwozi samo-
chodów i  ich końcowego lakierowania. Tradycyjne roboty 
przemysłowe utrzymają tu swoją obecność i wysoki poziom 
działania, jednak dla robotów współpracujących istnieją 
możliwości  ich większego wykorzystywania w  przemyśle 
motoryzacyjnym.

Na przykład firma Universal Robots oferuje coboty mają-
ce funkcjonalność odpowiednią do zastosowań w napędach, 
elektronice oraz na pewnych etapach produkcji, w tym przy 
obsłudze maszyn, kontroli jakości oraz montażu. Wreszcie 
małe i średnie przedsiębiorstwa przemysłowe, które przeważ-
nie produkują małe partie wyrobów dostosowanych do wy-
magań klientów, mają tendencję do uznawania robotów prze-
mysłowych za zbyt drogie. W przypadku cobotów jest inaczej, 
dlatego też MŚP stanowią zupełnie nowy dział na rynku ro-
botów przemysłowych, otwarty wyłącznie dla cobotów.

� 

Prognozowany skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) przychodów z robotów 
współpracujących w latach 2022–2026 według przemysłu
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Rynek cobotów będzie się 
rozwijał w tempie dwucyfrowym rocznie

P
andemia COVID-19 wywarła znaczący wpływ na przemysł 
produkcyjny. Na szczęście roboty współpracujące (coboty) są 
odporne na wirusy atakujące ludzi. W artykule przedstawia-
my spostrzeżenia dotyczące skutków pandemii oraz przyszło-
ści cobotów, która ogólnie rysuje się w jasnych barwach.

Wpływ pandemii COVID-19 na popyt na coboty
Pandemia miała w tym obszarze pozytywny wpływ, jeśli można w ogóle 
mówić o pozytywach  wynikających z inwazji wirusa. To prawda, że rok 
2020 był pierwszym w historii rokiem spadku na rynku cobotów, jednak 
już w 2021 roku nastąpiło na nim gwałtowne ożywienie. Prognozy śred-
nioterminowe są lepsze niż wcześniejsze. Obecnie szacuje się, że średni 
okres zwrotu z inwestycji w cobota (ROI) wynosi zaledwie od dwóch do 
trzech lat, co stanowi spadek w stosunku do wcześniejszych pięciu.

Jest kilka powodów tego ożywienia na rynku cobotów. Pierwszym 
z  nich jest fakt, że pandemia skłoniła więcej przedsiębiorstw przemy-
słowych do wypróbowania automatyzacji jako rozwiązania problemu 
zakłóceń związanych z koronawirusami. Natomiast obecnie, po zakoń-
czeniu pandemii COVID-19, mamy do czynienia z ciągłym niedoborem 
siły roboczej. Nawet gospodarki wschodzące w takich krajach jak Chiny 
i Meksyk odczuwają skutki rosnących kosztów pracy.

Swoją rolę odegrała też rosnąca liczba przykładów praktycznych. 
Gdy jedna firma inwestuje w  coboty, a  jej rozwiązanie sprawdza się 
w praktyce, to konkurencja idzie za jej przykładem. Wiele pionierskich 
firm już wdrożyło coboty i teraz mamy do czynienia z efektem domina.

Na koniec należy zauważyć, że pandemia jeszcze tak naprawdę nie 
zniknęła. Mamy więc do czynienia z niepewnością. W 2022 r. na całym 
świecie pojawiły się nowe fale koronawirusów. Ludzie nie wiedzą, czy 
pandemia nie powróci. Dlatego coboty są wykorzystywane przez firmy 
jako pewna forma zabezpieczenia się na przyszłość. Pod tym względem 
COVID nie jest tylko krótkotrwałym czynnikiem napędowym roboty-
zacji. Jest on również czynnikiem średnio-, a nawet długotrwałym.

Jakie są więc długoterminowe perspektywy dla 
rynku cobotów?
Do roku 2025 i 2026 perspektywy dla cobotów pozostają bardzo dobre. 
Wygląda na to, że w perspektywie średnioterminowej rynek ten będzie 
większy, niż wcześniej prognozowano. Interesującą rzeczą, o której na-
leży pamiętać, a która odróżnia coboty od robotów przemysłowych, jest 

to, że coboty wyłamały się z sektora produkcyjnego i trafiły do szerszego 
sektora usług. Z tego powodu rynek cobotów zacznie być ściślej powią-
zany z wynikami szerszej makroekonomii.

Najciekawsza rzecz na temat cobotów
Trudno tu wybrać jedną rzecz, ale jeden interesujący element doty-
czy rynku, a konkretnie strony podażowej. Podobnie jak w przypadku 
wszystkich branż, gwałtownie rosnące ceny surowców i  energii mają 
duży wpływ na coboty. Brakuje też komponentów, takich jak półprze-
wodniki. Do tego dochodzą jeszcze opóźnienia w dostawach i związane 
z nimi astronomiczne koszty transportu. Dobre zaopatrzenie i czas do-
stawy to kluczowe problemy dla producentów robotów. Popyt w 2022 
roku nie stanowi żadnego problemu. Otwartym pytaniem pozostaje jed-
nak, jak długo podaż będzie w stanie ten popyt zaspokoić.

Która część rynku cobotów jest obecnie 
najbardziej niezwykła?
Obecnie prognozuje się wzrost rynku cobotów do 20%, a nawet do 30% 
rocznie. To niezwykłe. Poza tym wrażenie robi to, jak dobrze wyeduko-
wany na temat cobotów jest obecnie rynek. Trzy lata temu było inaczej, 
ale firmy produkujące coboty skutecznie to zmieniły. Przypomina to 
rozmowy na temat pojazdów elektrycznych: ludzie nie pytają już „Czy 
powinienem kupić samochód elektryczny?”. Pytają: „Jaki samochód 
elektryczny powinienem kupić?”.

Z perspektywy rynku, w branży spożywczej obserwujemy silną pe-
netrację cobotów na całym świecie. Coboty są atrakcyjne dla tej branży, 
ponieważ są dobrze przystosowane do wykonywania związanych z nią 
zadań, takich jak podnoszenie i układanie lub pakowanie towarów. Po-
nadto coboty mogą obsługiwać większe i  cięższe ładunki, co czyni je 
konkurencyjnymi w  sektorach magazynów i  logistyki. Produkcja pół-
przewodników to również bardzo silnie rozwijająca się branża przemy-
słu. Ponadto istnieją inne branże, takie jak na przykład hotele i szpitale, 
w których coboty są coraz częściej wykorzystywane w  innowacyjnych 
zastosowaniach, takich jak mierzenie temperatury pacjentów.

Ale czy coboty zabiorą nam pracę?
Nie. Coboty nie zabierają ludziom miejsc pracy, lecz wypełniają luki na 
rynku pracy, powstałe w wyniku niedoboru pracowników. Coboty i tak 
nie mogą normalnie pracować bez ludzi, dlatego nazywa się je robotami 
współpracującymi. Są i będą wykorzystywane do zwiększania wydajno-
ści istniejących pracowników jako rozwiązanie problemu braku możli-
wości zatrudniania ludzi z powodu niedoborów na rynku pracy, a nie do 
zwykłego ich zastępowania.

Maya Xiao, starszy analityk rynku, Interact Analysis,  
oddział w Chinach.Artykuł ukazał się pierwotnie  
na stronie internetowej firmy Interact Analysis. 

Pandemia skłoniła więcej przedsiębiorstw do 
zakupu i wypróbowania cobotów jako rozwiązania 
problemu zakłóceń produkcji, spowodowanych 
przez koronawirusa, w tym ciągłych braków siły 
roboczej oraz innych czynników.

Raport: Coboty w polsce
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C
obot to pojęcie, które powstało poprzez połą-
czenie dwóch słów pochodzących z języka an-
gielskiego: collaborative (współpracujący) oraz 
robot. W  dużym uproszczeniu oznacza robo-
ta współpracującego, który został stworzony 

z  myślą o  bezpośrednim wsparciu człowieka w  realizacji 
zadań charakterystycznych dla środowisk produkcyjnych. 
Coboty charakteryzują się lekką konstrukcją, nowoczesnym, 
opływowym kształtem, prostotą w programowaniu i obsłu-
dze oraz zaawansowanym systemem bezpieczeństwa. Robo-
ty współpracujące w  odróżnieniu od klasycznych robotów 
przemysłowych mogą niemal bez przeszkód współpracować 
z ludźmi w modelu „ramię w ramię”. To najprostsza definicja 
cobota. Jak się jednak okazuje, wymaga ona doprecyzowa-
nia. 
 
Nie każdy cobot… to cobot?
– Na początek należałoby odpowiedzieć na pytanie, jaką 
współpracę mamy na myśli – wskazuje Rafał Peszke, kierow-
nik Działu Technicznego Pilz Polska. Norma PN-EN ISO 
10218-2, Roboty i  urządzenia dla robotyki – Wymagania 
bezpieczeństwa dla robotów przemysłowych, odnosząca się 
do wymagań bezpieczeństwa systemów zrobotyzowanych 
i ich integracji, definiuje cztery podstawowe metody współ-
pracy, które można podzielić na dwie grupy:

Grupa pierwsza:
• monitorowanie zatrzymania,
• prowadzenie ręką,
• monitorowanie prędkości i separacji.
Grupa druga:
• ograniczenie mocy i siły.
Dla pierwszej grupy bezpośredni kontakt człowieka 

z pracującym automatycznie robotem jest zakazany. Metody 
monitorowania zatrzymania oraz monitorowania prędkości 
i separacji wymagają, aby kontakt człowieka z robotem moż-
liwy był tylko po zatrzymaniu tego drugiego. W  metodzie 

prowadzenia ręką robot nie wykonuje natomiast zaprogra-
mowanego ruchu w trybie automatycznym, lecz jest prowa-
dzony ręcznie przez operatora z wykorzystaniem trójpoło-
żeniowego przycisku zezwalającego i  funkcji ograniczenia 
prędkości.

Druga grupa, do której należy metoda ograniczenia 
mocy i  siły, pozwala na bezpośredni kontakt człowieka 
z  pracującym automatycznie robotem, pod warunkiem 
spełnienia dodatkowych wymagań.

– Odpowiedź na pytanie, co to jest robot współpracujący, 
będzie różna w zależności od grupy – wyjaśnia Rafał Peszke. 

Automatyzacja procesu produkcji, w tym wykonywanie poszczególnych zadań przez roboty i coboty, stają się 
standardem. Niegdyś robotyzacja produkcji oznaczała dużą i kosztowną inwestycję. Obecnie na rynku jest 
duży wybór urządzeń: lepszych, łatwiejszych w obsłudze i bardziej bezpiecznych dla człowieka. Mogą one 
być stosowane także w mniejszych zakładach przemysłowych. 

Rynek cobotów 
przemysłowych  
w Polsce – raport 2022

ALEKSANDRA SOLAREWICZ

Raport: Coboty w polsce
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– Dla metod z  pierwszej grupy może to być dowolny robot 
przemysłowy wyposażony w dodatkowe środki techniczne, po-
zwalające na monitorowanie obecności człowieka i bezpiecz-
ne zatrzymanie robota lub umożliwiające prowadzenie robota 
ręką i bezpieczne ograniczenie prędkości.

Dla metody ograniczenia mocy i  siły robot musi już na 
poziomie swojej konstrukcji spełnić dodatkowe wymagania, 
np. jego powierzchnie powinny być gładkie i  pozwalać na 
pochłanianie energii lub wydłużenie czasu jej transferu. Jego 
krawędzie i naroża powinny być zaokrąglone, a powierzchnia 
przewidywanego kontaktu jak największa. 

Jak widać, każdy robot wykonujący zadanie wraz z czło-
wiekiem we wspólnej przestrzeni roboczej jest robotem współ-
pracującym, jednakże tylko roboty o odpowiedniej konstrukcji 
i z funkcjami ograniczenia siły mogą wykonywać to zadanie 
automatycznie, jednocześnie będąc w bezpośrednim kontakcie 
z człowiekiem – podsumowuje Rafał Peszke. I  to te roboty 
nazywane są cobotami lub corobotami.

Pozostałe normy techniczne dla cobotów 
Kryteria konstrukcyjne i funkcjonalne dla cobotów zostały 
ujęte w normach dotyczących robotów i urządzeń robotyki. 
Oprócz wymienionej w akapicie 1 są to:

–  PN-EN ISO 10218-1 (Roboty i urządzenia robotyki – 
wymagania bezpieczeństwa dla robotów przemysło-
wych, Część 1: Roboty): w pierwszej części tej normy 
wyszczególnione są wymagania i wytyczne na potrze-

by projektu cechującego się integralnym bezpieczeń-
stwem i środków zabezpieczających oraz informacje 
dotyczące obsługi robotów przemysłowych. Opisuje 
ona podstawowe zagrożenia związane z  robotami. 
Wprowadza wymagania mające na celu wyelimino-
wanie lub odpowiednie zmniejszenie ryzyka związa-
nego z tymi zagrożeniami.

–   PN-EN ISO 8373 (Roboty i  urządzenia robotyki 
– słownik): norma ta definiuje i opisuje pojęcia wy-
korzystywane w  odniesieniu do robotów i  urządzeń 
robotyki działających w  środowisku przemysłowym 
i nieprzemysłowym.

–   PN-EN ISO 9787 (Roboty i  urządzenia robotyki – 
nazewnictwo układów współrzędnych i  ruchów): 
opisuje podstawy robotyki, a także zasady podstawo-
wych ruchów robotów. Obowiązuje w odniesieniu do 
wszystkich robotów zgodnie z definicją w wymienio-
nej powyżej normie PN-EN ISO 8373.

–   Również obecnie (10/13) w fazie konsultacji znajdu-
je się norma dla robotów nieprzemysłowych. PN-EN 
ISO 13482 (Roboty i urządzenia robotyki – wymaga-
nia bezpieczeństwa dotyczące robotów do opieki oso-
bistej) skupia się na zagadnieniach takich jak:

  >   opis zagrożeń związanych z  aplikacją robotów 
w otoczeniu prywatnym;

 >   specyfikacje bezpiecznego projektowania, w  tym 
zalecane środki ochrony;

Raport: Coboty w polsce
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 >   wymagania odnośnie do informacji dotyczącej ob-
sługi pod kątem bezpiecznego użytkowania robo-
tów. (Za: Pilz.com.pl)

Oczywiście nadrzędnym dokumentem jest Dyrekty-
wa maszynowa 2006/42 WE, która określa zasady ochrony 
zdrowia i  bezpieczeństwa użytkowników wszystkich ma-
szyn.

Kryteria doboru cobota
Kryteria doboru modelu cobota są zbliżone do standardów 
stosowanych w przypadku klasycznych robotów przemysło-
wych, ale powinny być w  dużo większym stopniu weryfi-
kowane przez pryzmat bezpieczeństwa człowieka w danym 
procesie. W praktyce oznacza to, że niezależnie od tego, jaki 
robot zostanie ostatecznie wybrany punktem wyjścia do in-
westycji, powinna być rzetelna analiza potrzeb produkcji. – 
Pierwszym zadaniem osób decyzyjnych jest zidentyfikowanie 
problemów i największych ograniczeń produkcji, które robo-
tyzacja może rozwiązać. Mogą to być chociażby ograniczenia 
w obszarze wydajności, np. na skutek zbyt dużego odsetka de-
tali wadliwych, co jest szczególnie istotne w produkcji detali 
wysoce zaawansowanych technicznie (wiele procesów, długi 
czas realizacji) lub w wyniku niedoboru kadr. Każda z tych 
przyczyn wymaga innego sposobu działania, dlatego zrozu-
mienie problemów i  precyzyjne opisanie ich w  postaci liczb 
jest kluczowe. W sytuacjach, gdy proces wymaga zachowania 
bieżącego kontaktu człowieka z robotem najlepszym rozwią-
zaniem z pewnością będzie cobot – radzi Mateusz Amroziń-
ski – Key Account Manager w FANUC Polska.

– Bezpieczeństwo jest najważniejsze – potwierdza Seba-
stian Procek, dyrektor Działu Budowy Maszyn w AIUT Sp. 
z o.o. – Owszem, coboty same w sobie są zaprojektowane jako 
urządzenia bezpieczne we współpracy z człowiekiem: niezwy-
kle czułe na ewentualne kolizje z operatorem czy elementami 
otoczenia. Należy jednak przeanalizować, w jakie konkretnie 
narzędzia cobot zostanie wyposażony oraz jakie elementy bę-
dzie przenosił. Wszystkie te zmienne będą wpływać na sto-
pień bezpieczeństwa stanowiska i muszą zostać obligatoryjnie 
uwzględnione w ocenie ryzyka, aby dana aplikacja z użyciem 
robota współpracującego była bezpieczna i funkcjonalna. To 
jeden z głównych warunków, które mogą przesądzić o inwe-
stycji w cobota niezależnie od rodzaju branży. 

– Kolejną rzeczą ważną z  inżynierskiego punktu widze-
nia jest solidność konstrukcji. Konstrukcje wykonane w dużej 
części z  metalu, a  co za tym idzie z  minimalną ilością pla-
stikowych elementów, to długoletnia i  bezawaryjna praca. 
Oczywiście konstrukcje te są cięższe, ale nie ma to wpływu 
na stosowanie cobotów, a niezawodność w przemyśle jest tutaj 
kluczowa – podkreśla Radosław Matiakowski, prezes zarzą-
du CoRobotics sp. z o.o. – Należy sprawdzić, jak długo dana 

konstrukcja jest na rynku. Sprawdzone rozwiązania, które 
funkcjonują na rynku od wielu lat, to pewność jakości, nieza-
wodności i bezawaryjnej pracy.

– W  swojej praktyce spotykałem interesujące konstruk-
cje, które niestety nie miały kilkuletnich doświadczeń z pracy 
w  przemyśle, przez co wykazywały „choroby wieku dziecię-
cego”. Nieuniknione jest w związku z tym pytanie: jaki pro-
ducent? Tutaj nie ma miejsca na kompromisy – podkreśla 
Radosław Matiakowski. – Warto wybierać dużych, uznanych 
producentów, którzy gwarantują rozwój konstrukcji, pełną 
certyfikację, sprawne wsparcie techniczne i  możliwość czer-
pania z licznych doświadczeń w podobnych aplikacjach. Co-
Robotics dystrybuuje w Polsce coboty HCR firmy HANWHA, 
która jest 244. firmą na świecie i  numerem 3 w  Korei pod 
względem wielkości, a  produkuje silniki odrzutowe, satelity, 
czołgi, systemy rakietowe, ogniwa fotowoltaiczne QCells, ma-
szyny CNC czy maszyny do montażu SMT. 

A  na jakich aspektach koncentrują się obecnie sami 
klienci kupujący coboty? – Jest kilka takich aspektów – mówi 
Mateusz Amroziński. – Są to głównie możliwości szybkiego 

Cobot to pojęcie, które w dużym 
uproszczeniu oznacza robota 
współpracującego, który został 
stworzony z myślą o bezpośrednim 
wsparciu człowieka w realizacji zadań 
charakterystycznych dla środowisk 
produkcyjnych. 
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kilka czujników siły, po jednym dla każdej osi. Przykładowo, 
w ofercie firmy FANUC klienci mogą znaleźć coboty serii 
CR z  jednym czujnikiem w  podstawie oraz coboty nowej 
generacji CRX, posiadające 6 czujników – po jednym dla 
każdej osi. 

Dynamiczny rozwój technologii sprawia, że nowe gene-
racje cobotów wnoszą nowe udogodnienia i cechy użytkowe 
dostosowane do bieżących potrzeb producentów. Na przy-
kładzie cobotów FANUC CRX można zaobserwować różni-
ce w kolejnych generacjach cobotów. – Nowe jednostki CRX 
w porównaniu do swoich poprzedników CR są przede wszyst-
kim znacznie lżejsze i  smuklejsze, a  ponadto mają więcej 
funkcji ułatwiających programowanie i obsługę – wymienia 
Mateusz Amroziński. –  Mają one nowe możliwości zarów-
no w zakresie funkcjonalności, jak i możliwości montażu. Nie 
muszą już być instalowane wyłącznie w wyznaczonym miej-
scu, np. na specjalnie przygotowanej ramie czy postumencie. 
Nowa generacja cobotów została przygotowana do montażu 
na urządzeniu mobilnym:  platformie czy wózku AGV. Dzięki 
temu cobot zawsze może znaleźć się w miejscu, gdzie jest naj-
bardziej potrzebny, i wykonać zadanie, które w danym mo-
mencie przyniesie produkcji najwięcej korzyści. 

W  marcu 2022 r. FANUC wprowadził na rynek trzy 
nowe modele lekkich robotów współpracujących: CRX-5iA 
(o udźwigu 5 kg i zasięgu 994 mm), CRX-20iA/L (o udźwi-
gu 20 kg i zasięgu 1418 mm) i CRX-25iA (o udźwigu 25 kg 
i  zasięgu 1889 mm). Najmniejszy ze wspomnianych robo-
tów, CRX-5iA, to rozwiązanie, które świetnie poradzi sobie 
w bardzo ograniczonych przestrzeniach linii produkcyjnej. 
Średni robot CRX-20iA/L to nowe, silniejsze oblicze robota 
CR-10iA, który mimo dokładnie takiej samej konstrukcji 
ramienia i zbliżonej masy własnej (CR-10iA 40 kg vs CRX-
-20iA/L 41 kg) był w  stanie zapewnić dwukrotnie mniej-
szy udźwig (10 kg). Największy robot CRX-25iA to nowa 
koncepcja robota współpracującego o  stosunkowo dużym 
udźwigu (25 kg), ale zdecydowanie niższej masie. Nowa ge-
neracja robotów współpracujących FANUC CRX, podobnie 
jak i poprzednia CR, zapewnia wysoki poziom bezpieczeń-
stwa, niezawodność, wszechstronność i łatwość obsługi. 

Jako drugą cechę wyróżniającą coboty Mateusz Amro-
ziński wymienia interaktywne programowanie, które za-
pewnia możliwość szybkiego uczenia robota poprzez ręczne 
prowadzenie go do odpowiednich punktów lub za pomocą 
intuicyjnego interfejsu w  formie tabletu. Tam dostępnych 
jest wiele gotowych opcji programowania typu drag and 
drop (przeciągnij i upuść), umożliwiających szybkie przygo-
towanie robota do pracy.

Z kolei pięć modeli cobotów oferuje Universal Robots: 
UR3e, UR5e, UR10e, UR16e i UR20. Różnią się one przede 
wszystkim zasięgiem i  udźwigiem, na który wskazują po-

relokowania takiego robota (brak fizycznego wygrodzenia 
ułatwia relokację). Poza tym klienci często zwracają uwagę 
na konieczność łatwego i  szybkiego programowania robota, 
m.in. poprzez użycie funkcji prowadzenia robota za ramię. Są 
to aspekty istotne i często brane pod uwagę. Jednak warto pa-
miętać, że są jeszcze inne, które niestety bywają pomijane. Są 
to m.in. kwestie TCO (całkowitego kosztu posiadania) zwią-
zane z żywotnością robota i jego niezawodnością. Wielu inwe-
storów nie analizuje szczegółowo danych, które odpowiadają 
na pytanie, jak niezawodny będzie dany sprzęt i  jaki wkład 
finansowy będzie potrzebny, aby utrzymać go w pełnej spraw-
ności. Warto pamiętać również o  aspekcie bezpieczeństwa. 
Tylko rzetelna analiza ryzyka jest w stanie wykazać, czy cobot 
na danym stanowisku – w zderzeniu z wymaganym czasem 
cyklu – będzie wyborem optymalnym. 

 
Rodzaje cobotów przemysłowych
– Coboty rozróżnia się przede wszystkim na podstawie liczby 
czujników siły – mówi Mateusz Amroziński z FANUC Pol-
ska. Cobot może posiadać jeden czujnik w  podstawie lub 

Coboty charakteryzują się lekką konstrukcją, 
nowoczesnym, opływowym kształtem, prostotą 
w programowaniu i obsłudze oraz zaawansowanym 
systemem bezpieczeństwa. 
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szczególne nazwy, z wyjątkiem UR10e, którego udźwig zo-
stał zwiększony do 12,5 kg. 

Cobot UR3e to mniejszy robot współpracujący, prze-
znaczony do lekkich zadań montażowych i  zautomatyzo-
wanych stanowisk roboczych. Waży zaledwie 11 kg, ma 
udźwig 3 kg i możliwość obrotu w zakresie ±360 stopni we 
wszystkich przegubach, a ponadto ostatnia oś może obracać 
się w nieskończoność. Dzięki swojej kompaktowej budowie 
dobrze sprawdza się w ograniczonych przestrzeniach robo-
czych. Nadaje się do montażu na stole warsztatowym lub do 
wbudowania bezpośrednio w maszyny.

UR5e to lekki cobot, który radzi sobie w zastosowaniach 
o średniej intensywności pracy, wymagających udźwigu do 
5 kg. Tak jak pozostałe modele w rodzinie, UR5e został za-
projektowany z myślą o bezproblemowej integracji z szero-
ką gamą efektorów końcowych i zastosowań. Waży niewiele 
ponad 20 kg, ma udźwig 5 kg i zasięg 850 mm. 

UR10e to wszechstronny współpracujący robot prze-
mysłowy, zapewniający zarówno duży udźwig (12,5 kg), jak 
i zasięg (1300 mm), dzięki czemu nadaje się do szerokiego 
zakresu zastosowań w  obsłudze maszyn, paletyzacji i  pa-
kowaniu. Za sprawą udźwigu do 12,5 kg UR10e przenosi 
więcej kartonów naraz i może obsługiwać cięższe elementy.

Cobot UR16e zapewnia udźwig 16 kg. Dzięki niewiel-
kim rozmiarom i  masie 33 kg sprawdza się w  procesach 
związanych z  obsługą ciężkich maszyn, przenoszeniem 
materiałów czy pakowaniem. UR16e jest łatwy do zaprogra-
mowania, umożliwia szybką konfigurację, jest bezpieczny 
i gwarantuje  jeden z najszybszych czasów zwrotu nakładów 
w branży. 

UR20 to pierwszy przemysłowy cobot Universal Ro-
bots nowej generacji, który został zaprojektowany pod ką-
tem wyższej wydajności, a jednocześnie cechuje się tą samą 
wszechstronnością, łatwością użycia i  niewielkim rozmia-
rem, co inne coboty UR. Z  zasięgiem 1750 mm i  udźwi-
giem 20 kg UR20 realizuje większą liczbę zadań i pomaga 
w szerszym zakresie zastosowań. UR20 został zaprojektowa-
ny i zbudowany na nowo od podstaw z myślą o większych 
obciążeniach, wyższych prędkościach i  lepszym sterowa-
niu ruchem. Ważący 64 kg robot umożliwia sięganie po 
standardowe europalety i układanie ich do wysokości 2 m. 
Nowa konstrukcja pozwala osiągnąć wzrost prędkości na-
wet o 65% i momentu obrotowego o 25% w przegubie przy 
wyższej trwałości poszczególnych części. 

Zastosowanie cobotów
Różnorodne potrzeby firm powodują, że pożądana jest co-
raz większa elastyczność w  obrębie systemów produkcyj-
nych i logistycznych. Pojawiają się wciąż nowe możliwości, 
rozszerzając potencjał dostępnych już na rynku rozwiązań. 

– Przykładem jest zaprojektowany przez nas kompleksowy 
system intralogistyczny wraz z  robotami mobilnymi AMR 
z rodziny AIUT Formica, który zapewnia automatyzację za-
dań transportowych w fabrykach i magazynach, ale również 
integrację naszych robotów transportowych z  linią produk-
cyjną, stanowiąc jej nowe, elastyczne ogniwo – mówi Marek 
Drewniak, kierownik Sekcji Badań i Rozwoju w Dziale Au-
tomatyki w  AIUT Sp. z  o.o. – Ponieważ dla nas jako pro-
jektanta i producenta rozwiązania kastomizacja robota AMR 
czy sprzętu pasywnego nie stanowi problemu w realizacji za-
mówienia, rozbudowujemy również funkcje naszego systemu 
intralogistycznego, integrując roboty AMR Formica z cobota-
mi. Projektowane przez AIUT roboty mobilne AMR Formica 
automatyzują transport dowolnych materiałów w zakładach 
i magazynach. Mogą zostać wykorzystane w charakterze no-
śników produktów oraz samojezdnych maszyn zdolnych wy-
konywać ustalone zadania produkcyjne na swoim pokładzie. 
Rozwiązanie umożliwia użycie robota współpracującego jako 
manipulatora służącego do umieszczania produktów na au-
tonomicznej platformie, jak również do rozładunku. Wykra-
czamy więc poza funkcje transportowe i wprowadzamy nową 
jakość w zarządzaniu produkcją i magazynem.

Integracja z  cobotem pozwala na różne scenariusze 
wdrożenia robota AMR. Po pierwsze –  powstają jednost-
ki mobilne, które dzięki integracji z  cobotem zdolne są 
do automatycznego odbierania detali bezpośrednio z  linii 
produkcyjnej i  dalszego ich transportu do wyznaczonego 
celu. Taka jednostka może również realizować tożsame za-
dania w magazynie, pobierając i odkładając elementy bez-
pośrednio z  lub na regały. Druga możliwość odnosi się do 
stworzenia mobilnego stanowiska produkcyjnego, gdzie 
cobot będzie wykonywał określone zadania produkcyjne 
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Producent Kassow Robots Kassow Robots Kassow Robots Kassow Robots Kassow Robots Corobotics  
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Corobotics  
- HANWHA

Universal Robots Universal Robots Universal Robots Universal Robots Universal Robots Fanuc Fanuc Fanuc Fanuc Fanuc Fanuc Fanuc Kuka

Model KR810 KR1018 KR1205 KR1410 KR1805 HCR-3A HCR-5A HCR-12A HCR-14 UR3e UR5e UR10e UR16e UR20 CR-15iA CR-35iA CR-4iA CRX-5iA CRX-10iA CRX-20iA CRX-25iA LBR iiwa 7 
R800, LBR iiwa 
14 R820, LBR 
iisy 3 R760

Ilość osi (stopni 
swobody)

7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Zasięg [mm] 850 100 1200 1400 1800 630 mm 915 mm 1300 mm 1420 mm 500mm 850mm 1300mm 900mm 1750mm 1441mm 1813mm 550mm 994mm 1249mm 1418mm 1889mm 760 - 820mm

Udźwig [kg] 10 18 5 10 5 3 kg 5 kg 12 kg 14 kg 3kg 5kg 12,5kg 16kg 20kg 15kg 35kg 4kg 5kg 10kg 20kg 25kg 3 – 14kg

Prędkość [mm/s] 1200 1400 1800 2000 2400 1,5 m/s 1,5 m/s 1,2 m/s 1,2 m/s 1, Prędkość 1m/s to 
typowa maksymalna 
prędkość TCP. Mak-
symalna prędkość 
może być znacznie 
wyższa, a limitują ją 
maksymalne prędko-
ści przegubu bazy

1, Prędkość 1m/s to 
typowa maksymalna 
prędkość TCP. Mak-
symalna prędkość 
może być znacznie 
wyższa, a limitują ją 
maksymalne prędko-
ści przegubu bazy

1, Prędkość 1m/s to 
typowa maksymalna 
prędkość TCP. Mak-
symalna prędkość 
może być znacznie 
wyższa, a limitują ją 
maksymalne prędko-
ści przegubu bazy

1, Prędkość 1m/s to 
typowa maksymalna 
prędkość TCP. Mak-
symalna prędkość 
może być znacznie 
wyższa, a limitują ją 
maksymalne prędko-
ści przegubu bazy

1, Prędkość 1m/s to 
typowa maksymalna 
prędkość TCP. Mak-
symalna prędkość 
może być znacznie 
wyższa, a limitują ją 
maksymalne prędko-
ści przegubu bazy

800mm/s w 
trybie współ-
pracującym, 
1500mm/s w 
trybie High 
Speed Mode

szybkość 
750mm/s

1000mm/s 1000mm/s w 
kooperacji; 
2000mm/s 
bez trybu 
kooperacji

1000mm/s w 
kooperacji; 
2000mm/s 
bez trybu 
kooperacji

1000mm/s w 
kooperacji; 
1000mm/s 
bez trybu 
kooperacji

1000mm/s w 
kooperacji; 
2000mm/s 
bez trybu 
kooperacji

Prędkość [stopni/s] 225 225 225 225 225 75 – 400 
stopnia/sek.

Waga własna [kg] 24 34 25 35 38 13 kg 21 kg 51 kg 42 kg 11kg 18,4kg 33,5kg 33,1kg 64kg 255kg 990kg 48kg 25kg 40kg 41kg 135kg 22,8 – 29,9kg

Czujnik momentu 
i siły

tak* - roboty 
posiadają 
czujnik, 
zostanie on 
aktywowany 
w kolejnych 
wersjach opro-
gramowania

tak* - roboty 
posiadają 
czujnik, 
zostanie on 
aktywowany 
w kolejnych 
wersjach opro-
gramowania

tak* - roboty 
posiadają 
czujnik, 
zostanie on 
aktywowany 
w kolejnych 
wersjach opro-
gramowania

tak* - roboty 
posiadają 
czujnik, 
zostanie on 
aktywowany 
w kolejnych 
wersjach opro-
gramowania

tak* - roboty 
posiadają 
czujnik, 
zostanie on 
aktywowany 
w kolejnych 
wersjach opro-
gramowania

tak - opcja tak - opcja tak - opcja tak - opcja tak tak tak tak tak 1 czujnik w 
podstawie

1 czujnik w 
podstawie

1 czujnik w 
podstawie

6 czujników, 
po jednym w 
każdej osi 

6 czujników, 
po jednym w 
każdej osi 

6 czujników, 
po jednym w 
każdej osi 

6 czujników, 
po jednym w 
każdej osi 

Tak

Interface dotykowy tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak Obsługa z 
standardo-
wego panelu 
dotykowego, 
opcjonalnie 
TabletTP

Obsługa z 
standardo-
wego panelu 
dotykowego, 
opcjonalnie 
TabletTP

Obsługa z 
standardo-
wego panelu 
dotykowego, 
opcjonalnie 
TabletTP

TabletTP, 
opcjonalnie 
standardowy 
panel doty-
kowy

TabletTP, 
opcjonalnie 
standardowy 
panel doty-
kowy

TabletTP, 
opcjonalnie 
standardowy 
panel doty-
kowy

TabletTP, 
opcjonalnie 
standardowy 
panel doty-
kowy

Tak

Powtarzalność 
[mm]

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,03 0,03 0,05 0,05 0,03 0,03 0,05 0,05 0,05 powtarzalność 
±0.02mm 
wedle normy 
ISO9283.

powtarzalność 
±0.02mm 
wedle normy 
ISO9283.

powtarzalność 
±0.01mm 
wedle normy 
ISO9283

powtarzalność 
±0.03mm 
wedle normy 
ISO9283.

powtarzalność 
±0.04mm 
wedle normy 
ISO9283.

powtarzalność 
±0.04mm 
wedle normy 
ISO9283.

powtarzalność 
±0.05mm 
wedle normy 
ISO9283.

powtarzalność 
± 0,1 - ± 
0,15

W pełni autono-
miczne zatrzyma-
nie awaryjne

tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak Tak

Funkcje ograni-
czające przestrzeń 
roboczą lub 
zaawansowane 
wykrywanie kolizji

tak: ogranicze-
nie stref robo-
czych, strefy 
aktywowane, 
zwiększenie 
czułości i inne

tak: ogranicze-
nie stref robo-
czych, strefy 
aktywowane, 
zwiększenie 
czułości i inne

tak: ogranicze-
nie stref robo-
czych, strefy 
aktywowane, 
zwiększenie 
czułości i inne

tak: ogranicze-
nie stref robo-
czych, strefy 
aktywowane, 
zwiększenie 
czułości i inne

tak: ogranicze-
nie stref robo-
czych, strefy 
aktywowane, 
zwiększenie 
czułości i inne

tak tak tak tak TAK, konfiguro-
walne płaszczyzny 
bezpieczeństwa, 
wykrywanie kolizji 
za pomocą czujnika 
momentu/siły i 
pomiaru prądu, 
automatyczne 
dostosowanie 
parametrów rucho-
wych do ustawień 
bezpieczeństwa

TAK,konfiguro-
walne płaszczyzny 
bezpieczeństwa, 
wykrywanie kolizji 
za pomocą czujnika 
momentu/siły i 
pomiaru prądu, 
automatyczne 
dostosowanie 
parametrów rucho-
wych do ustawień 
bezpieczeństwa

TAK, konfiguro-
walne płaszczyzny 
bezpieczeństwa, 
wykrywanie kolizji 
za pomocą czujnika 
momentu/siły i 
pomiaru prądu, 
automatyczne 
dostosowanie 
parametrów rucho-
wych do ustawień 
bezpieczeństwa

TAK, konfiguro-
walne płaszczyzny 
bezpieczeństwa, 
wykrywanie kolizji 
za pomocą czujnika 
momentu/siły i 
pomiaru prądu, 
automatyczne 
dostosowanie 
parametrów rucho-
wych do ustawień 
bezpieczeństwa

TAK, konfiguro-
walne płaszczyzny 
bezpieczeństwa, 
wykrywanie kolizji 
za pomocą czujnika 
momentu/siły i 
pomiaru prądu, 
automatyczne 
dostosowanie 
parametrów rucho-
wych do ustawień 
bezpieczeństwa

tak tak tak tak tak tak tak Tak

Zakres cenowy średni średni średni średni średni średni średni średni średni średni średni średni średni średni niski/ średni niski/ średni niski/ średni niski/ średni niski/ średni niski/ średni niski/ średni niski/ średni 

Dobrze wyszkolona 
sieć integratprów 
w Polsce:

tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak Tak

Język oprogramo-
wania: standardo-
wy lub własny 

własny wizual-
ny (no-code), 
opcjonlanie 
C++

własny wizual-
ny (no-code), 
opcjonlanie 
C++

własny wizual-
ny (no-code), 
opcjonlanie 
C++

własny wizual-
ny (no-code), 
opcjonlanie 
C++

własny wizual-
ny (no-code), 
opcjonlanie 
C++

język stan-
dardowy 
lub własny. 
Dodatkowo 
java script.

język stan-
dardowy 
lub własny. 
Dodatkowo 
java script.

język stan-
dardowy 
lub własny. 
Dodatkowo 
java script.

język stan-
dardowy 
lub własny. 
Dodatkowo 
java script.

modele z serii e: 
język standardowy 
lub własny, Progra-
mowanie za pomocą 
panelu graficznego 
(konfiguracja 
węzłów programu), 
własny język progra-
mowania URScript

modele z serii e: 
język standardowy 
lub własny, Progra-
mowanie za pomocą 
panelu graficznego 
(konfiguracja 
węzłów programu), 
własny język progra-
mowania URScript

modele z serii e: 
język standardowy 
lub własny, Progra-
mowanie za pomocą 
panelu graficznego 
(konfiguracja 
węzłów programu), 
własny język progra-
mowania URScript

modele z serii e: 
język standardowy 
lub własny, Progra-
mowanie za pomocą 
panelu graficznego 
(konfiguracja 
węzłów programu), 
własny język progra-
mowania URScript

modele z serii e: 
język standardowy 
lub własny, Progra-
mowanie za pomocą 
panelu graficznego 
(konfiguracja 
węzłów programu), 
własny język progra-
mowania URScript

Język pro-
gramowania 
uproszczony 
kafelkowy lub 
taki sam jak 
dla innych 
modeli

Język progra-
mowania taki 
sam jak dla 
innych modeli

Język progra-
mowania taki 
sam jak dla 
innych modeli

Język pro-
gramowania 
uproszczony 
kafelkowy lub 
taki sam jak 
dla innych 
modeli

Język pro-
gramowania 
uproszczony 
kafelkowy lub 
taki sam jak 
dla innych 
modeli

Język pro-
gramowania 
uproszczony 
kafelkowy lub 
taki sam jak 
dla innych 
modeli

Język pro-
gramowania 
uproszczony 
kafelkowy lub 
taki sam jak 
dla innych 
modeli

Język pro-
gramowania 
iiQKA.OS

Raport: Coboty w polsce
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Producent Kassow Robots Kassow Robots Kassow Robots Kassow Robots Kassow Robots Corobotics  
- HANWHA

Corobotics  
- HANWHA

Corobotics  
- HANWHA

Corobotics  
- HANWHA

Universal Robots Universal Robots Universal Robots Universal Robots Universal Robots Fanuc Fanuc Fanuc Fanuc Fanuc Fanuc Fanuc Kuka

Model KR810 KR1018 KR1205 KR1410 KR1805 HCR-3A HCR-5A HCR-12A HCR-14 UR3e UR5e UR10e UR16e UR20 CR-15iA CR-35iA CR-4iA CRX-5iA CRX-10iA CRX-20iA CRX-25iA LBR iiwa 7 
R800, LBR iiwa 
14 R820, LBR 
iisy 3 R760

Ilość osi (stopni 
swobody)

7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Zasięg [mm] 850 100 1200 1400 1800 630 mm 915 mm 1300 mm 1420 mm 500mm 850mm 1300mm 900mm 1750mm 1441mm 1813mm 550mm 994mm 1249mm 1418mm 1889mm 760 - 820mm

Udźwig [kg] 10 18 5 10 5 3 kg 5 kg 12 kg 14 kg 3kg 5kg 12,5kg 16kg 20kg 15kg 35kg 4kg 5kg 10kg 20kg 25kg 3 – 14kg

Prędkość [mm/s] 1200 1400 1800 2000 2400 1,5 m/s 1,5 m/s 1,2 m/s 1,2 m/s 1, Prędkość 1m/s to 
typowa maksymalna 
prędkość TCP. Mak-
symalna prędkość 
może być znacznie 
wyższa, a limitują ją 
maksymalne prędko-
ści przegubu bazy

1, Prędkość 1m/s to 
typowa maksymalna 
prędkość TCP. Mak-
symalna prędkość 
może być znacznie 
wyższa, a limitują ją 
maksymalne prędko-
ści przegubu bazy

1, Prędkość 1m/s to 
typowa maksymalna 
prędkość TCP. Mak-
symalna prędkość 
może być znacznie 
wyższa, a limitują ją 
maksymalne prędko-
ści przegubu bazy

1, Prędkość 1m/s to 
typowa maksymalna 
prędkość TCP. Mak-
symalna prędkość 
może być znacznie 
wyższa, a limitują ją 
maksymalne prędko-
ści przegubu bazy

1, Prędkość 1m/s to 
typowa maksymalna 
prędkość TCP. Mak-
symalna prędkość 
może być znacznie 
wyższa, a limitują ją 
maksymalne prędko-
ści przegubu bazy

800mm/s w 
trybie współ-
pracującym, 
1500mm/s w 
trybie High 
Speed Mode

szybkość 
750mm/s

1000mm/s 1000mm/s w 
kooperacji; 
2000mm/s 
bez trybu 
kooperacji

1000mm/s w 
kooperacji; 
2000mm/s 
bez trybu 
kooperacji

1000mm/s w 
kooperacji; 
1000mm/s 
bez trybu 
kooperacji

1000mm/s w 
kooperacji; 
2000mm/s 
bez trybu 
kooperacji

Prędkość [stopni/s] 225 225 225 225 225 75 – 400 
stopnia/sek.

Waga własna [kg] 24 34 25 35 38 13 kg 21 kg 51 kg 42 kg 11kg 18,4kg 33,5kg 33,1kg 64kg 255kg 990kg 48kg 25kg 40kg 41kg 135kg 22,8 – 29,9kg

Czujnik momentu 
i siły

tak* - roboty 
posiadają 
czujnik, 
zostanie on 
aktywowany 
w kolejnych 
wersjach opro-
gramowania

tak* - roboty 
posiadają 
czujnik, 
zostanie on 
aktywowany 
w kolejnych 
wersjach opro-
gramowania

tak* - roboty 
posiadają 
czujnik, 
zostanie on 
aktywowany 
w kolejnych 
wersjach opro-
gramowania

tak* - roboty 
posiadają 
czujnik, 
zostanie on 
aktywowany 
w kolejnych 
wersjach opro-
gramowania

tak* - roboty 
posiadają 
czujnik, 
zostanie on 
aktywowany 
w kolejnych 
wersjach opro-
gramowania

tak - opcja tak - opcja tak - opcja tak - opcja tak tak tak tak tak 1 czujnik w 
podstawie

1 czujnik w 
podstawie

1 czujnik w 
podstawie

6 czujników, 
po jednym w 
każdej osi 

6 czujników, 
po jednym w 
każdej osi 

6 czujników, 
po jednym w 
każdej osi 

6 czujników, 
po jednym w 
każdej osi 

Tak

Interface dotykowy tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak Obsługa z 
standardo-
wego panelu 
dotykowego, 
opcjonalnie 
TabletTP

Obsługa z 
standardo-
wego panelu 
dotykowego, 
opcjonalnie 
TabletTP

Obsługa z 
standardo-
wego panelu 
dotykowego, 
opcjonalnie 
TabletTP

TabletTP, 
opcjonalnie 
standardowy 
panel doty-
kowy

TabletTP, 
opcjonalnie 
standardowy 
panel doty-
kowy

TabletTP, 
opcjonalnie 
standardowy 
panel doty-
kowy

TabletTP, 
opcjonalnie 
standardowy 
panel doty-
kowy

Tak

Powtarzalność 
[mm]

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,03 0,03 0,05 0,05 0,03 0,03 0,05 0,05 0,05 powtarzalność 
±0.02mm 
wedle normy 
ISO9283.

powtarzalność 
±0.02mm 
wedle normy 
ISO9283.

powtarzalność 
±0.01mm 
wedle normy 
ISO9283

powtarzalność 
±0.03mm 
wedle normy 
ISO9283.

powtarzalność 
±0.04mm 
wedle normy 
ISO9283.

powtarzalność 
±0.04mm 
wedle normy 
ISO9283.

powtarzalność 
±0.05mm 
wedle normy 
ISO9283.

powtarzalność 
± 0,1 - ± 
0,15

W pełni autono-
miczne zatrzyma-
nie awaryjne

tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak Tak

Funkcje ograni-
czające przestrzeń 
roboczą lub 
zaawansowane 
wykrywanie kolizji

tak: ogranicze-
nie stref robo-
czych, strefy 
aktywowane, 
zwiększenie 
czułości i inne

tak: ogranicze-
nie stref robo-
czych, strefy 
aktywowane, 
zwiększenie 
czułości i inne

tak: ogranicze-
nie stref robo-
czych, strefy 
aktywowane, 
zwiększenie 
czułości i inne

tak: ogranicze-
nie stref robo-
czych, strefy 
aktywowane, 
zwiększenie 
czułości i inne

tak: ogranicze-
nie stref robo-
czych, strefy 
aktywowane, 
zwiększenie 
czułości i inne

tak tak tak tak TAK, konfiguro-
walne płaszczyzny 
bezpieczeństwa, 
wykrywanie kolizji 
za pomocą czujnika 
momentu/siły i 
pomiaru prądu, 
automatyczne 
dostosowanie 
parametrów rucho-
wych do ustawień 
bezpieczeństwa

TAK,konfiguro-
walne płaszczyzny 
bezpieczeństwa, 
wykrywanie kolizji 
za pomocą czujnika 
momentu/siły i 
pomiaru prądu, 
automatyczne 
dostosowanie 
parametrów rucho-
wych do ustawień 
bezpieczeństwa

TAK, konfiguro-
walne płaszczyzny 
bezpieczeństwa, 
wykrywanie kolizji 
za pomocą czujnika 
momentu/siły i 
pomiaru prądu, 
automatyczne 
dostosowanie 
parametrów rucho-
wych do ustawień 
bezpieczeństwa

TAK, konfiguro-
walne płaszczyzny 
bezpieczeństwa, 
wykrywanie kolizji 
za pomocą czujnika 
momentu/siły i 
pomiaru prądu, 
automatyczne 
dostosowanie 
parametrów rucho-
wych do ustawień 
bezpieczeństwa

TAK, konfiguro-
walne płaszczyzny 
bezpieczeństwa, 
wykrywanie kolizji 
za pomocą czujnika 
momentu/siły i 
pomiaru prądu, 
automatyczne 
dostosowanie 
parametrów rucho-
wych do ustawień 
bezpieczeństwa

tak tak tak tak tak tak tak Tak

Zakres cenowy średni średni średni średni średni średni średni średni średni średni średni średni średni średni niski/ średni niski/ średni niski/ średni niski/ średni niski/ średni niski/ średni niski/ średni niski/ średni 

Dobrze wyszkolona 
sieć integratprów 
w Polsce:

tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak Tak

Język oprogramo-
wania: standardo-
wy lub własny 

własny wizual-
ny (no-code), 
opcjonlanie 
C++

własny wizual-
ny (no-code), 
opcjonlanie 
C++

własny wizual-
ny (no-code), 
opcjonlanie 
C++

własny wizual-
ny (no-code), 
opcjonlanie 
C++

własny wizual-
ny (no-code), 
opcjonlanie 
C++

język stan-
dardowy 
lub własny. 
Dodatkowo 
java script.

język stan-
dardowy 
lub własny. 
Dodatkowo 
java script.

język stan-
dardowy 
lub własny. 
Dodatkowo 
java script.

język stan-
dardowy 
lub własny. 
Dodatkowo 
java script.

modele z serii e: 
język standardowy 
lub własny, Progra-
mowanie za pomocą 
panelu graficznego 
(konfiguracja 
węzłów programu), 
własny język progra-
mowania URScript

modele z serii e: 
język standardowy 
lub własny, Progra-
mowanie za pomocą 
panelu graficznego 
(konfiguracja 
węzłów programu), 
własny język progra-
mowania URScript

modele z serii e: 
język standardowy 
lub własny, Progra-
mowanie za pomocą 
panelu graficznego 
(konfiguracja 
węzłów programu), 
własny język progra-
mowania URScript

modele z serii e: 
język standardowy 
lub własny, Progra-
mowanie za pomocą 
panelu graficznego 
(konfiguracja 
węzłów programu), 
własny język progra-
mowania URScript

modele z serii e: 
język standardowy 
lub własny, Progra-
mowanie za pomocą 
panelu graficznego 
(konfiguracja 
węzłów programu), 
własny język progra-
mowania URScript

Język pro-
gramowania 
uproszczony 
kafelkowy lub 
taki sam jak 
dla innych 
modeli

Język progra-
mowania taki 
sam jak dla 
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na pokładzie pojazdu. Trzecia opcja pozwala na tworzenie 
robotów wspierających prace serwisowe. W takim wypadku 
AMR zintegrowany z cobotem staje się mobilnym asysten-
tem technicznym, który realizuje określone operacje serwi-
sowe lub może wspierać w tych czynnościach pracę człowie-
ka, np. podając mu narzędzia i transportując osprzęt.

– Z  naszego doświadczenia wynika, że coboty dobrze 
sprawdzają się w  rozwiązaniach do prostego przenoszenia 
i  montażu, zwłaszcza lekkich elementów – mówi Sebastian 
Procek. Jeśli aplikacja jest prosta, nie wymaga bardzo re-
strykcyjnego czasu cyklu (niezwykle szybkich operacji typu 
pick & place), a narzędzia czy detale zaplanowane do prze-
noszenia są uznane za bezpieczne, możemy z powodzeniem 
wdrożyć robota współpracującego. Ciekawym przykładem 
może być wykorzystanie cobotów do montażu precyzyj-
nego, czyli wymagającego dopasowania elementów (gdzie 
istotny jest pomiar siły i odpowiedni ruch oscylacyjny), czy 
wykorzystanie cobota do montażu drobnych elementów na 
liniach bez reżimu krótkiego czasu cyklu.

Zastosowań cobotów jest o  wiele więcej. Są to już za-
dania szczegółowe, a czynności bardzo precyzyjne. Na ich 
podstawie widać dokładnie, jak roboty przejmują zadania 
dotąd powierzane pracownikom o  konkretnych, nieraz 
wąskich specjalnościach. – A więc nie tylko to, co wymienili 
przedmówcy, czyli pick & place, paletyzacja, pakowanie, ale 

też szlifowanie, wkręcanie, spawanie, dozowanie, klejenie, 
malowanie, potrafi wykonać cobot – wymienia Paweł Błocki, 
inżynier aplikacji w Elmark Automatyka SA. Robot współ-
pracujący może być używany do obsługi maszyn takich jak 
CNC, wtryskarki, prasy krawędziowe, prasy do tłoczenia 
i innych, aby skierować pracowników do bardziej ambitnych 
zadań. Poprawi szybkość i  jakość procesu, jednocześnie 
zmniejszając ryzyko obrażeń związanych z pracą w bliskim 
sąsiedztwie ciężkich maszyn. Możliwości cobota bywają 
imponujące, bo urządzenie to potrafi na przykład przepro-
wadzić kontrolę jakości! – Powtarzanie tego samego ruchu 
przez wiele godzin z dokładnie taką samą precyzją wymaga 
nadludzkich zdolności – argumentuje Paweł Błocki. – Nato-
miast automatyzacja kontroli jakości pozwala zwiększyć spój-
ność pomiarów i utrzymać wysoki poziom jakości produktu. 
Powtarzalność do 0,03 mm ramienia robota UR jest idealna 
do automatyzacji szybkiej, precyzyjnej obsługi w aplikacjach 
kontroli jakości i  testowania. Cobot pracuje też w  obszarze 
metrologii 3D. Ramię robota z kamerą wizyjną z certyfikatem 
UR+ oferuje łatwą integrację plug-and-play do badań nie-
niszczących i pomiarów 3D, co dodatkowo gwarantuje jakość 
produktów. Może zidentyfikować i  wskazać wadliwe bądź 
nieprawidłowe części przed ich zapakowaniem lub wysyłką. 

Na koniec trzeba wspomnieć o  cobocie montowanym 
na wózku AGV. Znajduje on zastosowanie w następujących 
obszarach:

•  obsługa maszyn – transport detali po obróbce na ma-
szynie CNC na miejsce kolejnych operacji,

•  proces kompletowania – ładowanie/rozładowywanie 
komponentów niezbędnych na linii produkcyjnej,

•  pobieranie próbek – pobieranie próbek bezpo-
średnio z  linii produkcyjnej i  kontrola jakości. 

Kryteria doboru modelu cobota są zbliżone do 
standardów stosowanych w przypadku klasycznych 
robotów przemysłowych, ale powinny być w dużo 
większym stopniu weryfikowane przez pryzmat 
bezpieczeństwa człowieka w danym procesie.

Raport: Coboty w polsce
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Dlaczego cobot jest tak ważny
Interesujące prognozy przytacza Daniel Niepsuj, Channel 
Development Manager w Universal Robots. Pochodzą one 
z Międzynarodowej Federacji Robotyki. – Na ich podstawie 
wyraźnie widać, że z roku na rok zwiększa się udział cobotów 
w rynku. Obserwujemy ten trend także w Polsce – mówi. Klu-
czowy jest fakt, że roboty współpracujące mogą wykonywać 
różnorodne zadania w  ramach jednej organizacji. Dzięki 
temu są narzędziem zaspokajającym konkretne potrzeby 
zakładu w  danym momencie i  ta elastyczność odróżnia je 
od tradycyjnych robotów przemysłowych. Najbardziej po-
pularne zastosowania cobotów z wymienionych w poprzed-
nim akapicie to spawanie, obsługa maszyn, pick & place, 
paletyzacja, montaż, wykańczanie materiału i  kontrola ja-
kości. Jednak zakres aplikacji z robotami współpracującymi 
jest bardzo szeroki i  tak naprawdę od zespołu i  efektorów 
końcowych zależy to, do czego cobot będzie wykorzystywa-
ny. – Kolejnym ważnym aspektem jest fakt, że coboty mogą 
być wprowadzone do firmy praktycznie z dnia na dzień – za-
uważa Daniel Niepsuj. Jest to możliwe z uwagi na intuicyjny, 
prosty i  niewymagający specjalistycznej wiedzy z  progra-
mowania proces uruchamiania i  programowania cobota. 
Innym ważnym elementem jest szybki zwrot z  inwestycji: 
roboty współpracujące powstały z myślą o segmencie MŚP, 
ale oczywiście doskonale sprawdzają się w dużych organi-

zacjach. Robotyzacja za pomocą cobotów może być bardzo 
dobrym sposobem na zwiększenie wydajności procesów, za-
pewnienie bardziej ergonomicznego środowiska pracy oraz 
podniesienie jakości produktów.

Skokiem na taśmę
Rozwój rynku cobotów jest odpowiedzią na potrzeby nowo-
czesnej fabryki i wydajnej produkcji. Stąd rosnąca popular-
ność rozwiązania i silny trend w inwestycje w coboty, które 
dają firmom możliwość robotyzacji niezależenie od rozmia-
ru przedsiębiorstwa. W tym zakresie można mówić nawet 
o skokowym przyroście tego rynku na przestrzeni ostatnich 
kilku lat. – Szacuje się, że w ciągu najbliższej dekady udział 
cobotów w  całym rynku robotów przemysłowych wyniesie 
nawet aż 30 procent. Prognoza ta obrazuje wzrost całego 
rynku robotów, dzięki którym firmy zwiększają produktyw-

Rozwój rynku cobotów jest odpowiedzią na 
potrzeby nowoczesnej fabryki i wydajnej produkcji. 
Stąd rosnąca popularność rozwiązania i silny 
trend w inwestycje w coboty, które dają firmom 
możliwość robotyzacji niezależenie od rozmiaru 
przedsiębiorstwa. 
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Od kilku lat firmy produkcyjne spotykają się z brakiem do-
stępności Pracowników, która wynika z globalnego tren-
du starzejących się społeczeństw. Wynikiem tego jest 

nieustanny wzrost wynagrodzeń, zwiększona rotacja wpływająca 
negatywnie na wydajność i jakość procesów produkcyjnych. Ostat-
nimi czasy spotykamy się z kolejnymi zamianami w postaci przerwa-
nych łańcuchów dostaw, szybko zmieniających się cen i dostępności 
komponentów. Do tego nakładają się zmiany geopolityczne, które 
w ciągu najbliższych lat przedefiniują rynki zbytu, a firmy będą mu-
siały się elastycznie do nich dostosować. Przykłady z najbardziej roz-
winiętych i innowacyjnych światowych gospodarek pokazują ścież-
kę, którą warto podążać, by z sukcesem funkcjonować w zmiennym 
otoczeniu. Głównym kierunkiem rozwoju jest automatyzacja i robo-
tyzacja przemysłu. Już dziś firmy, które mądrze zrobotyzowały swoje 
procesy, osiągają znaczące przewagi konkurencyjne, które pozwala-
ją im funkcjonować na najbardziej konkurencyjnych rynkach i zwięk-
szać przewagę nad konkurentami. 

Często spotkam się z pytaniem – Jak robotyzować mądrze? 
W tym miejscu warto zacząć od postawienia sobie mierzalnych ce-
lów, dobrego zrozumienia obecnego charakteru produkcji i zapla-
nowania przyszłych zmian. To kluczowy element udanych wdrożeń 
robotów do firm produkcyjnych. W kolejnym etapie należy wybrać 
sprawdzonego i doświadczonego dostawcę technologii, który 
przygotuje koncepcję robotyzacji. Koncepcja to już szczegółowe 
założenia projektowe, obliczenia wydajności, czasu cyklu, zasięgów 
robotów, buforów materiałowych mających ogromne znaczenie 
przy załadunku komponentów lub rozładunku wyrobów gotowych 
ale również przy mogących wystąpić mikro przestojach. W ramach 
koncepcji kluczowe znaczenia ma również dobór odpowiednich 
komponentów. W tym miejscu spotykam się z pytaniem czy wybrać 
cobota czy robota przemysłowego? Obydwa rodzaje robotów do-
skonale sprawdzają się w przemyśle, jednak każdy ma trochę inną 
rolę do odegrania. Coboty dedykowane są do miejsc, gdzie istnie 
konieczność ciągłego przezbrajania stanowiska lub linii na nowe 
produkty. Łatwo to osiągnąć dzięki intuicyjnemu programowaniu, 
które można opanować w kilka godzin. Do tego mogą pracować 
bezpiecznie ramię w ramię z człowiekiem, co powoduje, że zajmują 
mało miejsca. Bezpieczna praca jest osiągnięta kosztem ograniczo-
nej do bezpiecznych wartości prędkości. Można rzec, że szybkość 
pracy cobota, jest porównywalna z ręką bardzo szybkiego Opera-
tora, które przez 8 godzin pracy miałby problem z utrzymaniem ta-
kiej szybkości. Coboty stosowane są głównie w aplikacjach do 10 kg 
udźwigu, czasem również w cięższych do 20-25 kg. Miejsca gdzie 

potrzeba udźwigu przekraczającego 12-14 kg, robot przemysłowy 
wydaje się lepszym wyborem. Na zdjęciu przedstawiono cobota 
HCR-14, jeden z najnowocześniejszych a zarazem reprezentanta 
znanej od wielu lat rodziny cobotów HCR firmy HANWHA Robo-
tics z Korei Południowej, która jest jednym z liderów w produkcji 
cobotów. To cobot o udźwigu 14 kg i zasięgi 1420 mm, co pozwala 
na robotyzację wielu procesów m.in. paletyzacji, spawania, obsłu-
gi maszyn CNC. Z kolei roboty przemysłowe osiągają kilkukrotnie 
większe prędkości, co doskonale predestynuje je do produkcji 
wielkoseryjnej, gdzie krótki czas cyklu na linii czy w gnieździe pro-
dukcyjnym jest kluczowy. Wynikiem znacznie wyższych prędkości 
z jednej strony jest potrzeba stosowania dodatkowych wygro-
dzenia bezpieczeństwa i barier optycznych a z drugiej strony są 
to cięższe roboty wymagające masywnych konstrukcji stanowiska 
i solidnego kotwienia do podłoża. Nie bez znaczenia je to rów-
nież ich masa, która bywa 3-6 krotnie większa od ramion cobotów. 
Kolejną cechą wyróżniającą roboty przemysłowe to szeroki zakres 
udźwigów i zasięgów pracy. Dla przykładu podamy tu roboty bę-
dące na rynku od 1968 roku, japońskiej firmy NACHI, które obsłu-
gują ładunki o masie 1-1700 kg i zasięgi przekraczające 4000 mm. 
Na zdjęciu przedstawiamy robota NACHI MZ-07, który jest najpo-
pularniejszym modelem do operacji pick&place, montażu, obsłu-
gi maszyn CNC, pracę przy liniach produkcyjnych. Robot MZ-07F 
wyróżnia się najszybszym czasem znormalizowanego czasu cyklu 
pick&place na odcinku 25-300-25 mm, który wynosi poniżej 0,3 se-
kundy. To prędkości porównywalne z robotami SCARA w do tego 
mamy do dyspozycji elastyczność ramienia wynikającą z jego 6-cio 
osiowej konstrukcji. 

Firmy produkcyjne poddane są w dzisiejszych czasach szybkim i często nieprzewidywalnym 
zmianom w otoczeniu biznesowym. Zmiany te powodują konieczność przedefiniowania obecnych 
strategii działania. 

Efektywna robotyzacja kluczem  
do wzrostu konkurencyjności

COROBOTICS
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W koncepcji robotyzacji warto zwrócić 
uwagę na stopę zwrotu z inwestycji. I pole-
cam to wnikliwie przeanalizować, bo często 
spotyka się na rynku sytuacje, gdzie decyzje 
o robotyzacji powstają na bazie doświadczeń in-
nych firm w myśl zasady nasza konkurencja ma ro-
boty przy paletyzacji to nam się też będzie opłacać. 
Z naszej strony prowadzimy pełne wsparcie od strony 
zarówno technicznej, operacyjnej i biznesowej, by po-
kazać jakie rezultaty biznesowy osiągnie firma w wyniku 
wprowadzenia robotyzacji do swoich procesów produk-
cyjnych. A wielu przypadkach, rezultaty jakie osiągamy 
w wyniku robotyzacji potrafią zaskakiwać, a osiąga-
na stopa zwrotu z inwestycji w robotyzację zamyka się 
w okresie 12-20 miesięcy, co jest wynikiem skłaniającym 
do stwierdzenia – trudno o lepszą inwestycję. Ciekawym przykła-
dem jest proces spawania krótkich serii elementów, gdzie kluczo-
we jest szybkie przyuczenia robota do nowych elementów, wysoka 
dokładność i wydajność. To miejsce idealne dla cobota. W jednym 
z naszych wdrożeń, nasz Klient osiągał wydajność spawania 30 
elementów przez 8 godzin pracy. Spowodowane to było ręcznym 
procesem, gdzie występowało zmęczenie spawacza, potrzeba za-
kładania i zdejmowania środków ochrony osobistej do każdego 
elementu, pojedynczego załadunku i rozładunku każdego elemen-
tu. Po automatyzacji tego procesu, Operator układa 8 elementów 
na stole spawalniczym w strukturze wskazówek zegara o kącie 45 
stopni a cobot HCR-5A spawa każdy z tych elementów przez 1:52 
minuty. Nasi specjaliści przyjechali ze sprzętem, zamontowali go 
na stole, podłączyli, zaprogramowali, przeszkolili i towarzyszyli przy 
samodzielnym programowaniu przez Klienta. W tym przypadku 
wzrost efektywności jest kilkukrotny, co powoduje, że firma mająca 
wdrożone spawania zrobotyzowane oddala się o kilka odległości 
od innych zakładów, która nadal spawają manualnie. Trudno o lep-
szą rekomendację. Z drugiej strony są wdrożenia robotów przemy-
słowych, które doskonale sprawdzają w szybkich operacjach mon-
tażu. Na zdjęciu możecie zobaczyć robota NACHI z rodziny MZ, 
który z dużą prędkością i precyzją obsługuje gniazdo produkcyjne, 
gdzie jeden robota osiąga wydajność 2 operatorów. W operacjach 
montażu poza samym ramieniem robotycznym, niezmiernie ważne 
i trudne jest precyzyjnie podawanie elementów dla robota, zwłasz-

cza tych luźno rozsypanych np. piny, śrubki, tulejki, itp. Z pomo-
cą przychodzą tu podajniki AsyCube firmy Asyril, które delikatnie 
i precyzyjnie rozdzielają i pozycjonują elementy na tacy wibrującej 
w opatentowanej technologii wibracji akustycznych 3D. Do tego 
dolne podświetlenia back-light i intuicyjny do szybkiej samodzielnej 
konfiguracji system wizyjny EYE+ oparty o algorytmy deep learning, 
pozwala na jednym podajniku obsługiwać elementy o niemal do-
wolnej geometrii i wymiarach do 150x150 mm. Dzięki połączeniu 
robotów, cobotów i podajników wibracyjnych Asyril, trudno znaleźć 
czynności, które byłyby niemożliwe do zrobotyzowania. 

Oczywiście w tym miejscu pojawia się pytanie o efektywność, 
która jest kluczowa dla przyszłości firm na całym świecie. Dlatego 
polecam robotyzację ze sprawdzonymi Partnerami, sprzęt od uzna-
nych i doświadczonych Producentów, a do tego dobrze zaplano-
wany proces robotyzacji z dokładną koncepcją. Przy dobrze wyko-
nanej pracy na początku projektu, sama integracja, uruchomienie 
i późniejsza eksploatacji nie sprawiają problemów. To powoduję, 
że Klienci wracają z potrzebą robotyzacji kolejnych obszarów proce-
sów produkcyjnych. Zachęcam do rozmów o robotyzacji i dobrych 
decyzji związanych z automatyzacją.

Radosław Matiakowski
Prezes Zarządu – CoRobotics
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ność. Decyzjom o robotyzacji stanowisk sprzyjają także róż-
nego rodzaju ulgi i dotacje na rozwój – komentuje Sebastian 
Procek. – Do inwestycji w  roboty współpracujące skłaniają 
też prognozy na krajowym rynku pracy. Dane Głównego 
Urzędu Statystycznego mówią o zmniejszeniu się rynku osób 
czynnych zawodowo nawet o 1/5 do 2030 roku. Dla firm pro-
dukcyjnych to jasny sygnał, by nie zwlekać z inwestowaniem 
w automatyzację i robotyzację pracy – podsumowuje.

– Coboty, czyli roboty współpracujące, swoją popularność 
zawdzięczają idei bezpośredniej współpracy robota z człowie-
kiem, współpracy ramię w ramię, bez barier ochronnych, co 
jest również jednym z bazowych założeń idei Przemysłu 4.0 
– dodaje Sebastian Procek. W przypadku klasycznych robo-
tów przemysłowych praca w jednej przestrzeni produkcyj-
nej jest niemożliwa ze względu na kwestie bezpieczeństwa. 
Cobotów z  założenia te restrykcje nie obejmują. Sprzyja 
temu konstrukcja samego robota współpracującego, a także 
systemy bezpieczeństwa pozwalające natychmiast zatrzy-
mać pracę maszyny, jeśli wykryty zostanie ruch kolizyjny. 
Warto jednak zauważyć, że ostateczną decyzję w kwestii za-
sadności instalowania wygrodzeń podejmuje się na podsta-
wie identyfikacji i oceny zagrożeń. 

Roboty współpracujące wyróżnia kompaktowa budowa, 
mobilność, wspomniane już bezpieczeństwo użytkowania, 
łatwość implementacji oraz szybkiego programowania do 
nowych zadań produkcyjnych, co w  połączeniu z  szeroką 
gamą funkcji tych maszyn sprawia, że coboty zaczynają od-
grywać coraz większą rolę w cyfrowej transformacji przed-
siębiorstw, zwiększając wydajność i elastyczność procesów.

Robotyzacja na dzisiejsze i przyszłe 
wyzwania
Roboty współpracujące, które mogą bezpiecznie pracować 
w tym samym środowisku, co ludzie, odgrywają ważną rolę 
w  doskonaleniu procesu produkcji i  tworzeniu przewag 
konkurencyjnych. To rozwiązanie, które pozwala zwiększać 
elastyczność procesu produkcji, a  dzięki łatwemu progra-
mowaniu do nowych zadań niezwykle szybko reagować na 
pojawiające się wyzwania, jak nagłe zmiany w harmonogra-
mie produkcji. W kontekście realizacji koncepcji Przemysłu 
4.0 wykorzystanie cobotów pozwala również na wprowa-
dzanie zmian w  architekturze systemów zarządzania pro-
dukcją i przechodzenie z modelu tradycyjnego na produkcję 
nieliniową.

– Listę głównych korzyści wynikających ze stosowania 
cobotów przy produkcji otwiera kompaktowość rozwiąza-
nia, co oznacza, że roboty te potrzebują mniejszej niż inne 
maszyny powierzchni do pracy. Co więcej, nie musi być ona 
wygrodzona, a  mobilność robota daje szansę na bardziej 
elastyczne gospodarowanie miejscem w  hali produkcyj-
nej. Łatwość programowania cobotów do nowych zadań 
produkcyjnych zwiększa efektywność wytwórczą zakładu, 
ponieważ skraca się czas przestojów pomiędzy kolejnymi 
cyklami. Pamiętajmy też, że robot gotowy jest do pracy za-
wsze, a  jego wydajność utrzymuje się na stałym poziomie. 
Oznacza to, że wykonujący monotonne czy ciężkie dla czło-
wieka prace robot odciąża zespół, pozwalając w tym samym 
czasie osiągać lepsze efekty – kończy Sebastian Procek. 

 Aleksandra Solarewicz
� 
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Q: Firma FANUC właśnie oddała w  ręce producentów trzy 
nowe modele cobotów. Jak ważną rolę roboty współpracujące peł-
nią w rozwoju biznesu?  

A: Roboty współpracujące CRX są gotowe odpowiadać na 
potrzeby szerokiego grona producentów poszukujących moż-
liwości rozwoju swoich zdolności produkcyjnych. W  związ-
ku z  tym oczekujemy, że staną się one jednymi z  najpopular-
niejszych, a  jednocześnie najchętniej wybieranych produktów 
w  swojej klasie. Jesteśmy przekonani, że z  uwagi na połącze-
nie wysokich standardów bezpieczeństwa, lekkiej konstrukcji, 
a także intuicyjnego oprogramowania (typu drag and drop) będą one 
szczególnie interesujące dla klientów inwestujących w swoje pierw-
sze roboty. Seria CRX jest zaproszeniem do współpracy dla klientów 
z nowych segmentów rynku, w szczególności dla firm, które posiada-
ją już doświadczenia w obszarze automatyzacji produkcji, ale dotąd 
nie miały okazji nawiązać współpracy z naszym działem sprzedaży. 
Z przyjemnością zauważamy, że prezentacje robotów CRX spotyka-
ją się ze sporym entuzjazmem klientów. To wspiera nasze starania 
w  obszarze budowania długofalowych relacji z  klientami zarówno 
w obszarze technologii robotów współpracujących, jak również in-
nych typów robotów, które tworzymy z myślą o potrzebach zróżnico-
wanych procesów wytwórczych. 

Q: Jakie są wyróżniki robotów CRX na tle innych, obecnie do-
stępnych na rynku rozwiązań?

A: Dzięki naszemu 40-letniemu doświadczeniu w budowie robo-
tów przemysłowych, coboty CRX pracują niezawodnie i precyzyjnie 
w  trudnych warunkach przemysłowych, zapewniając producentom 
najwyższą możliwą dostępność i najdłuższy możliwy czas bezawaryj-
nej pracy. W rzeczywistości nasza seria CRX została zaprojektowana 
do wydajnej pracy, bez potrzeby przeprowadzania pełnych przeglą-
dów (co jest standardem w przypadku klasycznych robotów) nawet 
przez osiem kolejnych lat.

Q: Jaki udział rynku jest celem firmy FANUC? 
A:  W  perspektywie średnioterminowej chcemy stać się wyraź-

nym liderem rynku cobotów w  Europie, który aktywnie wspiera 
klientów w obszarze wdrażania robotów współpracujących do obsłu-
gi zróżnicowanych procesów wytwórczych. Zakładamy, że dysponu-
jąc rodziną, obejmującą 11 modeli cobotów o udźwigu od 4 do 35kg, 
jesteśmy w stanie zrealizować zamierzony cel.

Q: W grudniu 2019 
r. firma wprowadziła na 
rynek pierwszego lekkie-
go cobota CRX-10iA. Co 
można dziś powiedzieć 
o efektach wdrożenia 
tego modelu do oferty?

A:  Nasz pierwszy CRX został dobrze przyjęty przez rynek. 
Szczególnym zainteresowaniem cieszy się w  segmencie spawania 
łukowego. Nasze statystyki sprzedażowe pokazują, że od począt-
ku 2022 r. niemal jedna trzecia wszystkich sprzedanych robotów 
CRX znalazła zastosowanie w  aplikacjach spawalniczych. De-
cydowały o  tym funkcjonalności takie jak: ręczne prowadzenie 
i  szybkie uczenie robota trajektorii spawania, łatwość obsługi ro-
bota za pomocą funkcji typu drag and drop (przeciągnij i  upuść), 
a  także sprawdzone oprogramowanie FANUC ArcTool, które 
w standardzie oferuje klientom szeroki zakres zintegrowanych funk-
cji spawalniczych, pozwalających osiągnąć wysoką jakość i  precy-
zję spawania. Roboty CRX są również chętnie wykorzystywane do 
montażu małych części, obsługi detali, paletyzacji dużych elementów 
i wielu innych zadań.

Q: Czy FANUC zwiększy swoją zdolność produkcyjną robotów 
z uwagi na poszerzenie linii CRX?

A: Firma FANUC stale zwiększa swoją zdolność produkcyjną, co 
dotyczy także robotów.  Obecnie produkujemy 11 000 sztuk robotów 
różnego typu miesięcznie i planujemy dalszą ekspansję. Oczywiście, 
nie będzie ona ograniczona jedynie do modeli CRX. Wykorzystanie 
otwartej przestrzeni w przedsiębiorstwie i związane z tym podniesie-
nie wydajności daje nam perspektywę zwiększenia skali produkcji do 
około 14 000 sztuk robotów miesięcznie. Równolegle sprawdzamy, 
czy  istnieje możliwość jeszcze bardziej ambitnego podejścia do pro-
dukcji robotów tj. 16 500 sztuk miesięcznie bez konieczności budowy 
nowych obiektów. To pozwoliłoby nam dostosować się do potrzeb 
rynku w kilku najbliższych latach. Jednak biorąc pod uwagę oczeki-
wany wzrost globalnego rynku robotów już dziś widzimy potrzebę 
budowy nowej fabryki w celu wyniesienia naszych możliwości pro-
dukcyjnych na znacznie wyższe poziomy. 

Dodatkowe informacje na stronie www.fanuc.pl
� 

Wywiad z panem Shinichi Tanzawa, prezesem i dyrektorem generalnym 
FANUC Europe Corporation na temat strategicznej roli cobotów  
w ofercie firmy. 

Chcemy stać się liderem rynku 
cobotów w Europie

FANUC
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FIRMA PREZENTUJE

W poszukiwaniu optymalizacji
Produkcja przemysłowa wciąż rośnie. Kołem zamachowym tego pro-
cesu na całym świecie jest wzrost popytu na produkty konsumpcyj-
ne, które w wyścigu o serca odbiorców, konkurują w obszarze jako-
ści, powtarzalności, ceny, a także czasu wytwarzania. Coraz bardziej 
zróżnicowana i skomplikowana produkcja wymaga maszyn, które 
muszą być jeszcze lepiej dostosowane do aktualnych potrzeb przed-
siębiorstw produkcyjnych. 

W obliczu konieczności wprowadzenia nowych standar-
dów wytwarzania z pomocą producentom przychodzi fir-
ma FANUC – pionier w dziedzinie technologii CNC, robotyki 
 i wiodący dostawca środków automatyzacji produkcji – który dostar-
cza kolejne generacje  innowacyjnych produktów technologicznych, 
korzystając z dynamicznego rozwoju mikroelektroniki i informatyki. 

Mniejszy, lżejszy i obdarzony jeszcze większą mocą
Firma FANUC od lat oferuje największy wybór robotów na świecie. 
Maksymalny udźwig jednostek dostępnych w ofercie producenta 
sięga aż 2,3t a zasięg 4,7m. Mimo to japońscy konstruktorzy wciąż 
dostrzegają przestrzeń, którą mogą wypełnić innowacje i całkowicie 
nowe koncepcje produktów. Znakiem szczególnym najnowszych 
robotów w ofercie FANUC jest smukła konstrukcja, kompaktowa 
budowa, niższa masa, większa wydajność i znacznie większa moc. 
Wszystkie roboty marki FANUC charakteryzują się łatwą obsługą 
i dużą elastycznością wynikającą z możliwości zastosowania ponad 
250 różnorodnych opcji - programowych i sprzętowych, a także nie-
ustannego udoskonalania technologii CNC.   

Roboty FANUC CRX – nowa era współpracy 
Przykładem nowego podejścia do idei robotów są roboty współpra-
cujące CRX, od niedawna dostępne w ofercie firmy FANUC. Pojawiły 
się one w następstwie wcześniej wprowadzonej linii zielonych robo-
tów CR. Nowe, białe jednostki CRX w porównaniu do swoich zielo-
nych poprzedników CR są znacznie lżejsze i smuklejsze, a dodatkowo 
mogą pochwalić się szerszym pakietem funkcji, ułatwiających pro-
gramowanie i obsługę. Nowe coboty marki FANUC otwierają przed 
firmami zainteresowanymi automatyzacją zupełnie nowe możliwości. 
Z jednej strony pozwalają wprowadzić roboty do trudnych obszarów 

linii, które dotąd nie mogłyby zostać zrobotyzowane np. z uwagi na 
brak odpowiedniego rozwiązania.  Przykładowo - robota dostoso-
wanego do pracy w wąskich przestrzeniach, gotowego do działania 
w obszarze pracy innych maszyn, czy też wystarczająco elastycznego  
i bezpiecznego. A z drugiej strony oferują znacznie więcej możliwo-
ści montażu. Już nie tylko w wyznaczonym miejscu np. na specjalnie 
przygotowanej ramie czy postumencie, ale także na urządzeniu mo-
bilnym - platformie czy wózku AGV. Dzięki temu robot zawsze może 
znaleźć się w miejscu, gdzie jest najbardziej potrzebny i wykonać 
zadanie, które w danym momencie przyniesie produkcji najwięcej 
korzyści. 

W marcu 2022 r. FANUC wprowadził na rynek trzy nowe modele 
lekkich robotów współpracujących: CRX-5iA (o udźwigu 5 kg i zasię-
gu 994 mm), CRX-20iA/L (o udźwigu 20 kg i zasięgu 1418 mm) i CRX-
-25iA (o udźwigu 20 kg i zasięgu 1889 mm), jako odpowiedź na głosy 
klientów.

Najmniejszy ze wspomnianych robotów CRX-5iA to rozwiązanie, 
które świetnie poradzi sobie w bardzo ograniczonych przestrzeniach 

Pierwsze roboty przemysłowe marki FANUC trafiły do azjatyckich fabryk 
w latach 70. XX wieku. Dziś japoński producent oferuje przedsiębiorcom 
na całym świecie prawdziwą armię mechanicznych pracowników, 
złożoną z ponad 100 różnych modeli, przygotowaną do wykonywania 
odpowiedzialnych zadań w środowisku produkcyjnym. I wciąż tworzy 
nowe generacje robotów – lżejszych, smuklejszych, i jeszcze bardziej 
produktywnych – wyznaczając nowe trendy branżowe.

Nowe horyzonty  
robotyki przemysłowej

FANUC
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linii produkcyjnej, średni robot CRX-20iA/L to nowe, silniejsze obli-
cze robota CR-10iA, który mimo dokładnie takiej samej konstruk-
cji ramienia i zbliżonej masy własnej (CR-10iA 40 kg vs CRX-20iA/L 
41kg) był w stanie zaoferować jedynie dwukrotnie mniejszy udźwig 
(10 kg). Największy robot CRX-25iA to nowa koncepcja robota 
współpracującego o stosunkowo dużym udźwigu (25 kg), ale niskiej 
masie. 

Roboty tego typu bardzo dobrze radzą sobie z obsługą proce-
sów takich jak: obsługa maszyn, pakowanie, paletyzacja, szlifowanie, 
spawanie, kontrola jakości i wiele innych. 

Obecnie w ofercie firmy FANUC, jak dotąd najszerszej 
na rynku, klienci mogą znaleźć 11 modeli robotów współ-
pracujących przygotowanych do bezpośredniej współpracy  
z ludźmi.

Nowy wymiar wzroku robotów 
Roboty marki FANUC mogą już korzystać z najnowszej wer-
sji systemu wizyjnego FANUC 3DV. Następcy popularnego sys-
temu 3D Area Sensor, umożliwiającego detekcję obiektów  
w przestrzeni trójwymiarowej. 

Zmiany wprowadzone w obszarze systemów wizyjnych to kolej-
ne potwierdzenie tego, że FANUC pozostaje wierny filozofii, że firma 
technologiczna jest zobowiązana do wyprzedzania potrzeb klientów. 
Dzięki temu wprowadza rozwiązania, które oferują jeszcze większą 
funkcjonalność przy jednoczesnym niwelowaniu cech ograniczają-
cych pole zastosowania technologii w żywej produkcji, takich jak np. 
zbyt duży rozmiar lub za bardzo skomplikowana konstrukcja.

Nowy system wizyjny FANUC 3DV oferuje znacznie większe 
możliwości operacyjne przy prostszej i znacznie bardziej kompakto-
wej budowie. Cały system zamyka się już w jednym urządzeniu, a nie 
w trzech oddzielnych (projektor i dwie kamery), jak było w poprzed-

niej wersji. W ślad za mniejszym gabarytem pojawiła się możliwość 
zamontowania systemu bezpośrednio na ramieniu robota, a nie jak 
wcześniej - jedynie na ramie zawieszonej nad robotem. Warto do-
dać, że montaż kamery na ramieniu robota jest możliwy z dodatko-
wym osprzętem pozwalającym na bezprzewodowe połączenie: ka-
mera <-> kontroler robota. 

Algorytmy sztucznej inteligencji
Wraz z nowymi cechami użytkowymi systemu wizyjnego FANUC 
3DV producent wprowadził nowe możliwości uczenia robota. Za-
stosowanie funkcji AI Error Proofing, Tool, wykorzystującej sie-
ci neuronowe, pozwala na rozszerzenia zdolności poznawczych  
i autonomii robota.

U jak Upside Down
Symbol U pojawił się w nazwie kolejnego, nowego modelu robota 
już dostępnego w ofercie firmy FANUC. SR-3iA/U to nowa propo-
zycja producenta w obszarze robotów typy SCARA. W standardzie 
przygotowana do instalacji w pozycji odwróconej, np. na ramie pod-
wieszonej do sufitu.

Nowy, czteroosiowy robot, o udźwigu 3 kg, zasięgu poziomym 
350 mm, zasięgu pionowym 140 mm i pełnym kącie obrotu ramienia 
360 stopni również jest odpowiedzią na potrzeby klientów. Przede 
wszystkim tych, którzy poszukują efektywnego rozwiązania do ob-
sługi lżejszych detali, przy minimalnym wykorzystaniu przestrzeni hali 
produkcyjnej. 

Taka potrzeba coraz wyraźniej zaznacza się w branżach nasta-
wionych na dużą skalę produkcji i krótkie cykle produkcyjne. Są to 
m.in. sektory produkcji elektroniki użytkowej, przetwórstwa żywno-
ści, czy obróbki tworzyw sztucznych. Mnogość procesów takich jak: 
pick&place, montaż, testowanie, dozowanie, inspekcja oraz obsłu-
ga i pakowanie produktów, duże zagęszczenie stanowisk pracy lu-
dzi, a także długa lista norm i wymogów bezpieczeństwa decydują 
o tym, że roboty są tu bardzo potrzebne.

FANUC SR-3iA/U doskonale wpisuje się w potrzeby. Nie tylko 
pozwala w pełni wykorzystać dostępną przestrzeń, ale jest również 
bardzo łatwy w integracji. Jego niska masa (27kg) idzie w parze z im-
ponującym udźwigiem (3 kg), który jest dostosowany do potrzeb 
stosunkowo szerokiego wachlarza potencjalnych produktów. 

W najbliższej przyszłości producent zapowiada wprowadzenie 
podobnej wersji robota o udźwigu 6 kg, a także jednostek dedyko-
wanych do pracy w przemyśle spożywczym w kolorze białym.

Lżejszy, ale mocniejszy 
LR-10iA/10 to inny, nowy robot o relatywnie dużym udźwigu 10 kg, 
zbliżonym do możliwości lubianego przez producentów robota 
M10, ale znacznie lżejszy i bardziej kompaktowy. Poza doskonałym 
stosunkiem masy do udźwigu, FANUC zaoferował klientom w pełni 
zabudowaną konstrukcję w standardzie (IP67), dobrze przygotowaną 
do pracy w trudnych warunkach produkcyjnych, m.in. w środowisku 
mgły olejowej, miejscach o podwyższonym poziomie wilgoci lub 
w pobliżu maszyn, gdzie unoszą się opary chłodziwa. Jest to wyjąt-
kowo zręczny robot, który w świecie motoryzacji uchodziłby za samo-
chód z mocniejszym zawieszeniem.

Dodatkowe informacje na www.fanuc.pl
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P
ojawienie się robotów współpracujących stwo-
rzyło nowe wzorce dla automatyki przemysłowej. 
Dotychczas wdrażanie robotów przemysłowych 
zwykle wymagało od firm przemysłowych wielkich 
nakładów kapitałowych, posiadania specjalistów 

w dziedzinie inżynierii oraz programowania, a ponadto zaj-
mowało wiele miesięcy. 

W niektórych przypadkach wdrożenie robotów przemy-
słowych na dużą skalę może trwać latami i kosztować dzie-
siątki milionów dolarów. A kwoty te nie uwzględniają kosztów 
ciągłej konserwacji i programowania robotów oraz wsparcia 
technicznego ekspertów.

W jaki sposób roboty współpracujące 
przyczyniają się do coraz większej 
automatyzacji w przemyśle?
Coboty zmieniły ten stan rzeczy, zapewniając producentom 
realną alternatywę dla złożonego, kosztownego i czasochłon-
nego podejścia „wszystko albo nic” stosowanego do trady-

cyjnej automatyzacji operacji realizowanych w  zakładach. 
Stanowią one zmodernizowany i przyjazny dla ludzi wzorzec 
automatyzacji. Można je wykorzystywać w  wielu procesach 
przemysłowych, takich jak produkcja urządzeń elektronicz-
nych, obróbka metali oraz innych. Roboty współpracujące, 
które są tańsze i łatwiejsze do wdrożenia w porównaniu z ro-
botami tradycyjnymi (nawet przez osoby nieposiadające do-
świadczenia w  pracy z  robotami), rozszerzyły zastosowanie 
automatyzacji na tysiące małych i średnich firm.

Ponadto, w przeciwieństwie do tradycyjnych robotów, co-
boty mogą być bezpiecznie wykorzystywane na tych samych 
stanowiskach pracy, co ludzie, bez konieczności stosowania 
rozległych wygrodzeń ochronnych i osłon, wystarczy jedynie 
przeprowadzić ocenę ryzyka. Ponieważ w  większości zakła-
dów przemysłowych i produkcyjnych przestrzeń robocza jest 
na wagę złota, niewielkie gabaryty, funkcje bezpieczeństwa 
i możliwość wykorzystywania bez klatek bezpieczeństwa spra-
wiają, że technologia cobotów zyskuje coraz większe uznanie 
na całym świecie.

Koboty mogą pracować obok ludzi bez specjalnego wy-
grodzenia (po przeprowadzeniu oceny ryzyka) i są łatwe do 
zaprogramowania. Mogą one również zapewnić ogromną 
poprawę ergonomii pracy dotychczasowych pracowników 

Wybór robota współpracującego (cobota) dla zakładu przemysłowego wiąże się z wieloma aspektami, 
a firmy muszą zdecydować o wielu rzeczach. Między innymi o tym, czy skorzystać z usług integratora 
systemów i jakie ryzyko może się z tym wiązać.

Siedem tajemnic  
udanego wdrożenia cobota w zakładzie 
przemysłowym

JOE CAMPBELL, UNIVERSAL ROBOTS

Fot. 1. – Coboty dały nam możliwość rozwoju, 
ekspansji, stworzenia większej liczby miejsc pracy 
i przeniesienia naszych najcenniejszych zasobów – 
zasobów ludzkich – do nowych projektów, gdzie 
ich wiedza i umiejętności są najbardziej potrzebne 
– mówi Aldo Albieri, dyrektor operacyjny w fabryce 
Thyssenkrupp Bilstein w Hamilton w stanie Ohio, 
w której coboty UR10 firmy Universal Robots 
realizują obsługę maszyn, montaż i kontrolę jakości 
produktów. – Gdybyśmy polegali tylko na zatrudnianiu 
nowych pracowników, nigdy nie bylibyśmy w stanie 
stworzyć trzykrotnie większego zakładu niż pierwotnie 
zakładaliśmy. 
  Źródło: Universal Robots

Raport: Coboty w polsce
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Fot. 2. Po przeprowadzeniu oceny ryzyka firma produkcyjna Tool Gauge 
z Seattle (stan Waszyngton) wdrożyła cobota UR5 do montażu i dozowania 
tworzyw sztucznych. Prace te wymagają ścisłej współpracy człowieka 
z robotem. System bezpieczeństwa cobota, ograniczający jego siłę, 
zapewnia automatyczne zatrzymanie maszyny w przypadku napotkania 
przeszkody.  Źródło: Universal Robots

zakładów przemysłowych, przejmując od nich powtarzalne, 
obejmujące dźwiganie ciężarów prace, które prowadzą do 
nadwyrężeń i urazów u ludzi. Dzięki temu pracownicy mogą 
skupić się na zadaniach ambitniejszych, posiadających więk-
szą wartość. Koboty są również stale dyspozycyjne (24/7) 
i  mają stałą, wysoką wydajność pracy, co prowadzi do lep-
szych wyników pod względem jakości w porównaniu z zada-
niami wykonywanymi ręcznie przez ludzi.

Roboty współpracujące mogą pomóc 
w uzupełnieniu niedoborów siły roboczej
Niedobór dostępnej siły roboczej jest długotrwałym pro-
blemem dla sektora produkcyjnego w USA, który nasilił się 
jeszcze w wyniku pandemii COVID-19: 62,4% respondentów 
badania przeprowadzonego przez amerykańskie Krajowe Sto-
warzyszenie Producentów (NAM) w grudniu 2020 r. uznało 
przyciągnięcie i  utrzymanie wykwalifikowanych pracowni-
ków za główne wyzwanie dla działalności swoich firm.

Wykorzystanie cobotów jest skutecznym sposobem roz-
wiązania przez firmy produkcyjne problemu niedoborów siły 
roboczej. Koboty umożliwiają zwiększenie mocy produkcyj-
nych oraz wydajności produkcji i poprawę jakości wyrobów, 
pomimo istnienia ciągłych niedoborów na rynku pracy. Po-
nieważ coraz trudniej jest znaleźć pracowników do wykony-
wania takich zadań, jak przenoszenie materiałów, spawanie, 
montaż małych części, obsługa maszyn sterowanych nume-
rycznie (CNC), coboty przejmują od ludzi te zadania.

Według analityków z amerykańskiej firmy doradczej BIS 
Research światowy rynek cobotów, którego wartość w  2020 
roku wynosiła około 674,9 mln dolarów, będzie rozrastał się 
w szybkim tempie – skumulowany roczny wskaźnik wzrostu 
(CAGR) do 2025 roku będzie wynosił 28%. Podobnie prze-
widuje firma badawczo-konsultingowa Emergen Research: do 
2027 roku wartość sprzedaży cobotów wzrośnie do 9,3 mld 
dolarów, z około 700 mln dolarów w 2019 roku. Jednocześnie 
z danych Międzynarodowej Federacji Robotyki (IFR) wynika, 
że coboty są najszybciej rozwijającym się segmentem rynku 
robotów przemysłowych.

Trzy powody dokonywania automatyzacji 
zakładów przemysłowych za pomocą 
robotów
Pierwsze firmy, które wdrożyły technologię cobotów pod ko-
niec pierwszej dekady XXI w., były przekonane o słuszności 
kilku nowych idei, takich jak:

•  Automaty mogą bezpiecznie działać w otoczeniu ludzi
•  Automaty mogą być programowane i wdrażane przez 

pracowników produkcji, a nie przez ekspertów od ro-
botów przemysłowych.

•  Automatyzacja może być wprowadzana w sposób nie-
wymagający wprowadzania dużych zmian w  istnieją-
cych planach produkcyjnych, co jest szczególnie cenne 
dla mniejszych firm.

Jak z powodzeniem wdrożyć roboty 
współpracujące
Jak dotąd okazało się, że pierwsze firmy wdrażające coboty 
miały rację. Roboty udowodniły swoją przydatność w  dzie-
siątkach tysięcy udanych wdrożeń w branży motoryzacyjnej, 
produkcyjnej, farmaceutycznej i elektronicznej, w zastosowa-
niach tak różnych jak: obsługa maszyn, montaż, wykańczanie 
powierzchni, kontrola jakości oraz pakowanie i  paletyzacja. 
Obecnie coboty stanowią około 5% światowego rynku robo-
tów przemysłowych. Na podstawie swoich badań firma Inte-
ract Analysis przewiduje, że do 2027 roku udział ten wzrośnie 
do około 30%.

Ponieważ technologia cobotów stoi u  progu wejścia do 
głównego nurtu automatyki przemysłowej, można już teraz 
przeanalizować kilka kluczowych kwestii, co może pomóc fir-
mom w pomyślnym wdrożeniu cobotów:

1. Wdrożenie cobota: Wybór między samodzielnym wdro-
żeniem a wynajęciem integratora systemów.

Ze względu na łatwość obsługi i niewielkie gabaryty, co-
boty idealnie nadają się do wdrożeń realizowanych samodziel-
nie przez firmy przemysłowe. Jeśli zadanie do wykonania jest 
proste, np. pick-and-place (podnieś i  umieść na właściwym 
miejscu), firmy powinny zyskać pewność, że poradzą sobie 
z wdrożeniem cobota we własnym zakresie. Wdrożenia samo-
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dzielne są znacznie tańsze od tych, które wymagają udziału 
specjalistów od integracji systemów. Dlatego są one bardzo 
atrakcyjne dla małych firm, posiadających ograniczonym bu-
dżet na automatyzację.

Należy pamiętać, że istnieją znaczne różnice w ilości i ja-
kości zasobów edukacyjnych dostarczanych przez różnych 
producentów cobotów. Szczególnie jest to ważne, gdy w zakła-
dzie pracują osoby z niewielkim doświadczeniem w roboty-
ce lub nieposiadające takiego doświadczenia w ogóle. Należy 
w  takiej sytuacji koniecznie wybrać cobota produkcji takiej 
firmy, która zapewnia szkolenia online, edukację i wsparcie, 
wymagane do wdrożenia cobota w zakładzie.

W przypadku bardziej złożonych zastosowań robotów lub 
z jakiegokolwiek innego powodu, umiejętności pracowników 
firmy przemysłowej nie są wystarczające do pełnego wdroże-
nia tych urządzeń. W takiej sytuacji firmy muszą skorzystać 
z usług jednego z trzech rodzajów integratorów:

1.  Dystrybutor z wartością dodaną (value-added distri-
butor, VAD). Jest najtańszy i  zapewnia pomoc tech-
niczną w celu ułatwienia sprzedaży oraz zaleca konfi-
guracje cobota i jego urządzenia peryferyjne.

2.   Integrator typu Lean (Lean integrator).. Często kon-
centruje się na konkretnym zastosowaniu cobota (na 
przykład spawaniu lub wykańczaniu powierzchni) 
i podaje czas integracji w tygodniach.

3.   Tradycyjny integrator systemów. Buduje on stanowisko 
dla cobota od podstaw, integrując wszystkie urządzenia 
peryferyjne i sprzętowe, wymagane dla stanowiska go-
towego do pracy. Tradycyjni integratorzy systemów po-
dają czas realizacji w miesiącach, co sprawia, że proces 
integracji jest droższy, ale za to kompletny.

2. Identyfikacja czynników ryzyka związanych z zastosowa-
niem cobota

Każde zastosowanie cobota jest inne i wiąże się z odręb-
nymi wyzwaniami. Niektóre zagrożenia są nieodłącznie zwią-
zane z procesem, np. spawanie łukowe. Inne zagrożenia wy-
nikają z dodatkowej złożoności, np. gdy w gnieździe cobota 
instalowany jest dodatkowo system wizyjny. Zagrożenia może 
stwarzać także środowisko, zwłaszcza wilgotność i  tempe-
ratura. Czynniki, takie jak obciążenie cobota w stosunku do 
maksymalnego, mogą mieć wpływ na żywotność sprzętu. Dla-
tego należy poprosić producenta cobota o kartę oceny ryzyka 
zastosowania, która pomoże w dokonaniu świadomej oceny 
tych czynników.

3. Przeprowadzanie oceny ryzyka związanego z cobotem
Ocena ryzyka jest obligatoryjnym elementem procesu 

wdrażania cobotów. Wskazówki dotyczące przeprowadzania 

Fot. 4. Aby dowiedzieć się więcej na temat 
konfigurowania oraz programowania robotów produkcji 
Universal Robots, dział inżynierski firmy DCL Logistics 
z Fremont (stan Kalifornia) wykonał darmowe moduły 
szkoleniowe online na Akademii Universal Robots 
oraz darmowy symulator zastosowania cobotów, 
umieszczony na stronie internetowej UR. Jak mówi 
Walter Perchinumio, starszy inżynier oprogramowania 
w DCL Logistics – Kiedy pierwszy raz zobaczyłem ten 
symulator, od razu pomyślałem: bingo! Możemy teraz 
przetestować wszystko. W symulatorze zobaczyliśmy 
rzeczywisty interfejs. Pierwszy miesiąc naszej pracy 
z robotem to była wyłącznie praca z symulacją 
i skończyło się to tak, że symulator stał się dla mnie 
decydującym czynnikiem. 

Źródło: Universal Robots

Fot. 3. Firma Darex, producent wiertarek i ostrzałek do 
noży z siedzibą w Ashland (stan Oregon), zorganizowała 
konkurs, którego celem był wybór technika obsługują-
cego cobota. Przeprowadzono kilka rund konkursów 
programowania, w oparciu o udostępnione przez produ-
centa cobota moduły szkoleniowe online. W konkursie 
ostatecznie zwyciężyła Brittany Mohrman (powyżej).  
 Źródło: Universal Robots

Raport: Coboty w polsce
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oceny ryzyka można znaleźć na stronie internetowej organi-
zacji A3 Robotics (będącej częścią Stowarzyszenia Rozwijania 
Automatyzacji). Znajdują się tam doskonałe zasoby i materiały 
szkoleniowe z zakresu bezpieczeństwa robotów. Ponadto w ra-
mach finansowanego przez Unię Europejską projektu COVR 
(„Bycie bezpiecznym w otoczeniu robotów współpracujących 
i  uniwersalnych we współdzielonych przestrzeniach”), udo-
stępniono niedawno bezpłatny cyfrowy zestaw narzędzi, który 
stanowi centralne repozytorium informacji i wskazówek doty-
czących oceny ryzyka, studiów przypadku, dyrektyw dotyczą-
cych bezpieczeństwa, norm międzynarodowych i najlepszych 
praktyk w zakresie bezpieczeństwa cobotów.

4. Argumenty biznesowe przemawiające za inwestycją w co-
bota

Przypadki biznesowe przemawiające za cobotami są prze-
konujące, ale wiele osób na stanowiskach dyrektorskich, po-
dejmując decyzję o jakiejkolwiek inwestycji w automatyzację, 
wymaga szczegółowych informacji na temat zwrotu z inwesty-
cji (ROI). Dlatego należy poprosić swojego dostawcę cobotów 
o arkusz kalkulacyjny ROI i instrukcje, jak obliczyć całkowite 
korzyści z wdrożenia cobotów.

Rzeczywiste wartości ROI wykraczają poza koszty pra-
cy. Obejmują one również ogólną efektywność wyposażenia 
(OEE), które są procentową miarą stopnia wykorzystania 
maszyn i sprzętu w zakładzie, odniesioną do maksymalnego 
potencjału tych maszyn i  sprzętu podczas ich zaplanowanej 
pracy, oraz całkowitą efektywność pracy (OLE), które są pro-
centową miarą efektywności wykorzystywania przez firmę 
swojego najbardziej wydajnego personelu. Wskaźniki te są 
skorygowane pod kątem takich zmiennych, jak dyspozycyj-
ność, przepustowość i jakość.

5. Podnoszenie kwalifikacji operatorów cobotów
Pierwszym krokiem na drodze do bezproblemowego pod-

noszenia kwalifikacji pracowników zakładu przemysłowego, 
którzy mają zostać operatorami cobotów jest wybór takiego 
cobota, który jest przyjazny dla użytkownika. Jeśli robot ten jest 
łatwy do zaprogramowania za pomocą ręcznego programatora 
(ang. teach pendant), smartfona lub tableta to jedna z głów-
nych przeszkód na drodze do skutecznego podnoszenia kwa-
lifikacji operatorów została usunięta już na samym początku.

Następnie należy wybrać ambasadora cobota, który zosta-
nie mistrzem (ang. champion) tej technologii. Z powodu tzw. 
efektu wow (ang. wow factor; pozytywna reakcja ludzi na ich 
działanie) kojarzonego z cobotami, wyzwaniem w tym punk-
cie nie będzie znalezienie mistrza cobota, tylko dokonanie wy-
boru spośród kilku entuzjastycznie nastawionych kandydatów 
do tej roli.

Należy poszukać takich producentów cobotów, którzy 
zapewniają naukę i  szkolenia. To pomoże usprawnić proces 
szkolenia pracowników mających obsługiwać coboty oraz 
skrócić czas wdrożenia tych maszyn. Jakość ma tu znaczenie, 
dlatego należy poszukać firm robotycznych, które mają już 

udokumentowane doświadczenie w  szkoleniach, a  najlepiej 
takich, które mogą pochwalić się uznanymi w przemyśle cer-
tyfikatami.

6. Dobór akcesoriów do cobotów według konkretnej apli-
kacji

Roboty współpracujące mogą być wykorzystane do re-
alizacji niewiarygodnie rozległego zakresu zadań – od precy-
zyjnej kontroli jakości do paletyzowania 
ciężkich towarów. Jednak, aby skomple-
tować system, należy dobrać też elementy 
oprzyrządowania końcowego dla cobota, 
bowiem nie wszystkie produkowane co-
boty są takie same. Firma przemysłowa 
powinna wykonać kompleksowe badanie 
oferty cobotów i upewnić się, że inwestuje 
w te maszyny, które posiadają certyfikat na 
technologię plug-and-play oraz są kompa-
tybilne z najszerszym zakresem oprzyrzą-
dowania końcowego oraz sprzętu i  opro-
gramowania peryferyjnego. 

Ponadto należy poszukać cobotów 
tych producentów, którzy rozumieją, w jaki 
sposób ich produkty są wykorzystywane 
w  różnych aplikacjach oraz konkretnych 
sytuacjach i dlatego oferują kompletne ze-
stawy aplikacyjne, zawierające cały sprzęt 
i oprogramowanie, który jest niezbędny do 
przygotowania się do wykonania jakiegoś konkretnego zada-
nia. Czy wybrany producent cobota zapewnia pomoc w zakre-
sie dotyczące tworzenia aplikacji, zasoby i wsparcia technicz-
nego? Warto to sprawdzić, bo powinien.

7. Wykonanie badań rynku cobotów
Wyszukiwanie potrzebnych informacji na temat robotów 

współpracujących spośród całego bogactwa dostępnego w In-
ternecie jest największym wyzwaniem. Dobrym sposobem 
na znalezienie praktycznych informacji na temat wdrażania 
cobotów oraz uzyskiwania z nich korzyści są przypadki prak-
tyczne (case stories). Dokumenty informacyjne wydawane 
przez producentów (ang. white papers) pokrywają jakąś kon-
kretną aplikacje, temat czy gałąź przemysłu. Ze względu na to, 
że w ostatnich latach na rynku produkcji cobotów pojawiło 
się wiele nowych firm, należy w poszukiwaniach skoncentro-
wać się na informacjach od tych firm, które posiadają udoku-
mentowaną historię skutecznych wdrożeń. Ponadto warto też 
wykorzystać informacje na temat cobotów, podawane przez 
niezależne źródła, takie jak TÜV Rheinland, A3 oraz projekt 
COVR, finansowany przez Unię Europejską.

Joe Campbell, starszy menedżer ds. rozwijania aplikacji  
w firmie Universal Robots. 

�
� 

  Więcej 
INFORMACJI

SŁOWA KLUCZOWE:
roboty współpracujące, ocena 
ryzyka, coboty

Roboty współpracujące (coboty) 
mogą pomóc firmom produkcyjnym 
w zwiększeniu efektywności 
i poprawie bezpieczeństwa.
Firma zamierzająca zainwestować 
w coboty musi na wczesnym etapie 
określić, czy powinna skorzystać 
z pomocy integratora systemów.

DO ROZWAŻENIA
Czy Wasza konkurencja 
przyśpiesza wdrożenia robotów 
współpracujących?
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Roboty przemysłowe 2022/2023
DODATEK SPECJALNY – PORADY

FITECH

Jak uczą się roboty? 
Techniki uczenia maszynowego

R
oboty przemysłowe wykonują automatycznie róż-
nego typu zadania, przyjmując polecenia i realizu-
jąc odpowiadające im funkcje w oparciu o proce-
dury programów lub wykorzystując technologię 
sztucznej inteligencji. Jednak zdolność robotów do 

wykonywania zaprogramowanych zadań zależy w dużej mie-
rze od dokładnego wykrywania celów oraz identyfikowania 
tych zadań, a więc od systemu wizyjnego. 

Przełomowa technologia AI
Różne, zmieniające się typy produkcji i produktów sprawiają, 
że tradycyjne metody pozycjonowania oraz rozpoznawania 
charakteryzują się poważnymi błędami oraz niską dokład-
nością. Z tego też względu w złożonych środowiskach wiele 
zadań jest wciąż wykonywanych manualnie.

– Dlatego tak przełomowa okazała się technologia głębo-
kiego uczenia (deep learning), która umożliwiła analizę róż-
nego typu danych, jak np. obraz czy odczyt siły z  czujników 
zamontowanych na robocie. Zastosowanie metod głębokiego 
uczenia pozwala na tworzenie bardziej generycznych i odpor-
nych rozwiązań do montażu elementów na liniach produkcyj-
nych. W związku z tym, we współczesnej robotyce z powodze-
niem stosuje się algorytmy wizyjne do wyznaczania lokalizacji 
oraz planowania trajektorii ruchu ramienia robota – tłumaczy 
Grzegorz Bartyzel, specjalista ds. AI z firmy FITECH. 

Po co robotowi sztuczna inteligencja 
i uczenie maszynowe?
Sztuczna inteligencja pomaga robotowi przemysłowemu 
wykrywać i  chwytać różnego typu obiekty pomimo różnic 
w kształcie. – Dlatego doskonałym przykładem uczenia maszy-
nowego jest np. lokalizacja elementów do pobrania w przestrze-
ni roboczej robota albo stanowisko do zapewnienia kontroli ja-
kości PCBA na liniach produkcyjnych w fabrykach elektroniki 
– wylicza ekspert z FITECH.

Bez uczenia maszynowego automatyzacja przy dużej licz-
bie typów części nie byłaby opłacalna, ponieważ wymagałaby 
nieustannej ingerencji ze strony inżyniera produkcji. Jednak 
roboty wykorzystujące technologie AI mogą pobierać obrazy 
nowych części np. z chmury danych, a następnie z powodze-
niem chwytać oraz manipulować nowymi elementami. 

3 obszary wykorzystania sztucznej 
inteligencji i uczenia maszynowego 
w robotyce
Sztuczna inteligencja wykorzystywana jest głównie w trzech ob-
szarach robotyki, dzięki którym zastosowania robotów stają się 
coraz bardziej funkcjonalne, a także bardziej opłacalne. Są to:

•  Systemy wizyjne: sztuczna inteligencja pomaga ro-
botom rozpoznawać obiekty z  dużo większą dokład-
nością i wykrywać przedmioty, których wcześniej nie 
„widziały”.

•  Systemy sterowania ruchem: dzięki algorytmom 
sztucznej inteligencji, które pomagają robotom ustalić 
najlepszą pozycję i orientację chwytanego obiektu oraz 
trajektorię optymalnego ruchy ramienia robota. 

•  Dane: algorytmy sztucznej inteligencji dają robotom 
i systemom dostęp do olbrzymich ilości danych, któ-
re pozwalają określić czysto fizyczne oraz logistyczne 
wzorce i odpowiednio na nie reagować. 

Co nas czeka w przyszłości?
Jeśli chodzi o zastosowania w robotyce, sztuczna inteligencja 
z  wolna wkracza w  procesy przemysłowe, ale już teraz wy-
wiera istotny wpływ na procesy produkcji oraz rozwiązania 
logistyczne. Tworzone systemy pozwalają budować całkowi-
cie zautomatyzowane linie produkcyjne, zautomatyzowane 
stanowiska kontrolne oraz zautomatyzowane rozwiązania 
logistyczne. – To nowa era automatyzacji procesów przemy-
słowych, która może przynieść przedsiębiorstwom realne korzy-
ści i  pozwala osiągnąć przewagę konkurencyjną – podkreśla 
Grzegorz Bartyzel z FITECH, firmy, która jest inteligentnym 
elementem tego procesu. 

Obecnie w inteligentnej robotyce pojawił się nowy trend, 
zwany głębokim uczeniem ze wzmocnieniem (deep reinforce-
ment learning), gdzie roboty same uczą się wykonywać zada-
ne im zadania. To rozwiązanie w przyszłości może znacząco 
zredukować ingerencje inżyniera w  konfiguracje procesów 
przemysłowych. Jest to na razie na wczesnym stadium roz-
woju, dlatego póki co trudno przewidzieć efekty finalne tych 
prac.

Więcej informacji: www.fitech.pl
� 

Szybki rozwój środowiska 5G, technologii komunikacyjnych, sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego 
umożliwiają zastosowanie inteligentnych algorytmów do rozwoju robotów przemysłowych o zupełnie nowych 
funkcjonalnościach. A nowe możliwości oznaczają nowe zastosowania, wspierające rozwój przemysłu  
i podnoszące opłacalność produkcji. 
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R
ynek robotów i  robotyki odnotowuje znaczny 
wzrost – w pierwszej połowie 2020 r. skumulowany 
roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) wyniósł tu po-
nad 25%. Branża robotyki rozwinęła się, obejmując 
różne urządzenia, takie jak roboty współpracujące, 

autonomiczne roboty mobilne (AMR), przemysłowe robo-
ty mobilne (IMR), pojazdy sterowane automatycznie (AGV) 
oraz roboty osobiste. Obecnie produkowane roboty znacznie 
różnią się od tych spotykanych w przeszłości. Mogą być mo-
bilne, wchodzić w bardziej bezpośrednie interakcje z ludźmi, 
są bardziej angażujące i, podobnie jak w przypadku wielu ro-
dzajów produktów, bardzo podatne na postęp technologiczny, 
wykorzystują połączenia sieciowe oraz dysponują coraz więk-
szą autonomią.

Zmiany zachodzące w robotach i produktach zrobotyzo-
wanych w połączeniu z ich ciągłym rozwojem i coraz większą 
obecnością w naszym życiu sprawiają, że ważne jest zrozumie-
nie potencjalnych zagrożeń związanych z tymi urządzeniami. 
Ponadto bardzo ważne jest zrozumienie norm i  opcji testo-
wania, które producenci i  konstruktorzy powinni stosować 
w celu ograniczenia ryzyka oraz zapewnienia bezpieczeństwa 
i zgodności z przepisami.

Klasyfikacja potencjalnego ryzyka 
i zagrożeń związanych z robotami
Zgodnie z normą ISO 8373 robot jest definiowany jako akty-
wowany mechanizm wykonujący ruch programowalny w co 
najmniej dwóch osiach, o pewnym stopniu autonomii, poru-
szający się w swoim środowisku w celu wykonywania zamie-
rzonych zadań. Oczywiście roboty mogą być bardziej złożone. 
Wiąże się z nimi ryzyko, które należy brać pod uwagę podczas 
projektowania oraz pracy z nimi. Poniżej wymieniono zagro-
żenia typowe dla większości rodzajów robotów:

•  Zagrożenia mechaniczne. Należy przeanalizować 
i ocenić kwestie związane z konstrukcją i działaniem 
samego systemu.

•  Zagrożenia elektryczne. Należy rozważyć ogólne bez-
pieczeństwo i  działanie podzespołów elektrycznych 
w  urządzeniu oraz samego urządzenia, szczególnie 
w odniesieniu do norm bezpieczeństwa elektrycznego.

•  Zaburzenia elektromagnetyczne (EMI). Problemy 
związane z  oddziaływaniem pól elektromagnetycz-
nych, emitowanych przez urządzenia robotyczne na 
inne urządzenia elektryczne lub emitowanych przez 
inne urządzenia znajdujące się w pobliżu na roboty.

•  Zagrożenia dla ergonomii. Potencjalne problemy 
związane z  konstrukcją i  komfortem użytkowania 
urządzenia lub systemu.

•  Zagrożenia termiczne. Produkty muszą być oceniane 
pod kątem możliwości przegrzania, co może prowa-
dzić do pożaru, poparzeń ludzi lub uszkodzeń sprzętu.

•  Zagrożenia akustyczne/hałasem. Podczas wykony-
wania przez produkt określonego zadania lub funkcji 
mogą pojawić się problemy operacyjne skutkujące nie-
pożądanymi albo głośnymi dźwiękami.

•  Zagrożenia wibracjami. Problemy mechaniczne, któ-
re podczas użytkowania prowadzą do niepożądanych 

Zmiany zachodzące w robotach i systemach robotycznych oraz ich rosnąca obecność w przemyśle sprawiają, 
że ważne jest zrozumienie potencjalnych zagrożeń związanych z tymi urządzeniami.

Przeprowadzanie  
oceny bezpieczeństwa
dla robotów i systemów robotycznych

Źródło: CFE Media i Technologia
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lub nadmiernych wibracji. Te z kolei mogą powodować 
hałas oraz potencjalne uszkodzenia produktu.

•  Zagrożenia ze strony promieniowania elektroma-
gnetycznego. Poziomy emisji fal elektromagnetycz-
nych z  systemu i  jego komponentów muszą mieścić 
się w zakresie uznawanym przez odnośne przepisy za 
bezpieczny i dopuszczalny.

•  Zagrożenia ze strony materiałów/substancji. Zagro-
żenia związane z  komponentami robota, takimi jak 
oprzewodowanie, elementy metalowe, oprogramowa-
nie itp.

•  Zagrożenia środowiskowe. Zagrożenia związane 
z  określonym środowiskiem, w  którym maszyna jest 
użytkowana zgodnie z  przeznaczeniem. Na przykład 
w obiektach służby zdrowia – potencjalne zagrożenia 
związane z  oddziaływaniem na inne urządzenia me-
dyczne i ich najważniejsze funkcje.

•  Zagrożenia ze strony akumulatorów/baterii. Obawy 
związane z  ładowaniem, przegrzaniem, pożarem lub 
iskrzeniem w urządzeniach wykorzystujących akumu-
latory/baterie i/lub inne komponenty magazynujące 
energię elektryczną.

Zagrożenia i wymagane środki bezpieczeństwa zależą od 
rodzaju zastosowania/przeznaczenia, ponieważ roboty i sys-
temy zrobotyzowane mają różne kształty i rozmiary oraz są 
wykorzystywane w różnych aplikacjach. Mogą wystąpić pew-
ne kombinacje czynników stwarzających zagrożenia, takie 
jak wibracje/hałas, elektryczne/termiczne lub elektryczne/
promieniowanie/EMI. Podczas projektowania robotów i pro-
duktów robotycznych należy pamiętać o tych potencjalnych 
kombinacjach, aby być w stanie ograniczyć ryzyko oraz od-
powiednio przetestować urządzenie przed uruchomieniem 
produkcji.

Ocena ryzyka dla każdego zdefiniowanego zagrożenia jest 
niezbędna do określenia odpowiednich środków je zmniejsza-
jących ryzyko. Jeżeli zagrożenia nie da się wyeliminować za 
pomocą bezpiecznej konstrukcji, wymagane jest zastosowanie 
odpowiednich środków zabezpieczających oraz innych środ-
ków ochronnych. Oceny ryzyka należy dokonywać na każdym 
etapie prac związanych z opracowywaniem produktów.

Testy zagrożeń związanych z robotami
Do oceny zagrożeń związanych z urządzeniami robotyczny-
mi istnieje kilka opcji badań, które mogą być stosowane w za-
leżności od zagrożeń zidentyfikowanych w danym urządze-
niu. Należą do nich m.in.:

•  Oceny miejsc niebezpiecznych, wykonywane dla pro-
duktów używanych w miejscach niebezpiecznych lub 
w atmosferze zagrażającej wybuchem. Wykonywane są 
zgodnie z określonymi wymaganiami.

•  Oceny bezpieczeństwa funkcjonalnego w celu zapew-
nienia prawidłowego działania mechanizmów zabez-
pieczających przed awarią.

•  Oceny mechaniczne pod kątem potencjalnych zagro-
żeń i środków je ograniczających.

•  Testy bezpieczeństwa elektrycznego, przeprowadzane 
w celu zapewnienia bezpiecznego działania produktu, 
odniesione do wykorzystywania energii elektrycznej 
oraz wykazania zgodności z  wymaganymi normami 
bezpieczeństwa elektrycznego.

•  Ocena akumulatorów/ładowarek w celu zapewnienia, 
że technologie magazynowania energii elektrycznej 
spełniają kryteria wydajności, niezawodności oraz bez-
pieczeństwa.

•  Testowanie wydajności w celu dokonania oceny dzia-
łania takich podzespołów jak chwytaki czy kamery 
oraz wibracje i akustyka pod kątem ogólnej wydajności 
i ciągłości w czasie.

•  Oceny procesów, które obejmują zarządzanie ryzy-
kiem, programowalne elektryczne systemy medyczne 
oraz użyteczność w zależności od poszczególnych pro-
duktów, ich przeznaczenia oraz środowiska pracy.

•  Testy środowiskowe w celu oceny zagrożeń i działania 
związanego z przewidzianym przez producenta środo-
wiskiem pracy urządzenia.

•  Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) w  celu 
potwierdzenia ograniczenia zaburzeń elektromagne-
tycznych.

•  Testy łączności bezprzewodowej i  cyberbezpieczeń-
stwa, wykonywane w celu potwierdzenia, że odpowied-
nie systemy spełniają wymagania w zakresie połączeń 
sieciowych, funkcjonalności i bezpieczeństwa danych. 

Należy pamiętać, że zagrożenia i  odpowiednie testy do 
przeprowadzania ich oceny są często objęte obowiązującymi 
normami bezpieczeństwa, dlatego ważna jest ich znajomość 
i zrozumienie.

Normy i przepisy dotyczące robotów
Określone przepisami wymagania dotyczące robotów różnią 
się w zależności od rynku i branży, dlatego ważne jest, aby 
wiedzieć, które normy odnoszą się do danego projektu. Nor-

 
Zgodnie z normą ISO 8373 robot jest definiowany 
jako aktywowany mechanizm wykonujący ruch 
programowalny w co najmniej dwóch osiach, 
o pewnym stopniu autonomii, poruszający 
się w swoim środowisku w celu wykonywania 
zamierzonych zadań.
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my ISO 10218-1 i ISO 10218-2 dotyczą wymagań bezpieczeń-
stwa dla robotów przemysłowych, systemów oraz integracji. 
Zostały one zharmonizowane i  przyjęte przez wiele krajów 
i  regionów, jednak w  zależności od rynku i  zastosowania 
mogą mieć zastosowanie inne istniejące normy.

Europa
Roboty w UE podlegają regulacjom w zależności od ich 

zastosowania. Producenci powinni przestrzegać istniejących 
norm EN oraz ISO, dotyczących urządzeń zrobotyzowanych; 
kilka z nich zostało zharmonizowanych w ramach Dyrektywy 
Maszynowej. Zapewni to bezpieczeństwo robota na podsta-
wie wyników oceny ryzyka produktu, która rozpoczyna się 
od określenia zamierzonego zastosowania, uzasadnionego, 
przewidywalnego niewłaściwego użycia / ograniczeń dla ma-
szyn oraz identyfikacji zagrożeń. Obowiązujące normy euro-
pejskie to między innymi:

•  EN ISO 10218-1 i 10218-2 obejmują wymagania bez-
pieczeństwa dla robotów przemysłowych, systemów 
robotycznych oraz ich integracji;

•  EN 12100 zawiera ogólne zasady projektowania, oceny 
ryzyka i ograniczania ryzyka w odniesieniu do maszyn;

•  ISO/TS 15066 jest specyficzna dla robotów współpra-
cujących;

•  EN 61000-6-2 i 61000-6-4 koncentrują się na odporno-
ści i emisji EMC dla środowisk przemysłowych;

•  Dyrektywa ATEX 2014/34/UE dotyczy robotów wyko-
rzystywanych w niebezpiecznych miejscach lub środo-
wiskach zagrożonych wybuchem;

•  EN 13857 dla robotów stosowanych w  niebezpiecz-
nych miejscach/środowiskach zagrożonych wybu-
chem, jeżeli bezpieczeństwo maszyn jest regulowane 
przez zapewnienie odległości bezpieczeństwa;

•  Dyrektywa w  sprawie urządzeń radiowych (RED), 
która ustanawia wymagania dotyczące bezpieczeństwa 
i  kompatybilności elektromagnetycznej dla urządzeń 
wykorzystujących fale radiowe.

Ameryka Północna
W Stanach Zjednoczonych i Kanadzie opracowano nor-

my dotyczące robotów i urządzeń zrobotyzowanych, zgodne 
z istniejącymi normami międzynarodowymi. Należą do nich 
normy 10218-1 i  10218-2, normy zharmonizowane ANSI/
RIA R15.06 i R15.08 oraz CAN/CSA Z434, a także:

•  ANSI/UL 1740 dla robotów i sprzętu robotycznego;
•  IEC 61508-1, 61508-2 i  61508-3 dotyczą bezpieczeń-

stwa funkcjonalnego elektrycznych, elektronicznych 
i programowalnych elektronicznych systemów bezpie-
czeństwa oraz ich oprogramowania;

•  IEC 62061 dotyczy bezpieczeństwa funkcjonalnego 

elektrycznych, elektronicznych i  programowalnych 
elektronicznych systemów sterowania, związanych 
z bezpieczeństwem.

Azja
W Azji wiele krajów i regionów ma normy dotyczące ro-

botyki zharmonizowane z  ISO 10218-1. Należą do nich GB 
11291 i 11291.2-2013 w Chinach, JIS 8433-1 w Japonii, KS B 
ISO 10218-1 i  10218-2 w  Korei Południowej, CNS 14490-1 
B8013-1 i 14490-2 B8013-2 na Tajwanie oraz SS ISO 10218-
1:2016 i 10218-2:2016 w Singapurze. Istnieją dodatkowe normy 
obejmujące zarządzanie ryzykiem, w tym jego oceny i ograni-
czanie, takie jak GB/T 15706-2012 w Chinach i JIS B9700:2013 
w Japonii. W Japonii muszą być uwzględniane normy dotyczą-
ce robotów współpracujących w ramach JIS TS B0033.

Najlepsze praktyki dotyczące robotów
Producenci i konstruktorzy mogą przygotować swoje produk-
ty do wejścia na różne rynki na kilka sposobów. Po pierwsze, 
muszą znać normy i wymagania obowiązujące na rynku, na 
który zamierzają wejść, oraz być na bieżąco z nieuniknionymi 
aktualizacjami i zmianami.  Powinni również na bieżąco śle-
dzić zmiany w technologii i aplikacjach, ponieważ mogą one 
wpływać na normy i  wymagania. Zidentyfikować wszelkie 
zbieżności z wymaganiami dotyczącymi testowania i oceny, 
obowiązującymi na rynkach, na które zamierza wejść dana 
firma. Może to pomóc w usprawnieniu podejścia, co z kolei 
może doprowadzić do szybszego wprowadzenia produktów 
na rynek i obniżenia ponoszonych kosztów.

Producenci powinni wykonywać analizy ryzyka zwią-
zanego z  zagrożeniami oraz ustalać odpowiednie badania 
i  oceny w  celu wyeliminowania zagrożeń, a  także działania 
korygujące. Współpracować z zaufaną i kompetentną firmą 
partnerską, która zna obowiązujące normy i najlepsze sposo-
by demonstrowania zgodności z ich wymaganiami. Może ona 
pomóc w opracowaniu kompleksowego planu testów, który 
pozwoli wprowadzić produkty na rynek, a także planu obej-
mującego ocenę jakości i bezpieczeństwa w celu zapewnienia 
sukcesu produktu.

Roboty i robotyka to wiele możliwości dla tak wielu róż-
nych branż, a wielu producentów pragnie poznać możliwości 
związane z  tymi produktami. Znajomość norm i  wymagań 
określonych przepisami może nie tylko zapewnić opracowa-
nie bezpieczniejszego i lepiej działającego produktu, ale także 
pozwolić na szybkie i efektywne wprowadzenie produktu na 
rynek.

Pierrick Balaire, dyrektor globalnej linii biznesowej  
w firmie Intertek.

� 
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pakowania worka 500 g. Zaplanowano dalsze korzystanie 
z usług innej firmy. Niestety, przy takich założeniach główne 
problemy, m.in. nieregularna waga zasypanych woreczków 
i problemy związane z  transportem produktu pozostawały 
nierozwiązane. 

Wybór integratora systemu
Wykonaliśmy symulację zwrotu kosztów, z której wynikało, że 
powyższe ograniczenie wydłuży ROI (czas zwrotu z inwesty-
cji) o około 53%. Z tego też powodu podjęto decyzję o zreali-
zowaniu całości inwestycji. Na podstawie przekazanych nam 
opakowań wykonane zostały testy. W międzyczasie inwestor 
dokonał zmiany sposobu zamykania opakowań jednostko-
wych z  zakładki stanowiącej część opakowania na klejenie 
góry opakowania, a także modyfikacji wielkości dotychczaso-
wego woreczka o pojemności 500 g. W wyniku przedstawie-
nia najkorzystniejszych rozwiązań zostaliśmy zdefiniowani 
jako projektant całego systemu, a także dostawca rozwiązań 
od kartoniarki jednostkowej po paletyzację produktu. 

Po doprecyzowaniu wytycznych przystąpiliśmy do prac 
projektowych. Dostarczyliśmy inwestorowi kompletną spe-
cyfikację całej linii, a  także projekty wykonawcze dwóch 
kartoniarek jednostkowych, kartoniarki zbiorczej, umożli-
wiającej nakładanie dekli w karton, oraz systemu paletyzu-
jącego. Ponadto do akceptacji przedstawione zostały sche-
maty elektryczne, pneumatyczne i automatyki. 

Montaż w siedzibie inwestora
Jednocześnie, w  celu przyspieszenia realizacji, podjęliśmy 
wspólnie z  inwestorem decyzję o montażu systemu w jego 
siedzibie. Pozwoliło to na skrócenie czasu realizacji mniej 
więcej o  miesiąc. W  trakcie montażu naszej części linii 
otrzymaliśmy informację o problemach z zachowaniem sta-
łego wymiaru wypełnionego woreczka. Różnice w wymiarze 
woreczka (± 10%) wynikały ze zmiennej w czasie granulacji 

Opis procesu przepakowywania
Proces polega na przepakowaniu produktu sypkiego z wor-
ka typu big bag do woreczka 500 g, a następnie umieszczenie 
opakowania w kartoniku jednostkowym i zbiorczym karto-
nie mieszczącym 5 kg. Tak przygotowany produkt trafia na 
paletę. Inwestor wymagał, aby całość procesu przepakowy-
wania odbywała się w sposób ciągły pomimo wymiany wor-
ków big bag, a wydajność wynosiła 40 opakowań na minutę. 

Z  informacji otrzymanych od inwestora wynikało, że 
sam koszt przepakowywania produktu z  worków typu big 

bag do opakowań 
500 g stanowi znacz-
ną część kosztu wy-
tworzenia wyrobu 
gotowego do sprze-
daży. Dodatkowo 
podsumowane zo-
stały koszty zwią-
zane z  transportem 
produktu, a  także 
ilość reklamacji wy-
nikających z  błędów 
w pakowaniu. Na tej 
podstawie określo-
na została potrzeba 
robotyzacji konkret-
nego procesu. Inwe-
stor zaproponował 
częściową automaty-
zację. Ograniczenie 
polegało na rezygna-
cji z procesów wcho-
dzących w zakres od 
opróżniania worków 
typu big bag do za-

Przeprowadzona analiza wykazała, że znaczne środki inwestora przeznaczane są na procesy związane 
z przepakowywaniem jednego z produktów. Proces ten odbywał się w innej firmie. Inwestor początkowo 
planował przeprowadzenie automatyzacji w zakresie częściowego przepakowywania. Przedstawiliśmy 
koncepcję oraz kosztorys przedsięwzięcia zakresie częściowym i pełnym. Wspólnie z inwestorem podjęliśmy 
decyzję o kompleksowej realizacji projektu. 

Duży koncern z branży spożywczej zgłosił się do    naszej firmy  

w celu ustalenia możliwości  obniżenia kosztów  
  produkcyjnych z zastosowaniem    robotyzacji i automatyzacji

NIXAL

Roboty przemysłowe 2022/2023
DODATEK SPECJALNY – CASE STUDIES
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Duży koncern z branży spożywczej zgłosił się do    naszej firmy  

w celu ustalenia możliwości  obniżenia kosztów  
  produkcyjnych z zastosowaniem    robotyzacji i automatyzacji

produktu. Niestety, przy większej średnicy drobin produk-
tu wielkość opakowania foliowego przewyższała wielkość 
kartonika jednostkowego i  uniemożliwiała umieszczenie 
go w opakowaniu kartonowym. Na podstawie przekazanej 
informacji przygotowaliśmy prototyp rozwiązania proble-
mu, którego celem było określenie, w jaki sposób zachowa 
się opakowanie foliowe w przypadku zgniecenia i wciśnięcia 
go do kartonika. Po otrzymaniu zadowalających wyników 
wdrożono rozwiązanie do już zbudowanej kartoniarki. 

Na kolejny problem związany z  realizacją inwestycji 
nie trzeba było długo czekać. Proces polegający na usta-
wianiu pionowo kartoników jednostkowych stał się mniej 
powtarzalny. Okazało się, że ze względu na przesunięcie 
środka ciężkości kartonika, wynikającego z  wybrzuszenia 
w  miejscu okienka, dochodziło do przewrócenia produk-
tu. Problem został rozwiązany bez dodatkowych nakładów 
finansowych, jedynie na drodze zmian programowych 
prowadzących do zmniejszenia prędkości obracania karto-
ników. Nie był to jednak koniec konsekwencji zwiększenia 
wymiaru opakowań foliowych. Wybrzuszenie kartonika 
miało wpływ na dalszy etap procesu. Po zgrupowaniu 10 
szt. kartoników jednostkowych suma odchyłek wymiaru 
stanowiła około 9% wymiaru zakładanego! Doprowadzi-
ło to do problemów z  umieszczeniem pakietu w  kartonie. 
Nie otrzymaliśmy pozwolenia na zmianę wymiarów opa-
kowania zbiorczego, gdyż byłoby to niezgodne ze standar-
dem odbiorcy końcowego. W  tej sytuacji, podobnie jak 
przy pierwszym rozpatrywanym problemie, opracowaliśmy 
rozwiązanie polegające na modyfikacji ruchów roboczych 
robota w celu dociśnięcia pakietów w kartonie zbiorczym. 
Dzięki szybkiej reakcji naszego zespołu, a także świetnej ko-
munikacji z inwestorem udało się rozwiązać problem. Dal-
szy proces produkcyjny odbywał się bez komplikacji.

Czas wdrożenia realizacji
Całość realizacji wraz z  poprawkami zajęła naszej firmie 
54 tygodnie. Cały okres został podzielony na poszczególne 
etapy:

•  projekt techniczny – 20 tygodni
•  realizacja – 14 tygodni
•  wprowadzanie modyfikacji – 5 tygodni
•  montaż – 8 tygodni
•  kalibracja systemu – 2 tygodnie

•  testy systemu – 3 
tygodnie

•  odbiory systemu 
– 2 tygodnie 

Jak wynika z  po-
wyższych danych, 
znaczną część okresu 
realizacji poświęcili-
śmy na dopracowanie 
projektu technicznego 
stanowiska. Z przyczyn 
od nas niezależnych ko-
nieczne było przepro-
wadzenie dodatkowych 
modyfikacji, które spo-
wodowały wydłużenie 
czasu realizacji. Okres 
realizacji przypadł na 
trzy pierwsze fale CO-
VID, więc rezultat moż-
na ostatecznie uznać za 
zadowalający.

Czas zwrotu z inwestycji
Dzięki zastosowaniu i  wdrożeniu innowacyjnych rozwią-
zań udało się osiągnąć wydajność maksymalną całej linii na 
poziomie 35–40 opakowań na minutę. Ponadto ze względu 
na rezygnację z podwykonawcy na etapie przepakowywania 
okres zwrotu z całej inwestycji nie przekroczy 3 lat.  Zmini-
malizowano problemy, a także koszty związane z transpor-
tem produktów. 

Podsumowując: wdrożone rozwiązania funkcjonują 
u inwestora od prawie dwóch lat. Podczas całego okresu nie 
zanotowano poważniejszych awarii. W tym czasie udało się 
wytypować wąskie gardła, którymi są procesy następujące 
po paletyzacji. Rozpoczęliśmy rozmowy w celu usprawnie-
nia kolejnych obszarów produkcji. Co więcej, przez wspo-
mniany okres koszty inwestycji zwróciły się w ponad 60%. 
Ta inwestycja jest bardzo dobrym przykładem kreatywności 
i zwinności, ale też współpracy klienta i integratora w obli-
czu nieustannie zmieniających się wymagań i nowych pro-
blemów, których nie sposób było przewidzieć wcześniej.
� 
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H
anover Displays tworzy i projektuje systemy in-
formacji pasażerskiej do użytku w  transporcie 
publicznym, kładąc duży nacisk na wysoki stan-
dard jakości produktów. W  panelach wyświe-
tlaczy wykorzystywane są płytki drukowane, 

które początkowo produkowano w Azji Wschodniej. Firma 
Hanover postanowiła jednak przejść na model produkcji we-
wnętrznej. 

Zainwestowaliśmy w  szybkie urządzenia do wytwarzania 
płytek drukowanych. Ta decyzja pozwoliła nam uzyskać więk-
szą elastyczność w zakresie kontroli produkcji, a także umożliwi-
ła dalszy rozwój produktów – wyjaśnia Reece Mills, kierownik 
ds. kontroli produkcji w Hanover Displays.

Automatyzacja procesu testowania 
i kontroli
W  konsekwencji firma stanęła przed nowymi wyzwaniami. 
Konieczne były zarówno testy, jak i kontrole płytek. Począt-
kowo proces opierał się przede wszystkim na obsłudze ręcz-
nej – pomimo zastosowania zautomatyzowanego sprzętu do 

testowania operator musiał wykonywać wiele czynności z za-
chowaniem pełnego skupienia. Jako że firma przetwarza około 
240 tysięcy zespołów płytek drukowanych rocznie, istniało 
realne ryzyko wystąpienia u operatorów urazów spowodowa-
nych powtarzalnym wysiłkiem. 

W związku z  tym firma Hanover podjęła decyzję o dal-
szej automatyzacji procesu. Jak zaznacza kierownik operacyj-
ny Sean Winter: – Oprócz rozwiązania problemu dotyczącego 
zdrowia i bezpieczeństwa naszych pracowników dążyliśmy rów-
nież do zapewnienia stałego cyklu pracy. Kwestia automatyzacji 
była dla mnie bardzo ważna, więc chcieliśmy, by coboty praco-
wały również w nocy. Umożliwiłoby to zwiększenie przepusto-
wości przy mniejszym wysiłku. 

Poszukując odpowiedniego rozwiązania, firma zapoznała 
się z  ofertą Absolute Robotics, integratora małych robotów 
z siedzibą w Bristolu. Absolute Robotics jest partnerem inte-
gracyjnym firmy OMRON Industrial Automation, globalnego 
lidera w dziedzinie automatyzacji i opracowywania robotów 
do zastosowań przemysłowych. 

Geoff Ferguson, dyrektor zarządzający Absolute Robotics, 
mówi: – Na początku firma Hanover zademonstrowała nam 
dotychczasowy ręczny sposób testowania płytek drukowanych 
przez operatora. Zalecił on przejście na coboty OMRON TM, 
które są łatwe w zaprogramowaniu oraz wyposażone w inno-
wacyjne, zintegrowane funkcje wizyjne, w pełni zgodne z za-
łożeniami koncepcji Przemysłu 4.0. 

– Jednym z kluczowych czynników było dążenie firmy Ha-
nover do osiągnięcia współpracy pomiędzy cobotami a  istnie-
jącym ręcznym sprzętem testowym. W związku z  tym coboty 
wyposażono w specjalne narzędzia, które umożliwiają otwiera-
nie i zamykanie ręcznego sprzętu do testowania – dodaje Geoff 
Ferguson. 

Wdrażanie nowych cobotów
Firma Hanover chciała wykorzystać pełen potencjał cobotów, 
stosując je w produkcji zarówno płytek przetwarzających, jak 
i płytek wyświetlaczy. Proces obejmował zastosowanie wbu-
dowanych systemów wizyjnych, szczególnie w przypadku pły-
tek wyświetlaczy, w celu kontroli prawidłowej kolejności za-

Hanover Displays Limited z siedzibą w Wielkiej Brytanii potrzebowała nowego systemu do testowania 
zespołów płytek drukowanych (PCBA). Zdecydowała się wykorzystać do tego celu coboty firmy OMRON 
z serii TM, dostarczone i zamontowane przez Absolute Robotics. 

Firma Hanover Displays 
automatyzuje testowanie zespołów płytek 
obwodu drukowanego za pomocą cobotów

OMRON



ROBOTY PRZEMYSŁOWE 2022/2023      61

palania diod LED. W późniejszym czasie firma zainwestowała 
w sześć kolejnych cobotów OMRON TM. 

Koboty zostały wdrożone na dwóch liniach produkcyj-
nych firmy Hanover. Pobierają one płytki wyświetlaczy LED 
ze standardowych regałów magazynowych, a następnie pod-
dają je testom. Jednym z  wyzwań stojących przed Absolute 
Robotics była szeroka gama rozmiarów i  kształtów płytek 
drukowanych do paneli wyświetlaczy produkowanych przez 
Hanover Displays. Koboty należało przystosować do obsługi 
różnych rodzajów płytek. W związku z tym Absolute Robotics 
opracowało elastyczne narzędzia z możliwością autoregulacji 
pod kątem rozmiaru i kształtu. Program może również obsłu-
żyć dowolną liczbę diod LED – od kilkuset do kilkudziesięciu 
tysięcy. 

Wykorzystanie zalet 
– Po wdrożeniu pierwszego systemu dość szybko odnotowaliśmy 
korzyści płynące z zastosowania cobotów. Naszym celem było 
osiągnięcie bezobsługowego działania i  bardzo szybko udało 
nam się to spełnić. Zwrot z inwestycji w cały system uzyskaliśmy 
w ciągu zaledwie dwóch lat. Testy obejmują bardzo powtarzalne 
procesy, więc najważniejsza jest dla mnie możliwość oddelego-
wania pracowników do innych zadań i podnoszenia ich kwalifi-
kacji – mówi Reece Mills. 

Sean Winter dodaje: – Z punktu widzenia kontroli jako-
ści mamy możliwość pełnego śledzenia naszych zespołów pły-
tek drukowanych. Oznacza to, że po każdej kontroli zespołu 
otrzymujemy informacje o wyniku testu. Uzyskaliśmy również 
dodatkowe 1100 godzin bezobsługowej pracy w  skali roku. 
W  firmie Hanover zawsze szukamy sposobów na inwestycję 
w przyszłość. Obserwujemy rozwój technologiczny i rozważa-

my, w jaki sposób możemy wdrażać nowe rozwiązania w naszej 
działalności. 

– Współpraca z  Hanover Displays była bardzo udana 
i  z  przyjemnością podjęliśmy się wyzwań związanych z  tym 
projektem. Wyposażanie robotów w odpowiednie narzędzia do 
obsługi płytek drukowanych dało nam dużo satysfakcji i uważa-
my, że udało nam się zapewnić świetne rozwiązanie techniczne, 
dzięki któremu firma zyskała tysiące dodatkowych godzin pracy 
– podsumowuje Geoff Ferguson z Absolute Robotics. 

OMRON Corporation to wiodąca firma w branży automatyki 
na świecie, oferująca rozwiązania oparte na technologii  

„Sensing & Control + Think

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej  
firmy OMRON: www.industrial.omron.pl
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C
ałość zagadnienia jest bardzo obszerna. Każdy z wymie-
nionych poniżej punktów można by rozpisać na wiele eta-
pów. Tak więc jestem pewna, że ten artykuł nie wyczerpie 
całości zagadnienia. Głównym celem jest jednak kompak-
towe wyposażenie project managerów w podstawowe in-

formacje, ułatwiające prace i komunikację z programistami. 
Prace nad stacją automatyczną, w której pracuje robot przemysłowy, 

to bardzo kompleksowy proces. Moje sugestie podzieliłam na poszcze-
gólne etapy. 

Założenia i pierwsze symulacje stacji
Pierwszą i najistotniejszą sprawą, która pojawia się już na etapie anali-
zy kosztów przyszłej stacji, jest odpowiedni dobór robota. Do tego celu 
należy jak najdokładniej i wszechstronnie określić jego otoczenie i zada-
nie, jakiemu będzie służyć. Do najistotniejszych elementów, które trzeba 
wziąć, pod uwagę należą: 

a.   Udźwig – należy określić położenie środka ciężkości oraz wagę 
całego układu, jaki robot będzie dźwigać (np. chwytak wraz 
z przenoszoną częścią). Do tych danych najlepiej dodać kilkana-
ście procent w ramach bezpieczeństwa i porównać je z tabelami 
producenta pokazującymi rozkład środka ciężkości. 

b.   Zasięg: do określenia odpowiedniej wielkości robota należy 
wziąć pod uwagę zarówno punkty w przestrzeni daleko oddalone 
od robota, jak i te, które są bardzo blisko.  Warto też sprawdzić, 
czy orientacja, z jaką robot będzie musiał wykonywać trajektorie, 
jest osiągalna (np. kąt nakładania kleju lub położenia spawu). 

c.   Specyfika i warunki pracy: przy procesach, które odbywają się 
w  trudniejszych środowiskach (np. duża wilgotność, wysoka 
temperatura) lub które powodują powstawanie np. pyłów, warto 
skonsultować się z producentem odnośnie do wersji robota. Cza-
sem też wystarczy doposażyć go w specjalne okrycie, izolujące go 
od warunków środowiskowych. 

W czasie automatyzacji procesów produkcyjnych istotnym elementem jest robot. Często wzbudza on największą 
niepewność dotyczącą jego odpowiedniego zaprogramowania. Robotyzacja wielu ludziom wydaje się bardzo 
trudnym zadaniem, które wymaga szerokiej wiedzy. W tym artykule chciałabym podzielić się kilkoma radami 
na temat tego, jak osoby odpowiedzialne za projekt, nieznające się na robotach przemysłowych, mogłyby 
zweryfikować prace wykonywane przez programistów robotów. Z drugiej strony mam nadzieję, że pomoże on 
także samym programistom sprawdzać, czy nie zapomnieli o którymś z elementów. 

Jak zweryfikować  

pracę robotyka? 

ROBOTYCY.COM
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Rysunek 1. Rozkład udźwigu robota o maksymalnym udźwigu 7 kg. Widać na 
nim, że środek ciężkości odsunięty w kierunku Z o ponad 30 cm spowoduje 
obniżenie udźwigu prawie o połowę. 
 Źródło: dokumentacja Fanuc B-83494EN/08

Rysunek 2. Zaznaczona na czerwono strefa, która jest nieosiągalna dla 
robota. Warto sprawdzić nie tylko zasięg maksymalny, ale również minimalny. 

Źródło: Product specification – IRB 2400 35, 3HAC042195-001 Revision: R 
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Rysunek 3. Najczęstszy błąd konstruktorski przy ustawianiu 
pozycji roboczej: dokładnie na wprost ramienia; robot znajduje 
się w osobliwości i ruchy w układzie kartezjańskim będą 
skutkować obracaniem się osi 4 i 6. 
 Źródło: opracowanie własne

d.  Prędkości w cyklu: specyfika niektórych procesów może wymu-
szać zastanowienie się nad doborem robota także pod kątem jego 
możliwości szybkiej pracy. Warto na to zwrócić uwagę, szczegól-
nie przy szybkich cyklach produkcyjnych. 

Wymienione kryteria to tylko podstawy do dokładnego wybrania 
modelu robota. Niemniej warto zweryfikować, czy każdy z nich został 
odpowiednio przemyślany. 

Projektowanie stacji 
Kolejnym etapem jest szczegółowe projektowanie całej stacji. Na tym 
etapie konieczna jest ścisła współpraca kilku działów. Zazwyczaj rozpo-
czyna się od rozmieszczenia maszyn i urządzeń niezbędnych do wyko-
nania procesu, aby ustalić: 

a.  dokładne dobranie pozycji robota;
 i.   unikanie osobliwości: roboty ze względu na swoją budowę 

mają punkty, które – pomimo że występują w obszarze zasię-
gu – mają nieskończoną liczbę rozwiązań matematycznych; 
powoduje to, że w czasie pracy nie będzie można wykonać 
do nich dojazdów liniowych. Robotyk na symulacji powi-
nien się upewnić, że obsługa maszyn nie będzie wymagała 
przejazdu przez takie punkty. 

 ii.   optymalizowanie rozmieszczenia maszyn, które pozwoli 
skrócić czasy cyklu oraz dostosować stację pod modyfika-
cje lub rozbudowę. Najlepiej wypróbować kilka konfiguracji 
i przetestować je w wirtualnym środowisku. 

b.  Element wykonawczy na kiści; 
 i.   Kołkowanie każdego elementu zakładanego na kiść robota: 

w dokumentacjach do danego typu robota jest określone paso-
wanie oraz rozstaw i wielkość kołków; bezwzględnie należy się 
do tego stosować – wtedy demontaż tego elementu nie będzie 
powodował konieczności ponownego przeuczania punktów. 

 ii.   Montaż pod kątem: często w celu uniknięcia osobliwości na 
stacji wystarczy zmienić kąt montażu chwytaka o 7–10o;

 iii.  Kalibracja robota: niektóre typy robotów mają znaczniki 
pozycji kalibracyjnych umieszczone na płaszczyźnie flanszy; 
należy wtedy brać pod uwagę przeniesienie ich na element 
wykonawczy. Dobrze jest też przeanalizować możliwości 
ustawienia robota w pozycji kalibracyjnej i w miarę możli-
wości takie zaplanowanie stacji, by było to osiągalne bez de-
montażu narzędzi.

 iv  Dodatkowy osprzęt: warto przemyśleć na tym etapie moco-
wanie odpowiedniego elementu do przeuczania TCP. Jego 
dobre umiejscowienie ułatwi w  przyszłości programowa-
nie trajektorii robota. W naszej firmie stosuje się zazwyczaj 
otwory gwintowane, w które wkręcamy odpowiedniej dłu-
gości zaostrzone piny. 

   Należy też przemyśleć prowadzenie przewodów z  mediami 
niezbędnymi dla robota (często poszerzają one wymagane 
przez robota miejsce pracy).

Pamiętajmy, że etap projektowania to również projekt elektryczny 
oraz blisko z nim związany projekt bezpieczeństwa. Najczęściej powta-
rzającym się błędem instalacji bezpieczeństwa na stacjach jest brak wa-
runków do programowania robota. Na każdym robocie jest odpowied-
ni tryb pracy ręcznej, który musi być dostępny przy otwartych drzwiach 
wejściowych do stacji. Ponadto należy przeanalizować media niezbędne 
do poprawnego przeuczania robota: może się zdarzyć, że niezbędne jest 
sprężone powietrze (np. w celu ustabilizowania pozycji produktu). Pa-
miętajmy, żeby nigdy nie dopuszczać do sytuacji, gdzie taka procedura 
nie jest przewidziana. 

Programowanie robota offline
Modele przygotowane na etapie projektowania warto wykorzystać do 
stworzenia symulacji. Pozwoli ona na wykrycie ewentualnych proble-
mów jeszcze na etapie, gdy projekt jest tylko w wersji wirtualnej, oraz 
pomoże w opracowaniu programów robota. 

Projektowanie programów: 
a.   TCP oraz układy współrzędnych: dobrą praktyką jest zaplano-

wanie co najmniej jednego punktu definiującego narzędzie (tzw. 
Tool Center Point) oraz wykonanie oddzielnych układów współ-
rzędnych dla każdego z etapów pracy robota (np. pobieranie i od-
kładanie) lub dla każdego typu; znacznie ułatwia to późniejsze 
przeniesienie wirtualnych trajektorii na rzeczywiste obiekty. 

b.  Pisanie optymalnego kodu: 
 i.   wykorzystywanie funkcji wszędzie tam, gdzie kod programu 

się powtarza lub poprawi to jego czytelność;
 ii.   uszablonowanie programu robota (np. wykorzystywanie 

jednej struktury logiki do zarządzania programem oraz róż-
nymi typami występującymi na stacji);

 iii.  Wykorzystywanie opisowych i znaczących nazw zmiennych 
oraz sygnałów;

Rysunek 4. Do montażu na kiść robota zawsze stosuje się kołki. 
Umożliwiają one bezproblemowe prace serwisowe.  
 Źródło: opracowanie własne 
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 iv.   Jeśli w zakładzie już pracują roboty przemysłowe, to w miarę 
możliwości napisanie programów na ich podstawie. Znacz-
nie ułatwia to późniejszą pracę utrzymania ruchu.

c.  Optymalna trajektoria: 
 i.   wykorzystanie ruchów point-to-point (PTP) do jak naj-

większej ilości przejazdów; przejazdy w ruchach liniowych 
wyłącznie tam, gdzie są niezbędne (np. linia prosta spawu, 
wjazd chwytakiem w mocowanie itd.);

 ii.   używanie zaokrągleń – „kwadratowe” ruchy to duża strata 
czasowa oraz przyspieszone serwisy; 

 iii.   wykorzystywanie offsetów (wektorów przesunięcia) jako 
punktów dojazdowych (dużo mniej punktów do przeucze-
nia w razie zmian);

 iv.   zaplanowanie automatycznego powrotu do pozycji począt-
kowej – niezbędne w sprawnej obsłudze stacji; 

 v.   dodanie trajektorii serwisowych do często wykonywanych 
czynności, np. trajektorii do zmiany chwytaka przy prze-
zbrojeniu produkcji na inny typ. 

Przygotowanie stacji i testy 
Po złożeniu mechanicznym stacji i wykonaniu całej instalacji elek-

trycznej można przejść do etapu łączenia w całość wszystkich elemen-
tów wraz z przygotowanymi programami PLC i robota. 

Ważnym elementem jest prawidłowe pierwsze uruchomienie robo-
ta: 

a.   sprawdzenie pary robot – szafa elektryczna: przy większej licz-
bie robotów należy się upewnić, że szafa elektryczna należy do 
danej jednostki mechanicznej. Nie należy też załączać szaf elek-
trycznych robotów bez podłączonych do nich ramion mecha-
nicznych; 

b.   sprawdzenie poprawności działania systemu operacyjnego, 
zainstalowanych pakietów aplikacji, panelu robota oraz jednost-
ki mechanicznej (brak wycieków, brak nieprawidłowych dźwię-
ków w czasie poruszania osiami);

c.   Kalibracja / sprawdzenie pozycji zerowych (uwaga: przy robo-
tach Kuka najlepiej mieć specjalny przyrząd, który pozwoli jed-
noznacznie skalibrować robota);

d.  Zgrubne sprawdzenie zasięgów pracy: warto przed ostatecznym 
zakotwieniem robota sprawdzić, czy rzeczywistość pokrywa się z zało-
żeniami konstrukcyjnymi (najczęściej stosujemy tymczasowe zabezpie-
czenie, tak żeby nie doprowadzić do upadku robota, ale móc zgrubnie 
sprawdzić dojazdy). 

Kolejny etap to wykonywanie testów uruchomieniowych na wgra-
nych programach. W idealnej sytuacji należy przeuczyć TCP oraz ukła-
dy współrzędnych, które zostały określone w symulacji. Po tych czyn-
nościach trajektoria robota powinna być gotowa. Niestety, różnego typu 
niedoskonałości powodują, że nie zawsze jest to aż tak proste. 

Warto na tym etapie stworzyć listę kontrolnych procedur, np. jak 
stacja powinna reagować na pewne zakłócenia cyklu, co powinno się 
stać po wbiciu przycisku awaryjnego / przecięciu kurtyn? Jak są obsłu-
giwane błędy, np. brak ciśnienia powietrza czy nieosiągnięcie w zada-
nym czasie pozycji na siłowniku? Takie tabele pozwolą nie tylko na ła-
twiejszą weryfikację wykonanych zmian, ale też będą gotowe, gdy stację 
trzeba będzie uruchomić u klienta. 

Przy testowaniu trajektorii ważnym elementem jest stopniowe 
zwiększania prędkości robota. Naszym zaleceniem jest najpierw wyko-
nanie wszystkich ruchów w trybie ręcznym, z każdym cyklem zwiększa-
jąc prędkość pracy robota. Następnie można rozpocząć testy w trybie 
automatycznym stacji, ale i tutaj zalecamy wykonanie testów, począw-
szy od bardzo małych prędkości, a stopniowo dochodząc do 100%. Daje 
to czas na ewentualną reakcję i zatrzymanie stacji, jeśli występują jakieś 
nieprzewidziane w programie zdarzenia. 

Uruchomienie stacji w  pełnym trybie automatycznym u  klienta 
końcowego zazwyczaj kończy proces automatyzacji. Tutaj ważnym jest 
zrobienie ostatecznych kopii programów (tzw. backupów), wydrukowa-
nie ewentualnych raportów ustawień bezpieczeństwa, a jeśli to możliwe 
– wykonanie obrazów dysków. 

Przedstawione tutaj wybrane punkty mogą być pomocne przy 
wdrażaniu robotów. Oczywiście w  żadnym stopniu nie jest to pełna 
wiedza odnośnie do przygotowania programów. Z naszego doświadcze-
nia wynika jednak, że im gruntowniej przemyślany i przeanalizowany 
jest początek projektu, tym łatwiejsza implementacja całej maszyny.
�
� 

Rysunek 6. Zawsze zaczynajmy testy od trybu 
T1 i niskiej prędkości, np. 10%. 
 Źródło: opracowanie własne 

Rysunek 5. Za każdym razem, gdy trajektoria nie wymaga 
zatrzymania w punkcie, stosujmy jak największe zaokrąglenia 
trajektorii. 



VI
EDYCJA

P A R T N E R  T A R G Ó W  I  K O N F E R E N C J I

http://industryweek.pl
mailto:info%40warsawexpo.eu?subject=
http://warsawexpo.eu
https://pl-pl.facebook.com/warsawexpo/


http://itm-europe.com

