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ZAŁĄCZNIK 1 PROGRAM PODSTAWOWEJ WERSJI SYSTEMU 

SZKOLENIOWEGO MILAN 
 

Blok 1 Podstawy zaawansowanej produkcji 
 

Moduł 1.1: Wprowadzenie do zaawansowanej produkcji 

PROGRAM NAUCZANIA 

Moduł ten wprowadza studenta do świata zaawansowanej produkcji. Obejmuje on podstawy 
tego tematu. Lekcje zawierają przegląd wykorzystanych technologii i porównanie ich 
możliwości. 

Do prawidłowego przyswojenia materiału dydaktycznego wymagana jest podstawowa wiedza 
z zakresu inżynierii materiałowej i inżynierii produkcji, a do zrozumienia niektórych 
przykładowych zadań wymagana jest podstawowa wiedza z niektórych nauk technicznych, 
takich jak elektrotechnika i mechanika. 

Cele uczenia się 

Po ukończeniu tego modułu uczniowie będą mogli: 
• Zrozumieć podstawowe zasady zaawansowanej produkcji. 
• Opisać główne rodzaje technologii związanych z zaawansowaną produkcją. 
• Wskazać zalety i wady stosowania konkretnych technologii zaawansowanej produkcji 

w konkretnych przypadkach. 
 

Współtwórcy 
 
Sieć badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP 
 

Struktura modułu 
 

Moduł w wersji pilotażowej zawiera 1 lekcję. Lekcji towarzyszy odpowiednia prezentacja, 
szereg zasobów do dalszej nauki i samooceny składające się z pytań wielokrotnego wyboru w 
celu oceny Twojej wiedzy na ten temat oraz niektórych ćwiczeń/przydzieleń do zastosowania 
wiedzy zdobytej w praktyce. 

 

Moduł składa się z następujących lekcji: 

 

Lekcja 1.1.1: Czym jest zaawansowana produkcja 
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Niniejsza lekcja przedstawia różne definicje „zaawansowanej produkcji”, opisuje różne 
sposoby wdrażania i prezentuje używane klasyfikacje. 

 

Cele uczenia się  

• Zapoznanie stażystów z główną ideą zaawansowanej produkcji; 
• Zrozumieć, w jaki sposób można wdrożyć tę ideę; 
• Dokonywanie różnych klasyfikacji procesów produkcyjnych;  

Treść lekcji 

• Czym jest zaawansowana produkcja – podstawowe pojęcia i definicje.  
• Zaawansowana produkcja kontra tradycyjna produkcja  
• Przegląd technologii stosowanych w nowoczesnym procesie produkcyjnym  
• Zaawansowana produkcja w różnych obszarach przemysłu 
• Przykładowe rozwiązania robocze 

 

Kolejne wnioski mogą zostać zrealizowane w ramach przyszłej realizacji systemu 
szkoleniowego MILAN, po zakończeniu projektu. 
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Blok 1 Podstawy zaawansowanej produkcji 

 
Moduł 1.2: Projektowanie zaawansowanych systemów produkcyjnych 

PROGRAM NAUCZANIA 

Moduł ten zawiera prezentację zaawansowanych technik produkcji i odpowiednich maszyn. 
To daje pomysł, jak połączyć je ze sobą, aby uzyskać pożądany efekt produkcji. 

Do odpowiedniego nabycia materiałów dydaktycznych wymagana jest podstawowa wiedza z 
inżynierii materiałowej i inżynierii produkcji, a także do zrozumienia niektórych zadań 
wzorcowych – wymagana jest podstawowa wiedza w zakresie niektórych nauk technicznych, 
takich jak elektrotechnika i mechanika. 
 

Cele uczenia się 

Po ukończeniu tego modułu uczniowie będą mogli: 
• Opisz podstawowe zaawansowane maszyny produkcyjne. 
• Wybierz odpowiednią technologię dla danego przypadku produkcyjnego. 
• Aktualne możliwości zaawansowanych maszyn produkcyjnych. 

 

Współpracownicy 
 
Sieć badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP 
 

Struktura modułu 
 

Moduł ten w podstawowej wersji systemu szkoleniowego MILAN realizowanego w ramach 
projektu nie będzie zawierał żadnych lekcji. 

 

Kolejne wnioski mogą zostać zrealizowane w ramach przyszłej realizacji systemu 
szkoleniowego MILAN, po zakończeniu projektu. 
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Blok 1 Podstawy zaawansowanej produkcji 

 
Moduł 1.3: Drukowanie 3D w zaawansowanej produkcji 

PROGRAM NAUCZANIA 

Moduł ten zawiera prezentację produkcji addytywnej. Opisuje różne rodzaje technik oraz 
maszyny mające zastosowanie do każdej z nich. 

Do prawidłowego przyswojenia materiału dydaktycznego wymagana jest podstawowa wiedza 
z zakresu inżynierii materiałowej i inżynierii produkcji, a do zrozumienia niektórych 
przykładowych zadań wymagana jest podstawowa wiedza z niektórych nauk technicznych, 
takich jak elektrotechnika i mechanika. 
 

Cele uczenia się 

Po ukończeniu tego modułu uczniowie będą mogli: 
• Zrozumieć różnicę między produkcją addytywną a obróbką. 
• Przedstawić główne technologie druku 3D. 
• Wybrać odpowiednią technologię dla danego przypadku (części i materiału). 

 

Współpracownicy 
 
Sieć badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP 
 

Struktura modułu 
 

Moduł w wersji pilotażowej zawiera 1 lekcję. Lekcji towarzyszy odpowiednia prezentacja, 
szereg zasobów do dalszej nauki i samooceny składające się z pytań wielokrotnego wyboru w 
celu oceny Twojej wiedzy na ten temat oraz niektórych ćwiczeń/przydzieleń do zastosowania 
wiedzy zdobytej w praktyce. 

 

Moduł składa się z następującej lekcji: 

 

Lekcja 1.3.1: Podstawy druku 3D 
 

Niniejsza lekcja przedstawia główną koncepcję druku 3D z ogólnym przeglądem najczęstszych 
technologii i materiałów stosowanych w tej technologii. 
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Cele uczenia się  

• Zapoznanie stażystów z główną koncepcją druku 3D; 
• Poznaj podstawy technologii poligraficznych; 
• Naucz ucznia oceny produktu pod kątem wyboru odpowiedniego rozwiązania do 

druku 3D 
• Zrozumieć, które materiały mogą być użyte do nich. 

Treść lekcji 

• Produkcja addytywna – podstawowe pojęcia i definicje 
• Produkcja addytywna a produkcja konwencjonalna 
• Technologie druku 3-D 

o Wytłaczanie materiału 
o Fotopolimeryzacja VAT 
o Fuzja łoża zasilania 
o Materiał natryskowy 

• Materiały stosowane w technologiach druku 3-D 

 

Kolejne wnioski mogą zostać zrealizowane w ramach przyszłej realizacji systemu 
szkoleniowego MILAN, po zakończeniu projektu. 
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Blok 1 Podstawy zaawansowanej produkcji 

 
Moduł 1.4: Nowoczesne obrabiarki 

PROGRAM NAUCZANIA 

Moduł ten zawiera podstawową koncepcję nowoczesnej obróbki i przegląd odpowiednich 
narzędzi. 

Do odpowiedniego nabycia materiałów dydaktycznych wymagana jest podstawowa wiedza z 
inżynierii materiałowej i inżynierii produkcji, a także do zrozumienia niektórych zadań 
wzorcowych – wymagana jest podstawowa wiedza w zakresie niektórych nauk technicznych, 
takich jak elektrotechnika i mechanika. 
 

Cele uczenia się 

Po ukończeniu tego modułu uczniowie będą mogli: 
• Zrozumieć podstawowe zasady nowoczesnej obróbki. 
• Być w stanie dopasować obudowę (złożoną z geometrii i materiału) do odpowiedniego 

narzędzia obróbczego. 
• Porównaj zalety i wady różnych rozwiązań. 

 

Współpracownicy 
 
Sieć badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP 
 

Struktura modułu 
 

Moduł ten w podstawowej wersji systemu szkoleniowego MILAN realizowanego w ramach 
projektu nie będzie zawierał żadnych lekcji. 

 

Kolejne wnioski mogą zostać zrealizowane w ramach przyszłej realizacji systemu 
szkoleniowego MILAN, po zakończeniu projektu. 
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Blok 2 Automatyka i robotyka w zaawansowanej produkcji 

 
Moduł 2.1: Wprowadzenie do robotyki 

PROGRAM NAUCZANIA 

Moduł ten przedstawia podstawową ideę nowoczesnej obróbki oraz przegląd odpowiednich 
narzędzi. 

Do prawidłowego przyswojenia materiału dydaktycznego wymagana jest podstawowa wiedza 
z zakresu inżynierii materiałowej i inżynierii produkcji, a do zrozumienia niektórych 
przykładowych zadań wymagana jest podstawowa wiedza z niektórych nauk technicznych, 
takich jak elektrotechnika i mechanika. 

Cele uczenia się 

Po ukończeniu tego modułu uczniowie będą mogli: 
• Zrozumieć podstawowe zasady funkcjonowania robotów. 
• Opisać podstawowe typy robotów. 
• Wybrać robota dla danej aplikacji. 

 

Współpracownicy 
 
Uniwersytet Techniczny w Koszycach TUKE 
Sieć badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP 
 

Struktura modułu 
 

Moduł w wersji pilotażowej zawiera 2 lekcje. Lekcjom towarzyszą odpowiednie prezentacje, 
zasoby do dalszego studiowania i samooceny składające się z pytań wielokrotnego wyboru w 
celu oceny Twojej wiedzy na ten temat oraz niektórych ćwiczeń/przydzieleń do zastosowania 
wiedzy zdobytej w praktyce. 

 

 

Moduł składa się z następujących lekcji: 

 

Lekcja 2.1.1: Wprowadzenie do robotyki 

Lekcja wprowadzająca skupia się na przeglądzie rozwoju robotyki z pierwszych rozwiązań 
mechanicznych, które nie były nazywane słowem robot, ale spełniały pomysły, zasady lub 
funkcje robotów, jakie znamy dzisiaj.Ta lekcja przedstawia wybrane ważne etapy rozwoju 
robotyki, a także przewidywane trendy rozwojowe w przyszłości. 
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Cele uczenia się  

• Ogólnym celem tej lekcji jest dostarczenie uczniom przeglądu przełomów w rozwoju 
robotyki przemysłowej na świecie oraz próba pokazania przewidywanych zmian, które 
zaczną się w nadchodzącym czasie. 

• Dostarczenie uczniom obrazu rozwoju pierwszych urządzeń mechanicznych z 
automatycznymi ruchami, wyjaśniające znaczenie i pochodzenie pojęć powszechnie 
używanych dzisiaj, np. słowa robot. 

• Opis narodzin i wykorzystania robota przemysłowego po raz pierwszy oraz dalszej 
ewolucji robotów przemysłowych do dnia dzisiejszego. 

• Zapoznanie studentów z ważnymi postaciami w rozwoju robotyki. 
• Prezentacja przewidywanych trendów i kierunków dalszego rozwoju robotyki. 

 

Treść lekcji 

• Rozwój robotyki do połowy XX wieku. 
• Historia robotyki przemysłowej. 
• Humanoidalne roboty. 
• Trendy rozwojowe w robotyce. 

 

Lekcja 2.1.2: Ogólne warunki i definicje robotyki 

Lekcja zapewnia uczestnikom podstawową wiedzę na temat tego, czym jest robot 
przemysłowy i jakie są jego cechy. Uczestnik będzie wiedział, jaka jest struktura robota, co 
poszczególne terminy oznaczają w robotyce i jakie jest ich znaczenie w różnych 
zastosowaniach. 

 

Cele uczenia się  

• Zapewnienie podstawowej wiedzy na temat: czym jest robotyka i jakie korzyści 
przynosi ona praktykom przemysłowym. 

• Aby zrozumieć podobieństwo robota przemysłowego z ludzkimi rękami. 
• Zapoznanie ucznia z głównymi warunkami robotów przemysłowych zgodnie z normą 

ISO. 
• Nabywanie przez studenta umiejętności wymieniania podstawowych części robotów. 
• Aby zrozumieć przez studenta podstawowe elementy zestawu robotów 

przemysłowych i jego rolę w konkretnych zastosowaniach. 
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Treść lekcji 

• Co to jest robotyka i zalety automatyzacji robotów przemysłowych  
• Podobieństwo struktury ramienia człowieka i robota 
• Definicja robota przemysłowego 
• Struktura i komponenty robota przemysłowego 

 

Kolejne wnioski mogą zostać zrealizowane w ramach przyszłej realizacji systemu 
szkoleniowego MILAN, po zakończeniu projektu. 
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Blok 2 Automatyka i robotyka w zaawansowanej produkcji 

 
Moduł 2.2: Robotyka przemysłowa w zaawansowanej produkcji 

PROGRAM NAUCZANIA 

Moduł ten prezentuje podstawową ideę nowoczesnej obróbki oraz przegląd odpowiednich 
narzędzi. 

Do prawidłowego przyswojenia materiału dydaktycznego wymagana jest podstawowa wiedza 
z zakresu inżynierii materiałowej i inżynierii produkcji, a do zrozumienia niektórych 
przykładowych zadań wymagana jest podstawowa wiedza z niektórych nauk technicznych, 
takich jak elektrotechnika i mechanika. 

Ten kurs zawiera materiał, który można (opcjonalnie) zobaczyć w AR/VR (Augmented 
Reality/Virtual Reality). Aby doświadczyć AR/VR, zapoznaj się z instrukcjami technicznymi na 
końcu tej strony. 

Cele uczenia się 

Po ukończeniu tego modułu uczniowie będą mogli: 
• Zrozumieć możliwości zastosowania robotów w zaawansowanej produkcji. 
• Określenie podstawowych typów robotów mających zastosowanie do niektórych 

procesów. 
• Opisz główne rodzaje procesów produkcyjnych możliwych do automatyzacji.  

Współpracownicy 
 
Uniwersytet Techniczny w Koszycach TUKE 
Tallina Tehnikaulikool TTU 
 

Struktura modułu 
 

Moduł w wersji pilotażowej zawiera 7 lekcji. Lekcji towarzyszy odpowiednia prezentacja, 
szereg zasobów do dalszej nauki i samooceny składające się z pytań wielokrotnego wyboru w 
celu oceny Twojej wiedzy na ten temat oraz niektórych ćwiczeń/przydzieleń do zastosowania 
wiedzy zdobytej w praktyce. 

 

Moduł składa się z następujących lekcji: 

 

Lekcja 2.2.1: Funkcje i parametry robotów przemysłowych 
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Lekcja zawiera przegląd podstawowych funkcji robotów przemysłowych, ich znaczenia i 
sposobu działania. Omówione zostaną również główne parametry, które opisują roboty i ich 
pracę. Na podstawie tych informacji, które będziesz mógł wybrać odpowiedniego robota do 
konkretnych zastosowań.  

 

Cele uczenia się  

• Zapoznanie stażystów z głównymi parametrami robotów przemysłowych; 
• Zrozumienie znaczenia parametrów i funkcji robotów (ogólnie); 

 

Treść lekcji 

• Wprowadzenie do robotyki przemysłowej 
• Funkcje i parametry robotów – definicje 

 

Lekcja 2.2.2: Rodzaje robotów przemysłowych 
 

Ta lekcja przedstawia różne rodzaje robotów przemysłowych z ich funkcjami i parametrami. 
Zostanie omówione, jakie rodzaje robotów przemysłowych są dostępne na rynku, w jaki 
sposób działają oraz w jakich aplikacjach lub gałęziach przemysłu są one zwykle używane. 

 

Cele uczenia się  

• Rozróżnienie między różnymi robotami przemysłowymi w zależności od ich funkcji; 
• Być w stanie wybrać robota dla konkretnego przypadku. 

 

Treść lekcji 

• Struktura manipulatora robota przemysłowego 
• Prezentacja głównych typów robotów 

o Funkcjonalność 
o Parametry 
o Możliwe zastosowanie 

• Najpopularniejsze modele stosowane w przemyśle 

 

Lekcja 2.2.3: Budowa manipulatorów robotów przemysłowych 
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Ta lekcja przedstawia budowę robotów przemysłowych dotyczących ich mechaniki i układów 
napędowych. Przedstawiono podstawową klasyfikację silników stosowanych w napędach 
robotów przemysłowych (IR). Omówiono podstawowe wymagania dotyczące napędów 
zrobotyzowanych 

 

Cele uczenia się  

Głównym celem lekcji jest przedstawienie konstrukcji i systemów napędowych robotów 
przemysłowych. Cele szczegółowe to:  

• Zapoznanie uczniów z różnymi używanymi rozwiązaniami napędów robotów  
• Wprowadzenie podstawowych wymagań dla napędów zrobotyzowanych  
• Omówienie układu napędowego, w tym przekładni stosowanych w ramionach 

robotów  

Po przestudiowaniu lekcji, uczeń zdobędzie wiedzę na temat tego, jakie rodzaje napędów są 
używane przez roboty przemysłowe, jakie są ich zalety i wady. Dowie się również o 
mechanizmach, których zadaniem jest przekształcenie ruchu napędów (najczęściej rotacji 
szybkich silników elektrycznych) w wymagany ruch ramion robota. 

Treść lekcji 

• Systemy sterowania robotami 
• Podstawowe wymagania dotyczące napędów robotów 
• Układ przenoszenia napędu w manipulatorze robota 

 

Lekcja 2.2.4: Praca robota przemysłowego 
 

Ta lekcja przedstawia cel pracy robota przemysłowego. Wyjaśniono jednostkęprogramowania 
o nazwie Teach Pendant, za pomocą której można przenieść robota i kontrolować ich funkcje. 
Wprowadzono ideę systemów współrzędnych robotów. Opisano różne systemy 
współrzędnych stosowane w robotach. 

 

Cele uczenia się  

Ogólnym celem tej lekcji jest zapoznanie stażystów z celem ręcznej pracy robota 
przemysłowego. Cele szczegółowe są następujące: 

• Prezentacja uczniom Teach Pendant – jedno z najpopularniejszych urządzeń do 
ręcznej pracy robotów 

• Wprowadzenie i wyjaśnienie idei wykorzystania systemów współrzędnych w 
sterowaniu robotem 

• Zapoznanie uczniów z procedurą kalibracji robota. 
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Treść lekcji 

• Sterowanie robotem za pomocą wisiorka Flex 
• Systemy współrzędnych robotów 
• Kalibracja robota 

 

Lekcja 2.2.5: Programowanie robotów przemysłowych 
 

Ta lekcja przedstawia ogólne zasady i praktyczne zasady programowania robotów 
przemysłowych. Opisano różne metody programowania robotów. Omówiono architekturę i 
strukturę typowego programu robota, a także języki programowania robotów i narzędzia 
wspomagające proces przygotowania robota do aplikacji.  

 

Cele uczenia się  

• Zrozumienie zasad i metod programowania robotów;  
• Zapoznanie uczniów z ogólną strukturą programu robotów  
• Aby zapewnić uczniom ogólne zasady konstruowania programu  
• Zapoznanie studentów z systemami symulacji pomocy komputerowej i 

programowania robotów 

Treść lekcji 

• Wczesne programowanie robotów 
• Główne zasady programowania robotów 
• Architektura i struktura typowego programu robotów 
• Języki programowania 
• Narzędzia do symulacji i programowania robotów 

 

Lekcja 2.2.6: Efektory końcowe robotów przemysłowych 
 

Ta lekcja przedstawia różnorodność efektorów końcowych dla robotów przemysłowych. 

 

Cele uczenia się  

• Zapoznanie stażystów z możliwościami różnych efektorów końcowych. 
• Nauka rozróżniania różnych rodzajów efektorów końcowych. 
• Prezentacja, jak wybrać efektor końcowy odpowiadający danej sprawie/zadaniu. 
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Treść lekcji 

• Definicja Efekt końcowy i proces manipulacji  
• Rodzaje efektorów końcowych 

o Chwytaki 
§ Mechanik 
§ Pneumatyczne 

o Palniki spawalnicze 
o Narzędzia do obróbki skrawaniem 
o Czujniki 
o Zmieniacze narzędzi 

• Możliwości efektorów końcowych 
• Wybór efektu końcowego 

 

Lekcja 2.2.7: Roboty współpracujące 
 

Ta lekcja przedstawia pomysł i funkcjonalność robotów współpracujących (kobotów). 
Przedstawiono definicję kobotów i ich parametry.  Omówiono szczególne aspekty zastosowań 
kobotów w różnych dziedzinach przemysłu.  

 

Cele uczenia się  

• Zapoznanie stażystów z definicją kobotów; 
• Aby wspomnieć o parametrach i możliwościach kobotów. 
• Przedstawianie różnych aspektów zastosowań kobotów; 

 

Treść lekcji 

• Kontekst i definicje kobota 
• Współpraca człowieka – Robota  
• Funkcjonalność robotów współpracujących 
• Zastosowanie kobotów w różnych dziedzinach przemysłu 
• Tendencje rozwojowe 

 

Kolejne wnioski mogą zostać zrealizowane w ramach przyszłej realizacji systemu 
szkoleniowego MILAN, po zakończeniu projektu. 
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Blok 2 Automatyka i robotyka w zaawansowanej produkcji 

 
Moduł 2.3: Robotyka serwisowa w zaawansowanej produkcji 

PROGRAM NAUCZANIA 

Ten moduł prezentuje podstawową wiedzę z zakresu robotyki usługowej stosowanej w 
zaawansowanej produkcji. 

Do prawidłowego przyswojenia materiału dydaktycznego wymagana jest podstawowa wiedza 
z zakresu inżynierii mechanicznej, elektrotechniki i inżynierii produkcji, a do zrozumienia 
niektórych przykładowych zadań wymagana jest podstawowa wiedza z niektórych nauk 
technicznych, takich jak automatyka i teleinformatyka. 

Cele uczenia się 

Roboty serwisowe są coraz częściej wykorzystywane w nowoczesnych systemach 
produkcyjnych. Aby systemy te były konkurencyjne, muszą być nie tylko opłacalne, co w dużej 
mierze zależy od ich wydajności. Nowoczesne systemy produkcyjne muszą być również 
bezpieczne dla pracowników i środowiska, elastyczne, z możliwością szybkiego reagowania na 
zmieniające się potrzeby rynku. Zmusza to systemy produkcyjne do spełnienia specyficznych 
wymagań w samej produkcji, a także w środowisku i logistyce. Po ukończeniu tego modułu 
uczniowie będą mogli: 

• badać i rozumieć kwestie związane z wykorzystaniem robotów usługowych w 
zakładach produkcyjnych, 

• rozumieć problemy wynikające z specyficznych wymagań logistycznych w nowoczesnej 
branży  

• dostrzegać możliwości i oceniać korzyści wynikające z wykorzystania robotów 
serwisowych w określonym procesie produkcyjnym w zaawansowanej produkcji, 

• proponować kompleksowe rozwiązania do modernizacji istniejącej lub projektować 
nowe instalacje produkcyjne z wykorzystaniem robotów serwisowych.  

 

Współpracownicy 
 
Sieć badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP 
 

Struktura modułu 
 

Moduł w wersji pilotażowej zawiera 2 lekcje. Lekcji towarzyszy odpowiednia prezentacja, 
szereg zasobów do dalszej nauki i samooceny składające się z pytań wielokrotnego wyboru w 
celu oceny Twojej wiedzy na ten temat oraz niektórych ćwiczeń/przydzieleń do zastosowania 
wiedzy zdobytej w praktyce. 
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Moduł składa się z następujących lekcji: 

 

Lekcja 2.3.1: Podstawowe pojęcia i definicje robotyki usługowej 
 

Ta lekcja zawiera glosariusz podstawowych pojęć, definicji i terminów dla robotów 
serwisowych w ich różnych zastosowaniach. Wszystkie terminy są posortowane alfabetycznie. 

 

Cele uczenia się  

• Zapoznanie stażystów z terminami, definicjami i słownictwem związanymi z robotami 
usługowymi 

• umożliwienie studentom prowadzenia dalszych niezależnych studiów i zrozumienia 
kwestii związanych z korzystaniem z robotów serwisowych w różnych dziedzinach 
życia 

 

Treść lekcji 

• Różne definicje związane z robotami serwisowymi 

 

Lekcja 2.3.2: Zadania w zakładzie produkcyjnym wykonywane przez roboty serwisowe 
 

Ta lekcja przedstawia podejście do wykonywania niektórych zadań w fabrykach przez roboty 
serwisowe. Treść lekcji koncentruje się na AGV - Automated Guided Vehicles. 

 

Cele uczenia się  

• Zapoznanie stażystów z możliwościami zastosowania różnego rodzaju robotów 
serwisowych dla zakładów produkcyjnych. 

• Dla studenta, aby zrozumieć problemy wynikające z specyficznych wymagań 
logistycznych w nowoczesnej branży. 

• Zapoznanie studentów z potencjałem robotów serwisowych 
• Prezentacja studentowi, jak korzystać z robotów serwisowych w praktyce, aby 

zwiększyć wydajność procesu produkcyjnego. 
 

Treść lekcji 
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• Wprowadzenie do AGV — Zautomatyzowane pojazdy z przewodnikiem  
• Pojazdy AGV  

o AGV jako część FMS  
o Rodzaje pojazdów AGV 
o Przykłady pojazdów AGV 

• Robotyka mobilna wykonywana przez AGV  
• Metody kontroli AGV 
• Zasilanie AGV 
• System uruchamiający AGV 
• Bezpieczeństwo pojazdów AGV 

 

Kolejne wnioski mogą zostać zrealizowane w ramach przyszłej realizacji systemu 
szkoleniowego MILAN, po zakończeniu projektu. 
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Blok 2 Automatyka i robotyka w zaawansowanej produkcji 

 
Moduł 2.4: Najlepsze praktyki – obszary stosowania 

PROGRAM NAUCZANIA 

Ten moduł zawiera podstawową wiedzę dotyczącą zastosowania robotyki w systemach 
produkcyjnych. Zawartość modułu podzielona jest na lekcje dotyczące różnych obszarów 
zastosowań. 
Do odpowiedniego przyswojenia materiału dydaktycznego wymagana jest podstawowa 
wiedza z zakresu zaawansowanej produkcji oraz automatyki i robotyki. Wskazane jest, aby 
uczeń pobierający lekcje z tego modułu przeczytał wcześniej lekcje z modułów 1.1, 2.1, 2.2 i 
2.3. 

Cele uczenia się 

Po ukończeniu tego modułu uczniowie będą mogli: 
• Zrozumieć podstawowe wymagania i zasady robotyzacji w różnych obszarach 

produkcji. 
• Wskazać główne problemy związane z robotizacją procesu lub operacji produkcyjnej 
• zaproponować ogólną konfigurację instalacji zrobotyzowanej dla nowego procesu. 

 

Współpracownicy 
 
Sieć badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP 
 

Struktura modułu 
 

Moduł w wersji pilotażowej zawiera 2 lekcje. Lekcji towarzyszy odpowiednia prezentacja, 
szereg zasobów do dalszej nauki i samooceny składające się z pytań wielokrotnego wyboru w 
celu oceny Twojej wiedzy na ten temat oraz niektórych ćwiczeń/przydzieleń do zastosowania 
wiedzy zdobytej w praktyce. 

 

Moduł składa się z następujących lekcji: 

 

Lekcja 2.4.1: Robotyka w branży motoryzacyjnej 
 

Ta lekcja przedstawia różne przykłady instalacji zrobotyzowanej w zakładach produkcyjnych z 
obszaru motoryzacyjnego. Przedstawione zostaną różne rodzaje robotów i ich urządzeń, które 
są wykorzystywane do wykonywania tych zadań. 
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Cele uczenia się  
• Zapoznanie stażystów z głównymi problemami specyficznymi dla zastosowań robotów 

w przemyśle motoryzacyjnym; 
• Prezentacja przykładowych zastosowań zrobotyzowanych w przemyśle 

motoryzacyjnym; 
• Wskazanie źródeł informacji na temat robotyki w przemyśle motoryzacyjnym. 

 

Treść lekcji 

• Charakterystyka przemysłu motoryzacyjnego  
• Wymagania i zasady robotyzacji specyficzne dla przemysłu motoryzacyjnego: 

o różne działania – specyficzne zadania dla robotów w zakładach 
motoryzacyjnych, 

o różnego rodzaju roboty, 
o wyposażenie robotów. 

 

Lekcja 2.4.2: Robotyka w produkcji żywności i napojów 
 

Niniejsza lekcja przedstawia różne przykłady instalacji robotów w zakładach produkcyjnych w 
przemyśle spożywczym, w szczególności produkcję żywności i napojów. 

 

Cele uczenia się  

• Zapoznanie uczniów z głównymi problemami specyficznymi dla zastosowań robotów 
w przemyśle spożywczym i produkcji napojów; 

• Prezentacja przykładów zrobotyzowanych zastosowań w przemyśle spożywczym i 
napojowym; 

• Wskazanie źródeł informacji na temat robotyki w przemyśle spożywczym i 
napojowym. 

 

Treść lekcji 

• Wymagania i zasady robotyzacji specyficzne dla przemysłu spożywczego: 
o różne operacje, 
o różnego rodzaju roboty, 
o wyposażenie robotów. 

• Przykładowe zastosowania robotyczne w przemyśle spożywczym i napojowym. 
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Kolejne wnioski mogą zostać zrealizowane w ramach przyszłej realizacji systemu 
szkoleniowego MILAN, po zakończeniu projektu. 
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Blok 2 Automatyka i robotyka w zaawansowanej produkcji 

 
Moduł 2.5: Najlepsze praktyki – zrobotyzowane technologie 

PROGRAM NAUCZANIA 

Moduł zawiera wiedzę na temat robotyzacji różnych technologii stosowanych w systemach 
produkcyjnych. Treść modułu podzielona jest na lekcje, z których każda dotyczy jednej 
technologii robotycznej. 

Biorąc pod uwagę cechy technologii, przyczyny jej robotyzacji można podzielić na 3 grupy: 
• BHP (BHP) – warunki pracy przy wdrażaniu technologii są na tyle 

trudne/niebezpieczne, że ludzie nie chcą w nich pracować. 
• Wymagania samej technologii – musi być ona zaimplementowana przez maszynę z 

różnych powodów, np. waga narzędzia jest zbyt duża dla osoby, wymagana precyzja 
narzędzia jest nieosiągalna dla osoby 

• Stosunek kosztów do korzyści – wykorzystanie robotów jest tanie i proste oraz przynosi 
znaczące korzyści ekonomiczne. 

Z reguły w konkretnych przypadkach mogą występować dwa lub wszystkie z wyżej 
wymienionych trzech grup, ale zazwyczaj można wskazać grupę dominującą. 

Do odpowiedniego przyswojenia materiału dydaktycznego wymagana jest podstawowa 
wiedza z zakresu zaawansowanej produkcji oraz automatyki i robotyki. Wskazane jest, aby 
uczeń pobierający lekcje z tego modułu przeczytał wcześniej lekcje z modułów 1.1, 2.1, 2.2 i 
2.3. 

Cele uczenia się 

Po ukończeniu tego modułu uczniowie będą mogli: 
• zrozumieć podstawowe wymagania i zasady robotyzacji w różnych obszarach 

technologii produkcji, 
• identyfikować/wskazać główne problemy robotyzacji dla różnych procesów, 
• zaproponować ogólną konfigurację instalacji zrobotyzowanej dla procesu 

produkcyjnego w określonej technologii. 
 

Współpracownicy 
 
Sieć badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP 
 

Struktura modułu 
 

Moduł w wersji pilotażowej zawiera 3 lekcje. Każdej lekcji towarzyszy odpowiednia 
prezentacja, szereg zasobów do dalszej nauki i samooceny składające się z pytań 
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wielokrotnego wyboru w celu oceny Twojej wiedzy na ten temat oraz niektórych 
ćwiczeń/przydzieleń do zastosowania wiedzy zdobytej w praktyce. 

 

Moduł składa się z następujących lekcji: 

 

Lekcja 2.5.1: Robotyka w spawaniu łukowym 
 

Niniejsza lekcja przedstawia ogólne cechy procesów spawania i specyfikę ich robotyzacji. 
Szczególną uwagę poświęcono warunkom pracy w procesach spawania. Przedstawione 
zostaną różne konfiguracje zrobotyzowanych stacji spawalniczych oraz przykłady konkretnych 
wdrożeń. 

 

Cele uczenia się  

• Zapoznanie stażystów z głównymi problemami robotyzacji procesów spawania 
łukowego; 

• Poznanie zasad wyboru konfiguracji systemu zrobotyzowanego i typu robota do 
robotyzacji spawania łukowego; 

• Zapoznanie uczestników z przykładami dobrze wdrożonych zastosowań 
zrobotyzowanej technologii spawania łukowego. 

 

Treść lekcji 

• Ogólna prezentacja technologii spawania – klasyfikacja.  
• Wymagania i warunki procesów spawania 
• Konfiguracja zrobotyzowanych komórek spawalniczych łukowych 
• Roboty do spawania łukowego 
• Dodatkowe wyposażenie do spawania zrobotyzowanego 
• Przykładowe roboty do spawania łukowego 

 

Lekcja 2.5.2: Robotyka w cięciu i fazowaniu metali 
 

Ta lekcja przedstawia ogólne cechy cięcia i fazowania blach. Omówione zostaną metody 
wdrażania tych procesów w warunkach przemysłowych. Wskazane zostaną typowe zagrożenia 
występujące na stanowiskach pracy podczas cięcia i fazowania. Przedstawione zostaną różne 
technologie cięcia: tlen, plazma, laser, mechaniczne i rodzaje robotów wykorzystywanych do 
robotyzacji tych operacji. Zaprezentowane zostaną różne konfiguracje zrobotyzowanych stacji 
cięcia/bevelingu oraz przykłady konkretnych wdrożeń. 
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Cele uczenia się  

• Zapoznanie stażystów z głównymi problemami związanymi z robotyzacją procesów 
cięcia/ruchania; 

• Poznanie zasad wyboru technologii cięcia, konfiguracji systemu zrobotyzowanego i 
typu robota do robotyzacji operacji cięcia/koszenia; 

• Zapoznanie uczestników z przykładami dobrze wdrożonych zastosowań 
zrobotyzowanej technologii cięcia/bevelingu. 

 

Treść lekcji 

• Ogólna prezentacja technologii cięcia/koszenia.  
• BHP w miejscach pracy zajmujących się cięciem/ugięciem 
• Wymagania i warunki procesów cięcia/koszenia 
• Technologie cięcia 
• Konfiguracja zrobotyzowanych komórek cięcia/bevelingu 
• Roboty do cięcia/koszenia blach 
• Problemy techniczne poprzez zrobotyzowane cięcie/beveling  
• Przykładowe aplikacje zrobotyzowane do cięcia/koszenia 

 

Lekcja 2.5.3: Robotyka w obsłudze materiałów 
 

Ta lekcja przedstawia ogólne cechy korzystania z robotów do automatyzacji zadania obsługi 
materiałów. Omówione zostaną różne rodzaje tych procesów realizowanych w warunkach 
przemysłowych, w tym obsługa maszyn (załadunek/rozładunek, paletyzacja, transport 
międzyoperacyjny). Przedstawione zostaną różne rodzaje robotów używanych do 
automatyzacji tych operacji. Przedstawione zostaną przykłady konkretnych zastosowań. 

 

Cele uczenia się  

• Zapoznanie stażystów z głównymi problemami robotyzacji procesów obróbki 
materiałów; 

• Prezentacja zasad wyboru konfiguracji systemu zrobotyzowanego, rodzaju robota i 
jego akcesoriów do robotyzacji operacji przenoszenia materiałów; 

• Zapoznanie studentów z przykładami udanych wdrożeń technologii zrobotyzowanej 
obróbki materiałów. 
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Treść lekcji 

• Ogólna prezentacja operacji obróbki materiałów w rzeczywistym środowisku 
przemysłowym.  

• Chwytaki i urządzenia do chwytania materiałów w aplikacjach do przenoszenia 
materiałów 

• Typowe zadania związane z obsługą materiałów przez robota 

 

Kolejne wnioski mogą zostać zrealizowane w ramach przyszłej realizacji systemu 
szkoleniowego MILAN, po zakończeniu projektu. 
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Pole nr 3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w zaawansowanej 

produkcji 
 

Moduł 3.1: Produkcja zautomatyzowana i oparta na technologiach informatycznych 

PROGRAM NAUCZANIA 

Moduł ten zawiera podstawowe tematy teorii i praktyki Przemysłu 4.0. Materiały 
informacyjne mogą być wykorzystywane przez wszystkie osoby zainteresowane trendami w 
zakresie innowacji w produkcji i rewolucji cyfrowej, począwszy od uczniów szkół średnich przez 
studentów, po inżynierów pracujących i zarządzanie produkcją. 

Do odpowiedniego nabycia materiałów dydaktycznych wymagana jest jedynie podstawowa 
ogólna wiedza techniczna. 
 

Cele uczenia się 

Po ukończeniu tego modułu uczniowie będą mogli: 
• Zrozumieć podstawową koncepcję Przemysłu 4.0. 
• Opisać główne elementy Przemysłu 4.0 i ich rolę w produkcji w obszarze cyfrowym. 
• Opisz przykłady inteligentnej fabryki, chmury obliczeniowej, przemysłowego internetu 

rzeczy. 
 

Współpracownicy 
 
Politechnika Białostocka 
 

Struktura modułu 
 

Moduł w wersji pilotażowej zawiera 3 lekcje. Każdej lekcji towarzyszy odpowiednia 
prezentacja, szereg zasobów do dalszej nauki i samooceny składające się z pytań 
wielokrotnego wyboru, aby ocenić Twoją wiedzę na ten temat. 

 

Moduł składa się z następujących lekcji: 

 

Lekcja 3.1.1: Wprowadzenie do Przemysłu 4.0 – nowa koncepcja w zaawansowanej 
produkcji 

 
Niniejsza lekcja określa podstawowe pojęcia związane z Przemysłem 4.0, opisuje, w jaki 
sposób zmieniło się środowisko produkcyjne i wskazuje główne korzyści i wyzwania związane 
z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w przemyśle. 
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Cele uczenia się  

• aby zrozumieć podstawową ideę Przemysłu 4.0 
• aby zrozumieć korzenie rewolucji przemysłowej 
• aby określić podstawowe zasady Przemysłu 4.0 
• umiejętność znajdowania korzyści i wyzwań związanych z przemysłem 4.0 

 

Treść lekcji 

• Czym jest Przemysł 4.0? 
• Ewolucja rewolucji przemysłowej (od 1do 4th) 
• Zasady Przemysłu 4.0 
• Wyzwania i wpływ przemysłu 4.0 

 

Lekcja 3.1.2: Cztery główne komponenty, definiujące termin „Przemysł 4.0” lub 
„inteligentna fabryka” 

Ta lekcja pokazuje i wyjaśnia główne elementy koncepcji Przemysł 4.0. 

 

Cele uczenia się 

• aby zrozumieć, czym jest Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT) 
• aby zrozumieć, czym jest chmura obliczeniowa  
• aby zrozumieć, czym jest system cyberfizyczny 
• aby zrozumieć, czym jest komputery poznawcze 

 

Treść lekcji 

• Wyjaśnienie i demonstracje, jak działa Industrial Internet of Things (IIoT) i jakie są ich 
główne składniki. 

• Wyjaśnienie, jakie są główne elementy chmury obliczeniowej i demonstracja ich 
podstawowego zastosowania 

• Wyjaśnienie, czym jest system cyberfizyczny i przykłady rozwiązań 
• Wyjaśnienie, czym jest obliczenia poznawcze i przykłady rozwiązań 

 
 

Lekcja 3.1.3: Rozwiązania cyfrowe i zaawansowane technologie związane z Przemysłem 4.0 

W tym kontekście opisano koncepcje trzech głównych tematów rozwiązań cyfrowych i 
zaawansowanych technologii wykorzystywanych w przemyśle 4.0: Big Data i Analytics, 
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przetwarzanie w chmurze i przemysłowy internet rzeczy. Wyjaśniono znaczenie wdrożenia i 
wykorzystania narzędzi analizy dużych zbiorów danych.  
 

 

 

Cele uczenia się 

• zrozumienie roli dużych zbiorów danych i analityki w przemyśle 4.0 
• zrozumienie roli chmury obliczeniowej w przemyśle 4.0 
• zrozumienie roli przemysłowego internetu rzeczy  
• aby zrozumieć, dlaczego gromadzenie danych jest silnie związane z korzystaniem z 

Internetu przedmiotów 
• obserwowanie i zrozumienie przykładów rozwiązań cyfrowych 

 

Treść lekcji 

• Demonstracje, w jaki sposób Industrial Internet of Things (IIoT) może znacznie 
poprawić funkcjonowanie, zwiększyć wydajność i obniżyć koszty. 

• Jaka jest rola dużych zbiorów danych w czwartej rewolucji przemysłowej. 
• Dlaczego chmura obliczeniowa  
• Informacje o gromadzeniu danych z IIoT, rola analizy danych. 
• Przykłady rozwiązań cyfrowych.  

 

Kolejne wnioski mogą zostać zrealizowane w ramach przyszłej realizacji systemu 
szkoleniowego MILAN, po zakończeniu projektu. 
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Pole nr 3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w zaawansowanej 

produkcji 
 

Moduł 3.2: Nowe technologie informacyjno-komunikacyjne w zaawansowanej produkcji 

PROGRAM NAUCZANIA 

Moduł ten zawiera podstawowe tematy dotyczące nowych koncepcji i narzędzi ICT 
(teleinformatycznych), które są wykorzystywane w kontroli i zarządzaniu zaawansowanymi 
systemami produkcyjnymi. Materiały informacyjne mogą być wykorzystywane przez wszystkie 
osoby zainteresowane trendami w zakresie innowacji w produkcji i rewolucji cyfrowej, 
począwszy od uczniów szkół średnich przez studentów, po inżynierów pracujących i 
zarządzanie produkcją. 

Do odpowiedniego nabycia materiałów dydaktycznych wymagana jest podstawowa wiedza z 
ICT, a także do zrozumienia niektórych przykładowych zadań – wymagana jest podstawowa 
wiedza w zakresie niektórych nauk technicznych, takich jak elektrotechnika i automatyczne 
sterowanie. 
 

Cele uczenia się 

Po ukończeniu tego modułu uczniowie będą mogli: 
• Zrozumieć rolę technologii informacyjno-komunikacyjnych w zaawansowanych 

systemach produkcyjnych. 
• Ocenić możliwości gromadzenia, archiwizacji i przetwarzania danych z 

zaawansowanego systemu produkcyjnego. 
• Przekazywać informacje/dane między procesem produkcyjnym a innymi warstwami 

kontrolnymi, w tym zdalnymi, za pośrednictwem Internetu. 
• Rozumieć możliwości, jakie stwarzają nowe koncepcje ICT w celu zwiększenia 

wydajności stworzonych systemów, np. AR, VR, Internet of Things. 
 

Współpracownicy 
 
Polytechneio Kritis/Uniwersytet Techniczny Krety (TUC) 
 

Struktura modułu 
 

Moduł w wersji pilotażowej zawiera 1 lekcję. Lekcji towarzyszy odpowiednia prezentacja, 
szereg zasobów do dalszej nauki i samooceny składające się z pytań wielokrotnego wyboru w 
celu oceny Twojej wiedzy na ten temat oraz niektórych ćwiczeń/przydzieleń do zastosowania 
wiedzy zdobytej w praktyce. 
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Moduł składa się z następujących lekcji: 

 

Lekcja 3.2.1: Zastosowanie VR i AR w produkcji 
 

Ta lekcja przedstawia Wirtualną Rzeczywistość (VR) i Rozszerzoną Rzeczywistość (AR) jako 
nowe rozwiązania ICT, które mogą być przydatne, skuteczne i opłacalne w instalacjach 
zaawansowanej produkcji.  

Prezentuje również zastosowania technologii AR i VR w przemyśle i produkcji, w szczególności 
w dziedzinie edukacji i szkoleń, projektowania i rozwoju, obsługi i konserwacji oraz wsparcia i 
współpracy zadaniowej. 

 

Cele uczenia się  

• Aby pokazać właściwości, cechy i różnice VR i AR. 
• Prezentacja urządzeń wdrażających VR i AR. 
• Zapoznanie uczniów z konkretnymi przykładami wykorzystania VR i AR w procesach 

produkcyjnych. 

 

Treść lekcji 

• AR vs VR.  
• AR i VR elementy konstrukcyjne 
• Zastosowania AR i VR w przemyśle i produkcji 

 

Kolejne wnioski mogą zostać zrealizowane w ramach przyszłej realizacji systemu 
szkoleniowego MILAN, po zakończeniu projektu. 
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Pole nr 3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w zaawansowanej 

produkcji 
 

Moduł 3.3: Komunikacja w zaawansowanych systemach produkcyjnych 

PROGRAM NAUCZANIA 

Moduł ten zawiera podstawowe tematy odwołujące się do koncepcji i narzędzi wymiany 
danych, które są wykorzystywane w kontroli i zarządzaniu zaawansowanymi systemami 
produkcyjnymi. Wyjaśnione zostaną przemysłowe sieci komunikacyjne, które gwarantują 
wysoką przepustowość i dostępność sieci automatyki. Lekcja obejmie pełen zakres sieci 
wykorzystywanych w systemie produkcyjnym od poziomu podłogi (pojedyncze maszyny i 
stacje) do poziomu zarządzania. Zaprezentowana zostanie popularna praktyczna 
implementacja rozwiązań sieci przemysłowych. 

Do odpowiedniego nabycia materiałów dydaktycznych wymagana jest podstawowa wiedza z 
TIK oraz znajomość nowoczesnych narzędzi komunikacji elektronicznej. 
 

Cele uczenia się 

Po ukończeniu tego modułu uczniowie będą mogli: 
• Zrozumienie podstawowych zasad wymiany danych w środowisku przemysłowym. 
• Opisać ogólną strukturę i główne elementy przemysłowej sieci komunikacyjnej. 
• Opisz przykłady praktycznych rozwiązań dla różnych poziomów, dostępnych na rynku. 
• Skuteczne poszukiwanie przepisów normalizacyjnych w celu rozwiązania konkretnego 

problemu komunikacji w środowisku przemysłowym. 
 

Współpracownicy 
 
Sieć badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP 
 

Struktura modułu 
 

Moduł ten w podstawowej wersji systemu szkoleniowego MILAN realizowanego w ramach 
projektu nie będzie zawierał żadnych lekcji. 

 

Wnioski mogą zostać zrealizowane w ramach przyszłego wdrożenia systemu szkoleniowego 
MILAN, po zakończeniu projektu. 
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Blok 4 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 
Moduł 4.1: Systemy bezpieczeństwa i bezpieczeństwa w zaawansowanej produkcji 

PROGRAM NAUCZANIA 

Moduł ten dostarcza podstawowych informacji na temat kwestii bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz systemów bezpieczeństwa w zaawansowanych instalacjach produkcyjnych, 
zwłaszcza przy istotnym wykorzystaniu robotyki. Nieuniknionym skutkiem rozwoju 
istniejących i wprowadzania nowych technologii jest pojawienie się nowych zagrożeń w 
miejscach pracy. Związane z nimi problemy i metody ich rozwiązywania są przedmiotem 
regulacji prawnych i standaryzacyjnych, które przedstawiono w lekcjach Modułu. W 
poniższych sekcjach omówiono źródła zagrożeń i procedury oceny ryzyka w instalacjach 
zrobotyzowanych. Przedstawiono również techniczne metody poprawy bezpieczeństwa 
pracowników działających i serwisujących tego typu instalacje produkcyjne.  

Podstawowa wiedza w zakresie produkcji i inżynierii materiałowej jest wymagana do 
odpowiedniego przyswajania materiałów dydaktycznych w tym module, a także do 
zrozumienia niektórych zadań przykładowych, wymagana jest również podstawowa wiedza w 
zakresie niektórych innych nauk technicznych, takich jak elektryka i mechanika, 
automatyzacja, komunikacja i techniki informacyjne. Wskazane jest również zapoznanie się z 
dodatkowymi materiałami, w szczególności z załącznikiem A1 zatytułowanym „Standardy w 
dziedzinie robotyki”.  
 

Cele uczenia się 

Po ukończeniu tego modułu uczniowie zdobędą wiedzę i umiejętności w następujących 
dziedzinach: 

• Podstawowe problemy związane ze zdrowiem i bezpieczeństwem w zaawansowanych 
instalacjach produkcyjnych, zwłaszcza przy znacznym wykorzystaniu technologii 
zrobotyzowanych. 

• Podstawowe akty prawne i standaryzacyjne regulujące kwestie zdrowia i 
bezpieczeństwa w zrobotyzowanych instalacjach. 

• Ocena zagrożeń i ryzyka w zrobotyzowanych instalacjach produkcyjnych. 
• Metody techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę bezpieczeństwa 

pracowników w zrobotyzowanych instalacjach produkcyjnych. 
 

Współpracownicy 
 
Spojena Skola Juraja Henischa HEN 
Sieć badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP 
 

Struktura modułu 
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Moduł w wersji pilotażowej zawiera 4 lekcje. Lekcjom towarzyszą odpowiednie prezentacje, 
szereg zasobów do dalszej nauki i samooceny składające się z pytań wielokrotnego wyboru w 
celu oceny Twojej wiedzy na ten temat oraz niektórych ćwiczeń/przydzieleń w celu 
zastosowania wiedzy zdobytej w praktyce. 

Kolejne lekcje można zrealizować w ramach przyszłego wdrożenia systemu szkoleniowego 
MILAN, po zakończeniu projektu. 

 

 

Moduł składa się z następujących lekcji: 

 

Lekcja 4.1.1: Bezpieczeństwo i higiena pracy w instalacjach zrobotyzowanych w ogóle 
 

Bezpieczeństwo konsumentów związane ze stosowaniem produktów i bezpieczeństwem 
miejsc pracy jest traktowane z największą uwagą w Unii Europejskiej. Odpowiednie cele 
związane z zapewnieniem tego bezpieczeństwa znalazły istotne miejsce w aktach prawnych 
UE, takich jak rozporządzenia i dyrektywy, a także w systemie norm. Roboty przemysłowe, 
zautomatyzowane i zrobotyzowane ogniwa i linie produkcyjne są ważne z zastrzeżeniem tych 
odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dotyczących maszyn, w tym związanych z BHP. Ta 
lekcja wprowadza uczniów do tych tematów i przedstawia przegląd podstawowych kwestii 
związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem w instalacjach produkcyjnych. Koncentruje się na 
zagadnieniach związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem maszyn, w szczególności robotów 
przemysłowych, a także zrobotyzowanych ogniw i linii. Prezentowana wiedza jest potrzebna 
zarówno przez projektanta, wykonawcę, importera robotów przemysłowych i linii 
produkcyjnych, jak i pracodawcę, który będzie korzystał z tych robotów i linii produkcyjnych i 
gdzie urządzenia te są miejscami pracy 

 

Cele uczenia się  

Celem lekcji jest zapewnienie uczestnikom (studentom i uczniom) treści lekcji w jasny i zwięzły 
sposób. Zakłada się, że po opanowaniu materiału lekcji: 

• Uczestnik zrozumie znaczenie i znaczenie działań podejmowanych w firmie 
produkcyjnej na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). 

• Student zrozumie cele i zadania działań prewencyjnych usług BHP i zrozumie obowiązki 
pracodawcy i pracownika w zakresie organizacji bezpiecznego miejsca pracy.  

• Student będzie w stanie identyfikować zagrożenia w miejscu pracy i określać 
odpowiednie poziomy ryzyka dla tych zagrożeń. 

Zrozumienie przez ucznia i pracownika w przyszłości sensu i celowości działań podejmowanych 
przez poszczególnych pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy powinno 
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przekładać się na lepszą, skuteczniejszą i bezpieczniejszą organizację pracy całego 
przedsiębiorstwa. 

Treść lekcji 

• Ogólne kwestie BHP w zaawansowanej produkcji.  
• Maszyna jako produkt i maszyna jako element wyposażenia miejsca pracy. 
• Ocena ryzyka związanego z robotniczymi miejscami pracy. 
• Dokumentacja instalacji robota. 
• Prace modernizacyjne. 

Lekcja 4.1.2: Prawo i standardy w zakresie BHP w dziedzinie robotyki 
 

Ta lekcja MILAN koncentruje się na kwestiach prawnych i norm europejskich związanych z 
bezpieczeństwem pracy w zrobotyzowanych instalacjach produkcyjnych. Przedstawiono 
problemy bezpieczeństwa maszyn z punktu widzenia producenta bezpiecznego wyrobu. 
Podejście to jest zgodne z duchem prawa UE. Myślimy o bezpieczeństwie produktów już na 
etapie jego projektowania. W tej lekcji student jest wprowadzany do kwestii prawnych i 
technicznych związanych z procesem oceny zgodności produktu z zasadniczymi wymaganiami 
dyrektyw nowego podejścia. 

Zdobyta wiedza będzie przydatna studentowi w przyszłości, gdy będzie zaangażowany w 
proces zakupu/sprzedaży maszyny, sprzedawcy-klienta, a także gdy będzie zaangażowany w 
proces projektowania i wytwarzania nowego produktu lub w proces tworzenia bezpiecznego 
miejsca pracy. 

 

Cele uczenia się  

Ogólnym celem tej lekcji jest zapoznanie uczniów z unijnymi przepisami i normami 
dotyczącymi bezpieczeństwa produktów. Szczegółowe cele w zakresie uczenia się są 
następujące: 

• Prezentacja unijnych przepisów prawnych dotyczących maszyn, w tym robotów 
przemysłowych i zrobotyzowanych stacji produkcyjnych. 

• Zapoznanie ucznia z dyrektywami dotyczącymi nowego podejścia. 
• Zapoznanie ucznia z europejskim systemem norm, w tym normami 

zharmonizowanymi. 
• Przedstawienie zasad ochrony jednolitego rynku europejskiego. 
• Przedstawienie ogólnej procedury oceny zgodności. 

 

Treść lekcji 

• Regulacje prawne UE dotyczące bezpieczeństwa produktów 
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• Dyrektywy w sprawie nowego podejścia 
• Normy zharmonizowane 
• Ochrona jednolitego rynku europejskiego 
• Ocena zgodności produktu 

 

Lekcja 4.1.3: Bezpieczeństwo robotyki przemysłowej – źródło zagrożeń, ryzyko, wymagania 
norm 

 

Niniejsza lekcja skupia się na zagrożeniach, ocenach ryzyka, normach związanych z robotami 
przemysłowymi i instalacjami zrobotyzowanymi. Wyjaśniono również minimalne wymogi 
dyrektywy WED. 

 

Cele uczenia się  

Ogólnym celem lekcji jest zapoznanie uczniów z wymogami dyrektyw i norm, które mają 
zastosowanie do maszyn, w tym zrobotyzowanych stanowisk pracy i maszyn będących 
stacjami roboczymi. Szczegółowe cele edukacji są następujące: 

• Prezentacja wybranych standardów związanych z bezpieczeństwem robotów i 
systemów zrobotyzowanych, w tym norm typu C 

• Zapoznanie studenta z wymogami dyrektywy w sprawie narzędzi WED; 
• Zapewnienie studentowi zasad wyszukiwania dokumentów związanych z 

bezpieczeństwem robotów i instalacji zrobotyzowanych. 

Po zapoznaniu się z materiałami lekcyjnymi student lepiej zrozumie unijne przepisy dotyczące 
produktów, w tym odpowiedzialność producenta za produkt i odpowiedzialność pracodawcy 
organizując bezpieczne miejsce pracy. 

 

Treść lekcji 

• Wymagania norm zharmonizowanych. 
• Wymogi dyrektywy WED 
• Ważne akty prawne UE i zharmonizowane normy dotyczące maszyn 

 

Lekcja 4.1.4: Zabezpieczenie obszaru pracy robota – urządzenia i systemy ochronne 
 

Niniejsza lekcja przedstawia ogólny przegląd metod i środków ochronnych stosowanych do 
oddzielenia obszaru pracy robota przemysłowego od obszaru pracy operatora w 
zrobotyzowanych instalacjach produkcyjnych. Omówiono zasadnicze wymagania dotyczące 
osłon i środków ochronnych zgodnie z dodatkiem IV do dyrektywy w sprawie maszyn. 
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Cele uczenia się  

Opanowanie materiałów lekcyjnych pozwoli studentowi lepiej zrozumieć zasadnicze 
wymagania dyrektywy oraz wymogi norm zharmonizowanych dotyczących środków 
ochronnych stosowanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa operatora zrobotyzowanej 
stacji produkcyjnej. Szczegółowe cele edukacji są następujące: 

• Zapoznanie ucznia z wymogami prawnymi i normatywnymi dotyczącymi metod i 
urządzeń ochronnych w zrobotyzowanych instalacjach 

• Zapoznanie ucznia z elementami służącymi do realizacji systemu ochronnego w 
zrobotyzowanej instalacji 

• Zapoznanie ucznia z urządzeniami służącymi do realizacji systemu ochronnego w 
instalacji zrobotyzowanej  

Zdobyta wiedza umożliwi studentowi dokonywanie świadomych wyborów strażników i 
środków ochronnych adekwatnych do zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa na 
zrobotyzowanej stacji produkcyjnej. 

 

Treść lekcji 

• Wymogi prawne i normatywne dotyczące osłon i urządzeń ochronnych 
• Metody i środki ochronne stosowane w robotach produkcyjnych 
• Elementy ochronne 
• Urządzenia zabezpieczające 
• Inne środki bezpieczeństwa 

 

Kolejne wnioski mogą zostać zrealizowane w ramach przyszłej realizacji systemu 
szkoleniowego MILAN, po zakończeniu projektu. 
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Blok 4 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 
Moduł 4.2: Certyfikat CE dla zaawansowanych systemów produkcyjnych 

PROGRAM NAUCZANIA 

Moduł ten zawiera podstawową wiedzę na temat zasad postępowania przy wprowadzaniu na 
rynek urządzeń i całych zaawansowanych systemów produkcyjnych, zgodnie z prawem i 
normami obowiązującymi w Unii Europejskiej.  

 

Cele uczenia się 

Po ukończeniu tego modułu uczniowie zdobędą wiedzę i umiejętności w następujących 
dziedzinach: 

• Podstawowe zasady postępowania przy wprowadzaniu produktów na rynek UE. 
• Obowiązki operatora instalacji zrobotyzowanej i jej użytkownika. 
• Ocena zgodności instalacji zrobotyzowanej. 
• Zasady etykietowania robotów i instalacji zrobotyzowanych. 

 

Współpracownicy 
 
Spojena Skola Juraja Henischa HEN 
Sieć badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Badań Automatyki i Pomiarów PIAP. 
 

Struktura modułu 
 

Moduł w wersji pilotażowej zawiera 1 lekcję. Lekcji towarzyszy odpowiednia prezentacja, 
szereg zasobów do dalszej nauki i samooceny składające się z pytań wielokrotnego wyboru w 
celu oceny Twojej wiedzy na ten temat oraz niektórych ćwiczeń/przydzieleń do zastosowania 
wiedzy zdobytej w praktyce. 

Kolejne lekcje można zrealizować w ramach przyszłego wdrożenia systemu szkoleniowego 
MILAN, po zakończeniu projektu. 

 

 

Moduł składa się z następujących lekcji: 

 

Lekcja 4.2.1: Certyfikacja zrobotyzowanych instalacji produkcyjnych 
 

Ta lekcja koncentruje się na kwestiach certyfikacji maszyn, w szczególności certyfikacji 
zrobotyzowanych linii produkcyjnych, stacji roboczych i komórek. Wyjaśniono kwestie, 
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problemy i różnice związane z certyfikacją dobrowolną i obowiązkową. Przedstawiono korzyści 
płynące z certyfikacji i niezależnych ocen stron trzecich. Opisano w nim certyfikację złożonych 
maszyn, które obejmują zrobotyzowane linie produkcyjne, zarówno te, które zostały 
wyprodukowane w UE, jak i maszyny z krajów spoza UE. 

 

Cele uczenia się  

Celem lekcji jest zapoznanie uczniów i uczniów z praktycznymi problemami związanymi z 
certyfikacją zrobotyzowanych linii produkcyjnych. Szczegółowe cele edukacyjne tej lekcji są 
następujące: 

• Wyjaśnianie uczniom, czym jest certyfikacja, co przynosi korzyści zarówno 
producentom, jak i odbiorcom, 

• Zapoznanie uczniów z oceną zgodności produktu w odniesieniu do robotów i instalacji 
zrobotyzowanych. 

• Wyjaśnij uczniom znaczenie etykietowania. 
• Informuj uczniów o świadectwach o nieznanym pochodzeniu z zachowaniem 

ostrożności. 

 

Treść lekcji 

• Certyfikaty WE/UE i deklaracje zgodności. 
• Ocena zgodności i certyfikacja instalacji zrobotyzowanej. 
• Wiarygodność certyfikatów. 

 

Kolejne wnioski mogą zostać zrealizowane w ramach przyszłej realizacji systemu 
szkoleniowego MILAN, po zakończeniu projektu. 


