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WPROWADZENIE DO LEKCJI 
Era Przemysłu 4.0 (ang. Industry 4.0) zmusiła firmy z wielu obszarów przemysłu do 
transformacji. Chodzi nie tylko o wykorzystywanie cyfrowych technologii projektowania, ale 
także wdrażanie uzupełniających je zaawansowanych technologii wytwórczych oraz 
wdrażanie zaawansowanego zarządzania. Podejście to, nazywane zaawansowanym 
wytwarzaniem, umożliwia szybki wzrost możliwości produkcyjnych oraz dynamiczne 
wdrażanie modyfikacji produktów w krótkich cyklach prototypowania przy jednoczesnym 
utrzymaniu produkcji docelowej skalowalnej i niedrogiej. Wykorzystanie tej metodologii 
pozwala również na wykorzystywanie nowych materiałów oraz niepopularnych wcześniej 
technologii.  Poniższa lekcja wprowadza do nauki dotyczącej zaawansowanego wytwarzania 
oraz stanowi ogólny przegląd wykorzystywanych w nim technologii. 

CELE DYDAKTYCZNE LEKCJI 
Poniższa lekcja przedstawia uczniom główną ideę zaawansowanego wytwarzania poprzez 
prezentację najczęściej wykorzystywanych technologii i ich przewagi nad tradycyjnym 
podejściem. Wymienione zostają również cztery przykłady możliwych zastosowań 
zaawansowanego wytwarzania. Po zakończeniu nauki uczeń powinien umieć opisać typowe 
technologie przedstawione w lekcji i wybrać najodpowiedniejszą dla danego zastosowania. 

ZAWARTOŚĆ LEKCJI 

1 CZYM JEST ZAAWANSOWANA PRODUKCJA? 
Zaawansowana produkcja to podejście oparte na zastosowaniu innowacyjnych technologii w 
celu ulepszenia produktów lub procesów. Zwykle jest ono używane podczas realizacji 
procesów o wyjątkowych wymaganiach lub wytwarzania innowacyjnych produktów o 
nietypowych cechach lub parametrach, nieosiągalnych przy produkcji konwencjonalnej Error! 
Reference source not found.. 

Wykorzystanie technologii zaawansowanego wytwarzania przyspiesza współpracę z 
partnerami o zbliżonym stopniu zaawansowania technologicznego, jak również ułatwia 
produkcję skomplikowanych elementów, a także ogranicza występowanie błędów typowych 
dla konwencjonalnego podejścia. Co więcej produkty wytworzone w ten sposób mogą 
znacznie przewyższać swoimi możliwościami i jakością rozwiązania oferowane na rynku. 
Zaawansowana produkcja może również skrócić czas wprowadzenia nowych produktów na 
rynek, dzięki czemu projekty mogą zostawać szybciej dostosowane do współczesnych potrzeb 
odbiorców oraz klientów. 

Współczesne firmy wdrażają technologie zaawansowanego wytwarzania do swojej produkcji, 
aby zdobyć lub zwiększyć przewagę konkurencyjną nad rywalami. Jest to szczególnie 
skuteczne przy równoległym wdrażaniu zaawansowanych metod zarządzania. 
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Ponieważ przedstawiany temat dotyczy produkcji, głównym czynnikiem motywującym firmy 
do transformacji technologii w kierunku zaawansowanego wytwarzania powinien być jej efekt 
końcowy. Transformacja taka jest korzystna, jeżeli wytwarzany produkt jest: 

• Złożony w kwestii projektu (np. urządzenia składające się z wielu współpracujących 
podzespołów o detalach wymagających wysokiej klasy dokładności); 

• Nowoczesny (np. prototypy produktów, w których testuje się nowe funkcje lub cechy); 
• Przystępne cenowo, a jednocześnie skalowalne w międzynarodowej produkcji i 

dystrybucji (np. proste projekty, które mogą być łatwo produkowane i dystrybuowane 
przez partnerów zagranicznych, co eliminuje potrzebę międzynarodowego transportu 
i zależności wyłącznie od jednego warsztatu); 

• Dostępny w różnych wariantach/modyfikowany (np. linie produkujące wiele partii 
produktu, różniących się wyłącznie drobnymi detalami). 

 
2 ZAAWANSOWANA PRODUKCJA KONTRA PODEJŚCIE KONWENCJONALNE 
Zaawansowana produkcja i tradycyjne (konwencjonalne) różni się przede wszystkim zakresem 
stosowanych technologii, jednak ich cel pozostaje taki sam, a jest nim uzyskanie wyrobu 
końcowego. Tabela 1 zawiera przegląd głównych różnic charakteryzujących oba podejścia. 

 
Tabela 1 Porównanie zaawansowanego wytwarzania z podejściem konwencjonalnym 

Zaawansowana produkcja Produkcja konwencjonalna 
Technologie wspomagane komputerowo 
(projektowanie, symulacje i przygotowanie 
do wytwarzania wspomagane 
komputerowo) 

Ręczne szkicowanie i obliczenia 
wytrzymałościowe oparte na uproszczonych 
modelach 

Wytwarzanie CNC (komputerowe 
sterowanie urządzeń numerycznych) 

Produkcja kontrolowana manualnie 

Szybkie prototypowanie (np. technologie 
przyrostowe) 

Tradycyjne wytwarzanie (np. technikami 
ubytkowymi, bądź za pomocą wtryskiwania 
do form) 

Zastosowania technologii ICT (technologii 
teleinformatycznych, np. IoT – Internetu 
Rzeczy lub przetwarzania w chmurze)  

Lokalne przetwarzanie informacji przez 
operatorów 

Zaawansowana automatyzacja i robotyzacja 
procesów przy pomocy systemów 
inteligentnych 

Działanie sterowane manualnie, lub też z 
wykorzystaniem prostych metod 
automatyzacji 

Technologie o wysokiej dokładności Technologie o niższej dokładności 
Monitorowanie procesów przez 
zautomatyzowany układ sterowania 

Systemy z nadzorem ludzkim 

Elastyczność i łatwe dostosowywanie 
produkcji do potrzeb 

Skomplikowane przezbrajanie linii 
produkcyjnych, przeważnie 
wykorzystywanych do produktu jednego 
rodzaju 
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Nowe przemysłowe technologie 
materiałowe (np. kompozyty czy też druk 
3D) oraz tradycyjne materiały (np. metale i 
tworzywa sztuczne) 

Tradycyjne materiały (np. metale i tworzywa 
sztuczne) 

Zastosowanie „zielonych rozwiązań” o 
niskiej emisyjności 

Nieanalizowany wpływ na środowisko 

 

3 PRZEGLĄD TECHNOLOGII 
3.1 Technologie wspomagane komputerowo 

Wspomniane w tym rozdziale technologie wspomagane komputerowo mające zastosowanie 
w zaawansowanym wytwarzaniu, przeznaczone są przede wszystkim do projektowania części. 
Umożliwiają one modelowanie i rysowanie, testowanie oraz przygotowanie do produkcji 
elementów wszelkiego rodzaju - części mechanicznych, obwodów elektrycznych, instalacji 
pneumatycznych itp. 

Technologie te można podzielić na trzy główne typy ze względu na ich przeznaczenie: CAD 
(projektowanie wspomagane komputerowo), CAE (komputerowe wspomaganie prac 
inżynierskich) i CAM (wytwarzanie wspomagane komputerowo) Error! Reference source not 
found.. 

3.1.1 CAD (projektowanie wspomagane komputerowo) 

Programy CAD są przeznaczone do modelowania 3D i rysowania płaskiego pojedynczych części 
lub całych złożeń. Zazwyczaj są one kompatybilne z systemami CAE i CAE, które pozwalają na 
dalszą weryfikację projektu oraz jego realizację. Programy CAD umożliwiają elastyczny proces 
projektowania, który może być częściowo zautomatyzowany, dostosowywanie właściwości 
części do właściwości innych komponentów oraz łatwe wdrażanie modyfikacji w projektach. 

3.1.2 CAE (komputerowe wspomaganie prac inżynierskich) 

Programy CAE są przeznaczone do wspomagania pracy inżynierów poprzez zastosowanie 
symulacji, takich jak analiza elementów skończonych (MES), obliczeniowa mechanika płynów 
(CFD), dynamika układów wieloczłonowych (MBD) czy optymalizacja. 

3.1.3 CAM (produkcja wspomagana komputerowo) 

Programy CAM są przeznaczone do sterowania urządzeniami numerycznymi na podstawie 
geometrii zaprojektowanej w oprogramowaniu CAD. Ich zastosowanie ma na celu skrócenie 
czasu od początku procesu projektowania do finalnego produktu oraz zapewnienie większej 
precyzji obróbki. 

3.2 Technologie przyrostowe 

Technologie addytywne (czasami nazywane również drukowaniem 3D) obejmują szerokie 
spektrum metod tworzenia trójwymiarowych obiektów z plików cyfrowych. W 
przeciwieństwie do tradycyjnego wytwarzania ubytkowego polegają one na układaniu warstw 
materiału jedna na drugiej, a nie na usuwaniu materiału z obrabianego bloku. Mogą 
wykorzystywać różnorodne techniki, takie jak stapianie, utwardzanie pod wpływem światła, 
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spiekanie lub topienie. Wybrana technika ma również wpływ na wykorzystywane w niej 
materiały. W druku 3D można więc wykorzystywać zarówno filamenty oraz proszki z tworzyw 
sztucznych, jak i proszki metali oraz żywice. Obiekty budowane różnymi metodami z różnych 
materiałów różnią się między sobą parametrami fizycznymi i mechanicznymi, a także 
dokładnością wymiarową, klasą wykończenia powierzchni oraz uzyskanym procentowym 
wypełnieniem. 

Wytwarzanie przyrostowe stosuje się najczęściej podczas szybkiego prototypowania. 
Umożliwia to szybsze i zwykle tańsze wykonywanie elementów w celu ocenienia ich projektów 
w rzeczywistości oraz przetestowania konkretnych funkcji. Wydrukowane elementy mogą 
służyć również do tworzenia modeli czy też form wtryskowych, a nawet jako części maszyn 
(wiele drukarek 3D w technologii FFF / FDM posiadam części drukowane) – wszystko zależy od 
technologii oraz zastosowanego materiału Error! Reference source not found.Error! 
Reference source not found.. 

Wśród najpopularniejszych technologii wytwarzania przyrostowego wyróżnia się: 
• FFF/FDM (osadzanie topionych filamentów z tworzyw sztucznych); 
• SLA (utwardzanie żywic poprzez naświetlanie); 
• SLS (selektywne spiekanie laserowe proszków z tworzyw sztucznych); 
• SLM (laserowe topienie proszków z metali). 

  

3.3 Wytwarzanie CNC (komputerowe sterowanie urządzeń numerycznych) 

CNC to automatyczne sterowanie maszynami, w tym narzędziami do obróbki materiałów (ma 
ono również zastosowanie w wytwarzaniu przyrostowym). Wśród narzędzi mogących 
wykorzystywać systemy CNC można wyróżnić wiertarki, tokarki, frezarki, wycinarki, piły, 
palniki spawalnicze oraz dysze do druku 3D, odlewania czy fuzji elementów z tworzyw 
sztucznych. Maszyny CNC realizują programy koordynujące ruchy ich elementów tak, aby 
obrobić kawałek materiału do pożądanej geometrii lub też tak, aby uzyskać pożądaną 
geometrię z materiału wylewanego z dyszy głowicy. 

Sterowanie numeryczne eliminuje potrzebę aktywnego udziału operatora w procesie obróbki, 
jednak nie wyklucza ono w pełni jego pracy. Jest on nadal potrzebny, aby włączyć program, a 
czasami również przezbrajać urządzenie. Może on jednak obsługiwać więcej niż tylko jedną 
maszynę równolegle i uzyskiwać dokładniejsze elementy w krótszym czasie Error! Reference 
source not found.. 

Zastosowanie technologii CNC jest zwykle związane z wykorzystaniem oprogramowania CAD i 
CAM, w którym element możne zostać zaprojektowany, a następnie przekształcony do 
zestawu instrukcji obsługi maszyny CNC. 

3.4 ICT (technologie teleinformatyczne) 

Technologie ICT nie są zazwyczaj wykorzystywane samodzielnie, lecz częściej współpracują z 
innymi wymienionymi w tej części. Zazwyczaj są one związane z wymianą danych między 
maszynami i oprogramowaniem oraz ich przetwarzaniem Error! Reference source not found.. 
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3.4.1 IoT (Internet Rzeczy) 

IoT to technologia łączenia obiektów fizycznych wyposażonych w odpowiednie czujniki w sieć. 
Zbieranie danych o produkcji w celu ich późniejszego przetwarzania jest szczególnie ważne w 
przemyśle. Dzięki temu możliwe jest liczenie przedmiotów, sprawdzanie, czy są one dokładnie 
umieszczane w gniazdach na liniach produkcyjnych, a także ważenie oraz skanowanie 
oznaczonych paczek. 

Również pojedyncze urządzenia, takie jak roboty przemysłowe lub maszyny CNC, mogą 
wymieniać dane między sobą oraz komputerami i nadrzędnymi urządzeniami sterującymi. 
Sygnały te mogą powodować uruchamianie/zatrzymywanie maszyn oraz wpływać na 
programy robotów/urządzeń CNC (np. wybierać odpowiednie parametry w zależności od 
rodzaju wytwarzanego produktu). 

3.4.2 Przetwarzanie w chmurze 

Przetwarzanie w chmurze to technologia przenosząca przetwarzanie z lokalnych modułów 
(CPU / GPU) na platformę online na żądanie. Tak zwane „chmury” to centra danych dostępne 
przez Internet dla wielu użytkowników. Ich zastosowanie w produkcji umożliwia transfer 
informacji między maszynami, a także przetwarzanie danych w celu optymalizacji i 
automatyzacji procesów produkcyjnych. Podejście to jest znacząco bardziej efektywne od 
przetwarzania lokalnego w przypadku pracy z danymi gromadzonymi przez różne systemy 
sensoryczne i przetwarzania ich w szczytowych okresach obciążenia modułów obliczeniowych. 

3.5 Inteligentne systemy w robotyce 

3.5.1 Narzędzia programowe 

Coraz więcej producentów robotów przemysłowych oferuje wśród swoich rozwiązań pakiety 
oprogramowania, które rozszerzają możliwości robotów oraz ułatwiają programowanie 
w przypadku określonych rodzajów aplikacji. Są to między innymi: 

• Śledzenie ruchu robotów w celu zapewnienia bezpiecznej pracy w zdefiniowanym 
otoczeniu oraz eliminacji ryzyka kolizji; 

• Integracja więcej niż jednego robota, lub robota z urządzeniami CNC, w celu 
zapewnienia bezpiecznej i efektywnej współpracy między nimi; 

• Optyczne śledzenie procesu w celu dostosowania ruchu robota do wymagań 
prawidłowej realizacji procesu (np. podczas spawalnia). 

3.5.2 Współpraca z człowiekiem 

Współpraca z ludźmi jest najbardziej pożądana w przypadku częściowego przekształcania 
produkcji. Jest ona realizowana poprzez zastosowanie robotów współpracujących (cobotów) 
lub innych urządzeń bezpieczeństwa (np. sztucznych skór dla robotów), tak aby 
zagwarantować bezpieczną pracę operatorów w zasięgu manipulatorów przemysłowych. W 
przypadku zastosowania takich rozwiązań, nie są wymagane żadne dodatkowe fizyczne 
bariery ochronne. Ponieważ elastyczność produkcji jest tak kluczowa dla Przemysłu 4.0, 
efektywna współpraca z ludźmi staje się jednym z głównych trendów, zarysowujących wizję 
nadchodzącej ery Przemysłu 5.0. Niemniej obecnie dostępne coboty charakteryzują się 
przeważnie stosunkowo niewielkim udźwigiem i zasięgiem, a sztuczne skóry dla robotów 
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reagują zazwyczaj zbyt długo na bodźce Error! Reference source not found.,Error! Reference 
source not found.. 

3.5.3 Roboty mobilne 

Roboty mobilne są zwykle używane do transportu wyprodukowanych elementów, ale czasami 
używa się ich również jako mobilne platform pod manipulatory przemysłowe Error! Reference 
source not found.. Umożliwia to zwiększenie elastyczności produkcji oraz połączenie 
kolejnych etapów łańcucha produkcyjnego, które nie są ze sobą fizycznie połączone. 
Przemysłowe roboty mobilne charakteryzują się zazwyczaj stosunkowo niskimi udźwigami 
(wiele modeli do 200 kg), małymi prędkościami jazdy oraz słabą dokładnością pozycjonowania, 
mimo tego, że większość z nich posiada czujniki LIDAR, a niektóre modele nawet kamery 3D. 
Wielu producentów takich robotów oferuje również oprogramowanie do zarządzania ich 
flotami. 

3.6 Metodologia zarządzania 

Wprowadzenie zaawansowanego wytwarzania do rutyny firmy wymaga równoległego 
wdrażania odpowiednich podejść biznesowych oraz metod zarządzania. Wśród nich wyróżnia 
się integrację całego łańcucha dostaw/produkcji, zaawansowane planowanie oraz 
innowacyjne technologie zarządzania, takie jak Agile, Lean lub zdigitalizowane wariacje 
metody Kanban. 

4 ZASTOSOWANIA ZAAWANSOWANEJ PRODUKCJI 
4.1 Branża automotive 

Sektor motoryzacyjny to obszar, w którym wykorzystanie zaawansowanego wytwarzania jest 
wyjątkowo korzystne. Zastosowanie innowacyjnych technologii sprawia, że produkcja staje się 
bardziej dynamiczna i elastyczna, dzięki czemu możliwe jest efektywne reagowanie na 
zmieniające się potrzeby rynku Error! Reference source not found.. 

Sektor motoryzacyjny wykorzystuje zaawansowane technologie między innymi do: 
• Modyfikowania wcześniejszych projektów, tak aby móc oferować nowe wersje tych 

samych modeli samochodów z roku na rok; 
• Efektywnego obrabiania elementów o skomplikowanych kształtach powierzchni, 

takich jak np. karoserie; 
• Umożliwienia szybkiej i powtarzalnej produkcji, dopasowanej do międzynarodowych 

norm; 
• Symulowania przebiegu wypadków, zużycia części oraz obciążeń pojawiających się 

podczas typowej jazdy, dzięki czemu samochody stają się bezpieczniejsze, trwalsze i 
bardziej aerodynamiczne; 

• Zagwarantowania kompatybilności części mechanicznych z systemami sterowania i 
oprogramowaniem, poprzez projektowanie wszystkiego w komputerowym 
środowisku; 

• Przygotowywania dokumentacji wniosków patentowych bez dodatkowej pracy. 

Studium przypadku: Tesla produkuje wszystkie swoje samochody elektryczne z 
wykorzystaniem zaawansowanych systemów zrobotyzowanych, tak aby odciążyć swoich 



Multifunctional Innovative Learning Assisting Network for VET  
in Advanced Manufacturing   
Project No. 2018-1-PL01-KA202-050812  

     
 
 

 
11/20	

pracowników od najbardziej męczących i niebezpiecznych procesów. Podejście to skraca 
również czas produkcji. Ponieważ światowy rynek samochodów elektrycznych rośnie 
wykładniczo, Tesla stosuje zaawansowane technologie, żeby nadążyć za jego ciągle 
zmieniającymi się wymaganiami (m.in. obniżając ceny i zwiększając zasięgi pojazdów), a w 
efekcie pozostać niepokonanym liderem w tym obszarze. 
  

 
Rysunek 1 Podwozie pojazdu Tesla przed optymalizacją geometryczną, wykonane z 70 części [9] 
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Rysunek 2 Podwozie pojazdu Tesla wykonane po optymalizacji geometrycznej, wykonane z dwóch części [9] 

4.2 Przemysł lotniczy 

Również przemysł lotniczy również odnosi znaczne korzyści z wykorzystywania technologii 
zaawansowanego wytwarzania, zwiększając dynamikę produkcji i rozwijając projekty tak, aby 
spełniały coraz bardziej rygorystyczne wymagania Error! Reference source not found.. 

Zaawansowane technologie są wykorzystywane w sektorze lotniczym między innymi w celu: 
• Modyfikowania projektów poprzez optymalizację geometrii, tak aby elementy były 

lżejsze i bardziej aerodynamiczne. Dzięki temu samoloty i statki kosmiczne zużywają 
mniej paliwa podczas lotów; 

• Przeprowadzania różnorodnych symulacje, w celu zapewnienia maksymalnego 
bezpieczeństwa i trwałości, zwłaszcza ze względu na wysokie koszty produkcji i 
eksploatacji oraz wymagania niezawodności stawiane względem wszystkich statków 
powietrznych; 

• Projektowania i produkcji elementów o wymaganej wysokiej dokładności (np. sprzętu 
do systemów sterowania lub powierzchni z nanostruktur); 

• Tworzenia systemów sterowania (oprogramowania) wykorzystujące cyfrowe modele 
elementów mechanicznych; 

• Skutecznego testowania w rzeczywistości wirtualnej i elementów maszyn o złożonych 
kształtach powierzchni i funkcjonalności, takich jak turbiny; 

• Umożliwienia szybkiej i powtarzalnej produkcji, dopasowanej do międzynarodowych 
norm; 
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• Zagwarantowania kompatybilności części mechanicznych z systemami sterowania i 
oprogramowaniem, poprzez projektowanie wszystkiego w komputerowym 
środowisku; 

• Przygotowywania dokumentacji wniosków patentowych bez dodatkowej pracy. 

Studium przypadku: Boeing i NASA wykorzystują w swoich projektach nanotechnologię, 
(np. stopy Gamma) i prowadzą nad nią dalsze badania rozwojowe. Dzięki temu zmniejsza się 
łączna waga produkowanych przez nich statków powietrznych, a tym samym zwiększa ich 
zasięg. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu skomplikowanych modeli obliczeniowych oraz 
precyzyjnych technologii wytwarzania. 

4.3 Branża urządzeń medycznych 

Branża produkująca urządzenia medyczne odnosi największe korzyści z zastosowania 
nowoczesnych materiałów i szybkiego prototypowania nowych projektów Error! Reference 
source not found.. 

Technologie zaawansowanego wytwarzania są wykorzystywane między innymi do: 
• Modyfikowania projektów poprzez optymalizację geometrii i weryfikowania ich za 

pomocą symulacji wytrzymałości, tak aby były zgodne z wymaganiami dotyczącym 
sztywności i rozmiaru; 

• Symulowania działania rozwiązań mechatronicznych; 
• Przeprowadzania szybkich iteracyjnych cykli prototypowania (produkcji, testów i 

modyfikowania), umożliwiających testowanie projektów w rzeczywistych warunkach 
pracy; 

• Wytwarzania z nowych materiałów w celu poprawy właściwości mechanicznych 
urządzeń; 

• Projektowania i produkcji elementów o wymaganej wysokiej dokładności (np. 
elementów implantów); 

• Tworzenia systemów sterowania (oprogramowania) wykorzystujące cyfrowe modele 
elementów mechanicznych; 

• Efektywnego dostosowywania, testowania w wirtualnej rzeczywistości i wytwarzania 
elementów o złożonych kształtach powierzchni oraz kompleksowej funkcjonalności, 
takich jak np. protez; 

• Umożliwienia szybkiej i powtarzalnej produkcji, dopasowanej do międzynarodowych 
norm; 

• Zagwarantowania kompatybilności części mechanicznych z systemami sterowania i 
oprogramowaniem, poprzez projektowanie wszystkiego w komputerowym 
środowisku; 

• Przygotowywania dokumentacji wniosków patentowych bez dodatkowej pracy. 

Studium przypadku: Druk 3D umożliwia produkcję elementów, które czasami nie są nawet 
możliwe do wytworzenia w konwencjonalnej technologii, która może być również bardziej 
kosztowna i czasochłonna. Firma Ortho Baltic oferuje implanty drukowane w 3D na 
zamówienie konkretnego pacjenta, które wytwarzane są z różnorodnych materiałów 
biokompatybilnych. 
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Rysunek 3 Projekt implantów kości szczęki wykonanych w technologii druku 3D [10] 

4.4 Przemysł farmaceutyczny 

Przemysł farmaceutyczny najbardziej korzysta ze skalowalności, wysokiej precyzji i szybkiego 
wdrażania zmian w produkcji Error! Reference source not found.. 

Zaawansowana produkcja jest w tym obszarze wykorzystywane między innymi do: 
• Przeprowadzania szybkich iteracyjnych cykli prototypowania (produkcji, testów i 

modyfikowania) umożliwiających testowanie projektów w rzeczywistych warunkach 
pracy; 

• Skalowania produkcji po przeprowadzeniu badań na małych seriach (np. podczas 
produkcji szczepionek); 

• Projektowania i produkcji elementów o wymaganej wysokiej dokładności (np. 
tabletek); 

• Umożliwienia szybkiej i powtarzalnej produkcji, dopasowanej do międzynarodowych 
norm; 

Studium przypadku: Stosowanie zaawansowanego wytwarzania jest szczególnie korzystne, 
gdy wprowadzany jest nowy lek, a jego produkcja musi zostać szybko zwiększona po 
pozytywnych wynikach testów. Profesor Harris Makatsoris z King’s College London pracuje 
obecnie nad stworzeniem tzw. rozwiązania typu „fabryka w pudełku” (ang. factory-in-box), 
metody przyspieszenia produkcji szczepionki przeciwko COVID-19. Pojedyncza urządzenie 
tego typu mogłoby wytwarzać do 600 dawek na minutę, tak więc kilka równocześnie 
pracujących maszyn może zapewnić wystarczającą ilość szczepionki dla całych państw Error! 
Reference source not found.. 
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5 PRZYKŁAD 
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP zaprojektował 
i zbudował instalację składającą się z: 

• Manipulatora przemysłowego z zespołem szybkiej wymiany narzędzi, na 
przemysłowym robocie mobilnym; 

• Manipulatora przemysłowego z zespołem szybkiej wymiany narzędzi, na wózku 
ręcznym; 

• Czterech stacji robocze z systemami dokowania; 
• Systemu bezpieczeństwa opartego na działaniu skanerów optycznych (bez 

dodatkowych barier fizycznych). 

Roboty przemysłowe mogą pracować na wszystkich stanowiskach roboczych i wykonywać 
zadania manipulacji oraz śledzenia ścieżki (symulowanie procesów takich jak spawanie). 
Wspominana instalacja znajduje się w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii 
CBiRNT i służy do szkolenia specjalistów w zakresie innowacyjnych technologii, w branży 
Automotive. Dzięki przeniesieniu technologii zaawansowanego przedstawionych w projekcie 
do praktyki przemysłowej, wykorzystywane linie produkcyjne mogą produkować efektywniej, 
a proces ten może stać się bardziej elastyczny, nawet w przypadku najbardziej wymagających 
części Error! Reference source not found.. 

 
Rysunek 4 Instalacja CBiRNT wykorzystująca technologie zaawansowanego wytwarzania 

W opisanej instalacji wdrożono poniższe technologie zaawansowanego wytwarzania: 
• Projektowanie CAD (wszystkie stanowiska zostały zaprojektowane metodą 

parametryczną, a później przeniesione do wirtualnej rzeczywistości); 
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• Inteligentne systemy w robotyce (automatyczne dokowanie przemysłowego robota 
mobilnego); 

• Produkcja przyrostowa (ponieważ cała instalacja szybko się rozwija, niektóre jej części 
zostały wydrukowane metodą FDM); 

• IoT (czujniki komunikują się ze sobą podczas dokowania robotów, a ruch robotów 
modyfikowany jest w przypadku aktywacji czujników optycznych systemu 
bezpieczeństwa). 

6 DODATKOWE MATERIAŁY – APLIKACJA VR 
Aplikacja VR zawiera model instalacji opisanej w Przykładzie.  Jest ona zaprogramowana w 
środowisku RobotStudio, tak aby zaprezentować faktyczne możliwości wykonywania zadań 
manipulacji przez roboty przemysłowe na wózkach autonomicznych dokujących się do 
różnych stacji roboczych. Uczeń może obejrzeć w wirtualnej rzeczywistości praktyczne 
zastosowanie technologii zaawansowanego wytwarzania, zmieniając kąt widzenia oraz 
przybliżając się do potencjalnie najciekawszych elementów instalacji.

 
Rysunek 5 Wizualizacja instalacji z przykładu w środowisku VR 

7 PODSUMOWANIE 
Zaawansowana produkcja daje możliwości rozwoju wielu obszarów przemysłu – między 
innymi: 

• Branża Automotive; 
• Przemysł lotniczy; 
• Branża urządzeń medycznych; 
• Przemysł farmaceutyczny. 

Zaawansowane technologie są wykorzystywane do digitalizacji projektowania i symulacji 
procesów, a także samej produkcji w zgodzie z koncepcją Przemysłu 4.0. Najpopularniejsze 
spośród nich to: 

• CAD/CAM/CAE; 
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• CNC i wytwarzanie przyrostowe; 
• IoT i przetwarzanie w chmurze; 
• Inteligentne systemy w robotyce; 
• Innowacyjne metodologie zarządzania. 

Dzięki swoim zaletom, zaawansowana produkcja może być skutecznie wykorzystywane w 
przypadku, gdy produkt finalny ma być: 

• Złożony w kwestii projektu; 
• Innowacyjny; 
• Przystępne cenowo, a jednocześnie skalowalne w międzynarodowej produkcji i 

dystrybucji; 
• Dostępny w różnych wariantach/modyfikowany. 

 

ZADANIE 
Załóż, że masz ulepszyć i dwukrotnie przyspieszyć produkcję nowej wersji zegarka 
inteligentnego, tak aby posiadał on kształt zapewniający lepsze właściwości 
wytrzymałościowe. Przedstaw koncepcję prac, które mogą zostać w tym celu wykonane i 
wypisz technologie zaawansowanego wytwarzania będące przydatnymi w tym celu. Opisz jak 
ich zastosowanie może wpłynąć na ulepszenie produktu oraz przebieg prac w firmie.  

(Odpowiedź powinna być nie dłuższa niż 3000 znaków i stanowić podstawę do oceny 
zrozumienia praktycznych możliwości zastosowania technologii zaawansowanego 
wytwarzania. Za to zadanie przysługuje do 3 punktów – odpowiednio po jednym za: 
odpowiedni wybór prac do wykonania nad projektem urządzenia, odpowiedni wybór 
technologii zaawansowanego wytwarzania do wdrożenia zarówno w projekcie urządzenia, jak 
i w jego produkcji, a także sensowne podsumowanie efektów takich zmian.) 

PYTANIA DO SAMODZIELNEGO SPRAWDZENIA 

1. Która z opisanych poniżej firm skorzystałaby z wykorzystania zaawansowanego 
wytwarzania w ich produkcji? 

a) Międzynarodowa firma produkująca mobilne automatyczne odkurzacze, która 
wprowadza ich nową generację w każdym kolejnym roku; 

b) Lokalny cech rzeźbiarzy tworzących unikalne projekty na zamówienie; 
c) Laboratorium wykonujące wiele różnorodnych badań, które często wymagają 

nowych zestawów pomiarowych lub też modyfikacji obecnie istniejących zestawów 
bez wysokich nakładów finansowych; 

d) Start-up wytwarzający ortezy dla konkretnych pacjentów na podstawie modeli 
generowanych automatycznie ze zdjęć kończyny; 

e) Żadna z powyższych. 

2. Które z poniższych działań są oparte na zastosowaniu technologii zaawansowanego 
wytwarzania? 
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a) Produkcja formy do plomb dentystycznych dostosowanych do potrzeb pacjentów, 
wytwarzanych w technologii fotopolimeryzacji żywic (technologii druku 3D); 

b) Produkcja dużych partii past do zębów za pomocą współpracujących ze sobą robotów 
przemysłowych, wymieniających duże pakiety danych poprzez sieć połączoną z 
wieloma czujnikami; 

c) Projektowanie elementów robotów mobilnych w rastrowym edytorze graficznym 
(np. Photoshop); 

d) Zmiana materiału, z którego wykonywany jest innowacyjny (ze względu na swoje 
działanie) silnik, z jednego stopu metalu na inny, wykorzystywany powszechnie od 
wielu lat; 

e) Żadne z powyższych. 

3. Które z następujących systemów są wykorzystywane przy projektowaniu prostych 
elementów w postaci brył 3D, a następnie przygotowania ich do wytwarzania 
przyrostowego? 

a) CAD; 
b) CAM; 
c) CAE; 
d) Żadne z powyższych. 

4. W którym z następujących przypadków warto skorzystać z technologii wytwarzania 
precyzyjnego? 

a) Budowanie dużego statku kosmicznego, przeznaczonego do misji dalekiego zasięgu. 
b) Produkcja robotów do kolonoskopii; 
c) Produkcja kamer endoskopowych w postaci kapsułek do połknięcia, 

wykorzystywanych do inspekcji przewodu pokarmowego; 
d) Produkcja układu sterowania (hardware) bolidu F1; 
e) W żadnym z powyższych. 
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PYTANIA – POPRAWNE ODPOWIEDZI 
 

Question  Answer(s) 

1 a, c, d 

2 a, b 

3 a, b 

4 a, b, c, d 

 

 



 

 

 

 

Wielofunkcyjna innowacyjna sieć 
wspomagająca kształcenie i szkolenie 
zawodowe w zaawansowanej produkcji 

2018-1-PL01-KA202-050812 

 
 

 

LEKCJA NR 1.3.1: PODSTAWY DRUKU 3D 
MODUŁ NR 1.3: DRUKOWANIE 3D W ZAAWANSOWANEJ PRODUKCJI 

BLOK NR 1: PODSTAWY ZAAWANSOWANEJ PRODUKCJI 
   

   

  

  

   

  

O3 – Treść lekcji 

Wersja ostateczna 

29.10.2021 

Partnerzy konsorcjum w Mediolanie 

Dokument nr ref.:   

Wersja dokumentu: 

Data: 

Dystrybucja: 

   

 

 Projekt finansowany przez Wspólnotę Europejską w ramach 

Program Erasmus+ – partnerstwa strategiczne  

 

  



 

 

 

 



Wielofunkcyjna sieć wspomagająca kształcenie i szkolenie 
zawodowe 
w zaawansowanej produkcji   
Nr projektu 2018-1-PL01-KA202-050812  

     
 
 

 

-	3	-	

 

 
Spis treści 

LISTA RYSUNKÓW ............................................................................................................................ 5 
LISTA TABEL ................................................................................................................................... 5 
Wprowadzenie do lekcji ............................................................................................................ 6 
Cele lekcji ................................................................................................................................... 6 
Treść lekcji ................................................................................................................................. 6 
1 Czym jest druk 3D? ............................................................................................................. 6 
2 Zaawansowane wytwarzanie kontra konwencjonalne wytwarzanie ................................. 7 
3 Technologie druku .............................................................................................................. 8 

3.1 Wytłaczanie materiałów ......................................................................................................................... 8 
3.1.1 FFF ..................................................................................................................................................... 8 
3.1.2 Budowa drukarki ................................................................................................................................ 9 

3.2 Fotopolimeryzacja VAT ......................................................................................................................... 11 
3.2.1 Stereolitografia (SLA) ...................................................................................................................... 12 
3.2.2 DLP .................................................................................................................................................. 12 
3.2.3 MSLA ............................................................................................................................................... 12 

3.3 Fuzja proszków ..................................................................................................................................... 13 
3.3.1 SLS ................................................................................................................................................... 13 
3.3.2 DMLS i SLM ................................................................................................................................... 13 
3.3.3 EBM ................................................................................................................................................. 14 

3.4 Drukowanie strumieniowe ................................................................................................................... 14 
4 Materiały .......................................................................................................................... 14 

4.1 Filamenty do technologii FFF ............................................................................................................... 14 
4.1.1 PLA .................................................................................................................................................. 15 
4.1.2 ABS .................................................................................................................................................. 15 
4.1.3 PET ................................................................................................................................................... 15 
4.1.4 HIPS ................................................................................................................................................. 16 
4.1.5 PVA .................................................................................................................................................. 16 
4.1.6 Nylon ................................................................................................................................................ 16 
4.1.7 Poliwęglan ........................................................................................................................................ 16 
4.1.8 Polipropylen ..................................................................................................................................... 16 
4.1.9 Materiały elastyczne ......................................................................................................................... 17 
4.1.10 Materiały wzmocnione ................................................................................................................ 17 
4.1.11 Porównanie .................................................................................................................................. 17 

4.2 Żywice do technologii SLA .................................................................................................................... 19 
4.2.1 Żywice standardowe i przezroczyste ............................................................................................... 19 
4.2.2 Do zastosowań inżynierskich ........................................................................................................... 20 
4.2.3 Odporne termicznie .......................................................................................................................... 20 
4.2.4 Żywice elastyczne ............................................................................................................................ 20 

4.3 Proszki .................................................................................................................................................. 20 



Wielofunkcyjna sieć wspomagająca kształcenie i szkolenie 
zawodowe 
w zaawansowanej produkcji   
Nr projektu 2018-1-PL01-KA202-050812  

     
 
 

 

-	4	-	

4.3.1 Poliamidy ......................................................................................................................................... 20 
4.3.2 Metale ............................................................................................................................................... 21 

5 Podsumowanie ................................................................................................................. 21 
Przykład ................................................................................................................................... 22 
Zadania .................................................................................................................................... 22 
Pytania do samokontroli .......................................................................................................... 23 
Literatura ................................................................................................................................. 25 
Dodatkowe materiały – aplikacja AR ....................................................................................... 26 
Pytania – poprawne odpowiedzi ............................................................................................. 27 

  



 

 
 
 



Wielofunkcyjna sieć wspomagająca kształcenie i szkolenie zawodowe 
w zaawansowanej produkcji   
Nr projektu 2018-1-PL01-KA202-050812  

     
 
 

 
-	3	-	

 

 
Spis treści 

LISTA RYSUNKÓW ................................................................................................................................. 5 
LISTA TABEL ........................................................................................................................................ 5 
Wprowadzenie do lekcji ................................................................................................................. 6 
Nauka celów lekcji .......................................................................................................................... 6 
Treść lekcji ...................................................................................................................................... 6 
1 Co to jest drukowanie 3D? ...................................................................................................... 6 
2 Produkcja addytywna a produkcja konwencjonalna ............................................................... 6 
3 Technologie poligraficzne ........................................................................................................ 8 

3.1 Wytłaczanie materiału .................................................................................................................................... 8 
3.1.1 Produkcja włókien topionych (FFF) ................................................................................................ 8 
3.1.2 Budowa drukarki .............................................................................................................................. 8 

3.2 Fotopolimeryzacja VAT ................................................................................................................................. 10 
3.2.1 Stereolitografia (SLA) .................................................................................................................... 11 
3.2.2 Bezpośrednie przetwarzanie światła (DLP) ................................................................................... 11 
3.2.3 Zamaskowana stereolitografia (MSLA) ......................................................................................... 11 

3.3 Fuzja łoża zasilania ....................................................................................................................................... 12 
3.3.1 Selektywne spiekanie laserowe (SLS) ........................................................................................... 12 
3.3.2 Bezpośrednie metalowe spiekanie laserowe (DMLS) i selektywne topienie laserowe (SLM) ..... 12 
3.3.3 Topnienie wiązki elektronów (EBM) ............................................................................................. 13 

3.4 Materiał natryskowy ..................................................................................................................................... 13 
4 Materiały ............................................................................................................................... 13 

4.1 Włókna FFF ................................................................................................................................................... 13 
4.1.1 PLA ................................................................................................................................................ 14 
4.1.2 ABS ................................................................................................................................................ 14 
4.1.3 ZWIERZĘ DOMOWE ................................................................................................................... 14 
4.1.4 BIODRA ........................................................................................................................................ 15 
4.1.5 PVA ................................................................................................................................................ 15 
4.1.6 Nylon .............................................................................................................................................. 15 
4.1.7 Poliwęglan ...................................................................................................................................... 15 
4.1.8 Polipropylen ................................................................................................................................... 15 
4.1.9 Elastyczna ...................................................................................................................................... 15 
4.1.10 Materiały egzekwowane ................................................................................................................. 16 
4.1.11 Porównanie ..................................................................................................................................... 16 

4.2 Rodzynki SLA ................................................................................................................................................. 18 
4.2.1 Standardowe i jasne ........................................................................................................................ 18 
4.2.2 Inżynieria ........................................................................................................................................ 18 
4.2.3 Odporny na ciepło .......................................................................................................................... 19 
4.2.4 Elastyczna ...................................................................................................................................... 19 

4.3 Proszki .......................................................................................................................................................... 19 
4.3.1 Poliamidy ....................................................................................................................................... 19 



Wielofunkcyjna sieć wspomagająca kształcenie i szkolenie zawodowe 
w zaawansowanej produkcji   
Nr projektu 2018-1-PL01-KA202-050812  

     
 
 

 
-	4	-	

4.3.2 Metale ............................................................................................................................................. 19 
5 Streszczenie .............................................................................. Error! Bookmark not defined. 
Przykłady ...................................................................................................................................... 20 
Zadania ......................................................................................................................................... 21 
Pytania samokontrolne ................................................................................................................ 21 
Referencje ....................................................................................... Error! Bookmark not defined. 
Dodatkowe zasoby – aplikacja AR ................................................................................................ 24 
Pytania – poprawne odpowiedzi .................................................................................................. 25 

  



Wielofunkcyjna sieć wspomagająca kształcenie i szkolenie zawodowe 
w zaawansowanej produkcji   
Nr projektu 2018-1-PL01-KA202-050812  

     
 
 

 
-	5	-	

LISTA RYSUNKÓW 
 
Rysunek 3-1 Wytłaczanie materiałów – cel pracy [1] ................................................................ 8 
Rysunek 3-2 Części drukarki 3D FFF[8]: 1 – Wózek Z (z napędem śrubowym), 2 – X end-stop, 
3 – płyta konstrukcyjna (z opcjonalnym podgrzewaczem), 4 – dysza, 5 – wózek X (napędzany 
pasem), 6 – wytłaczarka, 7 – silnik krokowy wytłaczarki, 8 – X pas napędowy, 9 – silnik 
krokowy Y, 10 – pas napędowy Y, pręty łożyskowe 11 – osi Y, 12 – wentylator chłodzący, 
silnik krokowy 13 – osi Z (wkręt), 14 – gorący koniec, pręty łożyskowe 15 – osi X, pręty 
łożyskowe osi 16 – Z, śruby osi 17 – Z ....................................................................................... 9 
Rysunek 3-3 Wytłaczarka Bowden (lewa) i wytłaczarka bezpośrednia (po prawej) schematy 
[9] ............................................................................................................................................ 10 
Rysunek 3-4 fotopolimeryzacja Vat – cel pracy [1] .................................................................. 11 
Rysunek 3-5 Łóżko proszkowe fuzja – cel pracy [1] ................................................................. 12 
Rysunek 3-6 Material jetting – cel pracy [1] ............................................................................ 13 
Rysunek 4-1 Wydruki z różnych włókien FFF [6] ..................................................................... 14 
Rysunek 4-2 Parametry mechaniczne wybranych proszków metali [12] ................................ 20 
Rysunek 5-1 Przykłady badanych szczęk z PLA ........................................................................ 21 
 

 

LISTA TABEL 
 
Tabela 1 Porównanie produkcji addytywnej z produkcją subtraktywną ................................... 7 
Tabela 2 Różnice między wytłaczarkami Bowden a wytłaczarkami bezpośrednimi ................ 10 
Tabela 3 Porównanie wymogów w zakresie drukowania włókien FFF .................................... 16 
Tabela 4 Porównanie właściwości włókien FFF ....................................................................... 17 
 
 
 



Wielofunkcyjna sieć wspomagająca kształcenie i szkolenie zawodowe 
w zaawansowanej produkcji   
Nr projektu 2018-1-PL01-KA202-050812  

     
 
 

 
-	6	-	

WPROWADZENIE DO LEKCJI  
Podczas gdy technologia stale się rozwija, możliwości produkcji są poszerzane i ewoluują w nowe 
gałęzie. Druk 3D pojawił się m.in. jako odpowiedź na potrzebę szybkiego tworzenia elementów do 
testów i ich dostosowywania. Ponieważ druk 3D został cytowany przez Financial Times jako 
potencjał większy niż Internet, stał się obecny w większości dziedzin profesjonalnego i 
codziennego życia. Technologie addytywne przyniosły ogromną szum i zabawiały zarówno 
inżynierów, jak i technicznych laików tak bardzo, że prawie każdy o nich słyszał. W dzisiejszych 
czasach ludzie próbują wydrukować prawie wszystko. Tworzenie zabawek, gier planszowych lub 
modeli architektonicznych z drukarkami 3D to stosunkowo proste aplikacje. Technologia 
przyczynia się do produkcji złożonych projektów, takich jak części maszyn, elementy pojazdów, 
domów, a nawet protezy. W czasie pandemii COVID-19 grupy entuzjastów drukarek 3D tworzyły 
różne projekty osłon ochronnych dla lekarzy i przekazywały je szpitalom. Jak widać, technologia 
głęboko zakorzeniona w naszym życiu. Jest on jednak nadal źle rozumiany przez wielu ludzi, 
zwłaszcza jeśli chodzi o jego cele i możliwości. W związku z tym, o co chodzi w druku 3D? 

CELE LEKCJI 
Ta lekcja zapoznaje uczniów z główną koncepcją druku 3D, w tym prezentacją najczęstszych 
technologii i materiałów. Student powinien być w stanie odróżnić różne podejścia do produkcji 
addytywnej i mieć możliwość wyboru najdogodniejszego podejścia do danego przypadku 
szybkiego prototypowania lub produkcji elementu niestandardowego. 

TREŚĆ LEKCJI 

1 CO TO JEST DRUKOWANIE 3D? 
Drukowanie 3D, często nazywane również produkcją addytywną, obejmuje różnorodność różnych 
metod tworzenia trójwymiarowych obiektów z plików cyfrowych. Jednak wszystkie z nich opierają 
się na dodaniu warstw z określonego materiału, jednego na drugim i łączeniu ich w ciało stałe. 
Proces układania szlaków jest podobny do zwykłego drukowania za pomocą drukarki 
atramentowej. Każda z warstw ze szlakami może być postrzegana jako przekrój obiektu o 
określonej wysokości. Tak więc, produkcja addytywna powoduje projektowanie 3D bezpośrednio z 
projektowania komputera z oprogramowania CAD.  

Produkcja addytywna opiera się na dodaniu nowych warstw materiałów, w przeciwieństwie do 
konwencjonalnych metod obróbki polegających na usuwaniu części początkowego bloku metalu 
lub tworzywa sztucznego. W zależności od technologii, materiału, parametrów drukowania oraz 
wielkości lub geometrii obiektu, cały proces może się znacznie różnić. Zazwyczaj jednak umożliwia 
szybszą budowę części niż produkcja konwencjonalna. Obniża również koszty produkcji 
prototypów, zmniejsza ilość potrzebnego materiału i umożliwia łatwe tworzenie skomplikowanych 
kształtów. 

2 PRODUKCJA ADDYTYWNA A PRODUKCJA KONWENCJONALNA 
Produkcja addytywna jest metodą tworzenia obiektu fizycznego z projektu cyfrowego. Może 
obejmować wiele technik i materiałów, ale ogólnie opiera się na dodaniu dodatkowych warstw. 
Różni się pod tym względem od obróbki zautomatyzowanej (np. CNC), która zazwyczaj usuwa 
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materiał z obiektu. W odniesieniu do tego aspektu druk 3D należy porównać z produkcją 
subtraktywną, a nie formowaniem (zob.Tabela 1).  

Podczas gdy produkcja subtraktywna może być realizowana z Computer Numeric Control (CNC) 
nadal jest wykonywana ręcznie w wielu warsztatach. Powoduje to konieczność przygotowania 
zwykłej dokumentacji mechanicznej i zwiększa ryzyko błędów podczas produkcji. Nawet jeśli 
zarówno addytywne, jak i odejmowanie produkcji są prowadzone z pomocą komputera kontroli 
ich pracy, a tym samym, ostateczne wyniki, znacznie się różnią. Dlatego tak ważny jest wybór 
odpowiedniej technologii dla danego projektu. 

Ponieważ druk 3D zazwyczaj polega na układaniu jednej warstwy na drugą, powoduje szorstkie 
powierzchnie z widocznym krokiem (metody fotopolimeryzacji żywic są nieco inne w tym 
aspekcie). Następnie konieczne może być zastosowanie wykańczania powierzchni, co oznacza 
odjęcie produkcji od produkcji addytywnej. Jednak jeśli chodzi o złożone geometrie, produkcja 
addytywna nie zależy od geometrii narzędzia, ponieważ dotyczy to obróbki konwencjonalnej. W 
tym samym czasie, nie jest tak odpowiedni do wzorów z elementów wiszących w dół. Drukowanie 
takich substancji stałych wymaga zastosowania dodatkowych podpór z odpowiedniego materiału.  

Ponadto nadzór nad drukowaniem 3D nie jest wymagany. Jednak wielu producentów inwestuje w 
zdalny monitoring, który zwiększa bezpieczeństwo i przestrzega zasad Przemysłu 4.0. Przy takim 
systemie podstawowe parametry drukarki mogą być sprawdzane, a nawet modyfikowane online, 
tak aby dostroić drukarkę do lepszego działania i zbudować obiekt prawidłowo. 

Chociaż drukarki 3D są zazwyczaj kojarzone z tworzywami sztucznymi, nie powodują one takiej 
szkody dla środowiska. Ilość odpadów z produkcji przy użyciu tej metody jest znacznie mniejsza niż 
w przypadku konwencjonalnej obróbki skrawaniem. Ponadto wiele materiałów ulega w pełni 
biodegradacji lub może zostać ponownie wykorzystanych po ponownym roztopieniu. 
 

Tabela 1 Porównanie produkcji addytywnej z produkcją konwencjonalną 

Produkcja addytywna Produkcja konwencjonalna 

Dodawanie warstwy materiału po warstwie Usuwanie materiału 
Bezpośrednio z modelu cyfrowego Z modelu cyfrowego (CNC) lub z zwykłych przeciągów 

(obróbka konwencjonalna) 
Zwykle widoczne warstwy (krokowanie) – postprocessing 
wymagane do uzyskania gładkich powierzchni 

Różnorodność możliwych chropowatości do osiągnięcia na 
powierzchniach 

Osiągalna trudna geometria, w tym skomplikowane 
kształty, kąty proste bez promienia i złożone podcięcia 

Osiągalne kształty zależą ściśle od technologii i 
ograniczone 

Podpory potrzebne do budowy obiektów o nieregularnych 
zmianach w ich przekrojach 

Możliwość odjęcia materiału z dowolnej strony, o ile 
obiekt może być trzymany w iadłach 

Dedykowane głównie do małych elementów Dotyczy wszystkich rozmiarów 
Zwykle używane do pojedynczych prototypów i 
niestandardowych obiektów 

Najlepszy – nadaje się do dużych partii produkcyjnych 

Długi proces dla dużych obiektów o złożonej geometrii Stosunkowo szybki proces 
Po uruchomieniu drukarki nie jest potrzebny żaden 
operator 

Maszynista zobowiązany do obsługi lub nadzorowania 
maszyny 

Zwykle tani proces Zazwyczaj droższe 
Niewielka ilość odpadów Duża ilość odpadów 

Ogólnie rzecz biorąc, produkcja addytywna sprawia, że proces prototypowania mniejszych części 
jest szybszy i tańszy. Ponieważ części są produkowane bezpośrednio z ich projektów cyfrowych, w 
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tym procesie nie jest potrzebna dokumentacja techniczna. Jest to szczególnie ważne, ponieważ na 
obecnym etapie prac projekt prawdopodobnie zostanie zmieniony po jego zatwierdzeniu. 

3 TECHNOLOGIE POLIGRAFICZNE 
Ponieważ produkcja addytywna stała się tak popularnym procesem, pojawiły się różne metody 
drukowania 3D i ewoluowały jeden od drugiego. W poniższej sekcji opisano najczęstsze lub 
najbardziej interesujące. Istnieje jednak więcej technologii, o których w ogóle nie wspomniano. 

3.1 Wytłaczanie materiału 

3.1.1 Produkcja włókien topionych (FFF) 

Wytłaczanie materiałów jest najczęstszą technologią produkcji addytywnej, szczególnie popularną 
wśród użytkowników domowych druku 3D. Jest to proces wytłaczania stopionego materiału 
termoplastycznego z dyszy poruszającej się po zaprogramowanej ścieżce i tworzącej z niej warstwy 
(patrz rysunek 1). Metoda modelowania stopionego osadu (FDM/FFF) opiera się na ogrzewaniu 
płyty budowlanej i dyszy do stopienia włókna termoplastycznego i budowy nowego obiektu 
poprzez konstruowanie jego warstw. Stopiony materiał ponownie zestala się podczas chłodzenia. 
Ponieważ warstwy są układane jeden na drugim, niektóre geometrie drukowanego obiektu mogą 
wymagać konstrukcji nośnych (patrz pionowe paski na rysunku 1). Są one zwykle tworzone z 
materiałów rozpuszczalnych lub materiałów drukarskich, ale z niższym wypełnieniem. 

 

Rysunek 1 Wytłaczanie materiałów – cel pracy [1] 

Modele zbudowane z tej technologii są dość często wykorzystywane do różnych celów szybkiego 
prototypowania, ponieważ są one raczej niedrogie. Mogą być jednak również stosunkowo kruche. 

3.1.2 Budowa drukarki 

Technologia druku 3D FFF jest najpopularniejsza, zwłaszcza wśród nieprofesjonalistów. W związku 
z tym ten typ drukarek jest najczęstszy dla podstawowych aplikacji. Stało się tak popularne, że 
drukarki FFF są coraz częściej obecne w naszych domach. Prognozuje się, że w bliskiej przyszłości 
mogą stać się dorywczym sprzętem gospodarstwa domowego, podobnie jak drukarki 
atramentowe. 
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3.1.2.1 Osie 

Zazwyczaj drukarki FFF są rodzajem robotów kartezjańskich, pozwalają na ruch narzędzia wzdłuż 3 
osi bez możliwości obrotu. Oczywiście mogą się one różnić pod względem skojarzenia osi z 
częściami drukarki lub sposobu, w jaki są napędzane osie. Popularna konstrukcja drukarki FFF, 
stosowanej np. w drukarkach pruskich, prezentowana na rysunku 2. Jego osie X i Z przesuwają 
wytłaczarkę, podczas gdy oś Y porusza płytę kompilacyjną. Ponieważ oś Z działa przeciwko 
grawitacji i wymaga wysokiej precyzji, aby utrzymać właściwą wysokość warstw, jest napędzany 
śrubą kulową. Osie x i Y są napędzane pasami. Zarówno śruby, jak i pasy są napędzane 
bezpośrednio przez odpowiednie silniki krokowe. Oczywiście pary kinematyczne są realizowane 
nie tylko przez silniki, ale także zawierają liniowe łożyska kulkowe na prętach łożyskowych, aby 
zapewnić powtarzalność i precyzję ruchu oraz zwiększyć sztywność konstrukcji. 

 

Rysunek 2 Części drukarki 3D FFF [8]: 1 – Wózek Z (z napędem śrubowym), 2 – X end-stop, 3 – płyta konstrukcyjna (z 

opcjonalnym podgrzewaczem), 4 – dysza, 5 – wózek X (napędzany pasem), 6 – wytłaczarka, 7 – silnik krokowy 

wytłaczarki, 8 – X pas napędowy, 9 – silnik krokowy Y, 10 – pas napędowy Y, pręty łożyskowe 11 – osi Y, 12 – 

wentylator chłodzący, silnik krokowy 13 – osi Z (wkręt), 14 – gorący koniec, pręty łożyskowe 15 – osi X, pręty 

łożyskowe osi 16 – Z, śruby osi 17 – Z 

3.1.2.2 Wytłaczarka 

Wytłaczarki są częściami odpowiedzialnymi za topienie włókien i układanie ich na płytach 
budowlanych. Mogą się one różnić pod względem konstrukcji i elementów. Zwykle włókno jest 
pchane przez przekładnie napędzane silnikiem krokowym przez dyszę podgrzewaną na gorąco. W 
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zależności od tego, czy wytłaczarka jest zamontowana na ramie drukarki lub na karecie, proces 
wytłaczania jest bezpośredni lub Bowden – typ. Oba rodzaje wytłaczania wykorzystują dyszę 
zmontowaną do wózka (patrz: Rysunek ). Różnice między zastosowaniem wytłaczarek Bowden i 
wytłaczarek bezpośrednich przedstawiono w 

. 

 

Rysunek 3 Wytłaczarka Bowden (lewa) i wytłaczarka bezpośrednia (po prawej) schematy [9] 

 

Tabela 2 Różnice między wytłaczarkami Bowden a wytłaczarkami bezpośrednimi 

Wytłaczarka Bowden Wytłaczarka bezpośrednia 

Możliwe zatykanie podczas wytłaczania włókna Lepsze wytłaczanie żarnika 
Opóźnione wycofanie żarnika Szybsze wycofywanie żarnika 
Mocniejszy silnik Wymagany jest mniej wydajny silnik 
Kompatybilność z mniejszą liczbą rodzajów żarników Kompatybilność z większą liczbą rodzajów żarników 
Szybszy ruch wytłaczarki Wolniejszy ruch wytłaczarki 
Lepsza dokładność nawet dla szybszych ruchów Ewentualna utrata dokładności podczas dynamicznego 

poruszania się 
Większa przestrzeń do budowy Mniejsza przestrzeń do budowy 

Wytłaczarka może również zawierać wentylator chłodzący, który dynamicznie obniża temperaturę 
ułożonych warstw i przyspiesza ich krzepnięcie. Jego zastosowanie może być wymagane w 
przypadku niektórych żarników. 

3.1.2.3 Płyta montażowa 

Płyta kompilacyjna jest elementem każdej drukarki 3D, która ma bezpośredni kontakt ze 
skonstruowanym obiektem. Gwarantuje płaską powierzchnię do układania warstw i przylega do 
pierwszej warstwy, aby utrzymać zadrukowaną część zamocowaną w ramie odniesienia. Podczas 
procesu drukowania może być pokryty różnymi materiałami lub użyć ogrzewania łóżka w celu 
zwiększenia przyczepności. 

3.2 Fotopolimeryzacja VAT 

Fotopolimeryzacja VAT (zob. Rysunek ) jest procesem narażania cieczy fotopolimerowych 
(zazwyczaj żywic) na fale świetlne, które sprawiają, że stają się stałe. Może być realizowany w 
stereolitografii (SLA), zamaskowanej stereolitografii (MSLA), technologii bezpośredniego 
przetwarzania światła (DLP) lub ciągłej technologii DLP (CDLP). Wszystkie z nich opierają się na tej 
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samej zasadzie światła migającego warstwy na płytce poruszającej się w górę w pojemniku 
wypełnionym żywicą, aby utwardzać wybrane obszary cieczy. Podejście to nadaje się do 
precyzyjnych elementów o gładkich powierzchniach, takich jak protetyka stomatologiczna czy 
formy biżuterii. 

 

Rysunek 4 Fotopolimeryzacja Vat – [1] 

 
3.2.1 Stereolitografia (SLA) 

Stereolitografia jest procesem utwardzania żywicy za pomocą lasera jednopunktowego, który 
porusza się wokół kształtu przekroju obiektu. Drukarki SLA wykorzystują lusterka, które poruszają 
się wzdłuż osi X i Y i odbijają wiązkę laserową, aby dotrzeć do zamierzonych punktów sekcji. 
Chociaż druk SLA nadaje gładsze kształty niż DLP, jest to również wolniejsza metoda, ponieważ 
laser musi śledzić w całej gamie przekrojów. 

 
3.2.2 Bezpośrednie przetwarzanie światła (DLP) 

Bezpośrednie przetwarzanie światła jest procesem utwardzania żywicy podobnej do 
stereolitografii, ale za pomocą projektora cyfrowego światła do migania całego obrazu przekroju 
naraz zamiast śledzenia wzdłuż szlaków w przekroju poprzecznym za pomocą wiązki laserowej. 
Żywica jest migana od dołu przez ekrany LED lub źródło UV skierowane na powierzchnię budowy 
przez tablicę mikrolusterek. Ponieważ migający obraz jest bitmapą, produkowane warstwy są 
kombinacją małych kostek zwanych wokselami. W związku z tym generowany kształt nie jest tak 
gładki jak ten produkowany z SLA, ale może być zbudowany w krótszym czasie. 

Technologia DLP przyniosła swoje potomstwo w oparciu o stały ruch płyty budowlanej. Tak zwane 
Continuous Direct Light Processing (CDLP) działa zupełnie tak samo jak DLP, ale nie opiera się na 
miganiu krok po kroku, więc czas kompilacji wydruku jest krótszy. 

 
3.2.3 Zamaskowana stereolitografia (MSLA) 

Zamaskowana stereolitografia jest procesem podobnym do bezpośredniego przetwarzania światła, 
ponieważ opiera się na tablicy LED jako źródło światła, migające światło UV składające się z 
kwadratowych pikseli. Jednak raczej używa wielu małych żarówek niż jednego dużego źródła 
światła. Rozdzielczość wydruku zależy tylko od liczby emiterów światła i nie zależy od 
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rozdzielczości pojedynczego źródła światła. Elementy budowlane z takim podejściem mogą być 
szybsze niż w przypadku SLA i nadać gładsze kształty niż w przypadku DLP. 

 

3.3 Fuzja łoża zasilania  

Fuzja złoża proszkowego jest procesem łączenia (przez fuzję) cząstek metalu lub proszku z 
tworzywa sztucznego do warstw ze źródłem energii cieplnej (patrz rysunek 5). Może to być 
realizowane z selektywnym spiekaniem laserowym (SLS), selektywnym topieniem laserowym 
(SLM) i bezpośrednim spiekaniem laserowym (DMLS), topieniem wiązki elektronów (EBM) i fuzją 
wieloodrzutową (MJF). Podejście to jest odpowiednie dla części o złożonych geometriach o 
wyższych wymaganiach wytrzymałościowych. 

 

Rysunek 5 Łóżko proszkowe fuzja – cel pracy [1] 

 
3.3.1 Selektywne spiekanie laserowe (SLS) 

Selektywne spiekanie laserowe to technologia stosowana do produkcji części z tworzyw sztucznych 
poprzez topienie cienkich warstw proszku umieszczonych na złożu proszkowym za pomocą lasera. 
Podczas tego procesu płyta kompilacji drukarki przesuwa się w dół, a następna warstwa proszku 
termoplastycznego umieszczana jest na górze poprzedniej warstwy. Laser porusza się wokół 
powierzchni kompilacji i selektywnie grzeje proszek, aby go zestalić. Aby to zrobić, wiązka laserowa 
jest odbijana przez dwa ruchome mikro-lusterki dokładnie tak jak w SLA. Proszek, który nie jest 
spiekany pozostaje na swoim miejscu do czasu zakończenia procesu drukowania i działa jako 
struktura nośna dla następujących warstw. 

 
3.3.2 Bezpośrednie metalowe spiekanie laserowe (DMLS) i selektywne topienie laserowe 

(SLM) 

Bezpośrednie metalowe spiekanie laserowe i selektywne topienie laserowe opierają się na tej 
samej zasadzie co SLS, ale są dedykowane do części metalowych. Różnica między nimi polega na 
tym, że DMLS nie topi proszku, ale ogrzewa go, dopóki nie zwiąże się na poziomie molekularnym. 
Ponieważ SLM wymaga całego stopu metali w odpowiedniej temperaturze, nie nadaje się do 
produkcji części ze stopów. Elementy zbudowane z technologii DMLS i SLM są zagrożone 
wypaczeniem z powodu naprężeń wewnętrznych, w wyniku wysokich temperatur. W związku z 
tym części drukowane mogą wymagać odciążenia cieplnego w ramach przetwarzania końcowego. 
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3.3.3 Topnienie wiązki elektronów (EBM) 

EBM działa podobnie do SLM; jednak wymaga znacznie wyższej wiązki energii z lasera. Jest to 
zatem metoda znacznie szybsza niż wcześniej wspomniano, ale także związana z mniejszymi 
naprężeniami resztkowymi występującymi w produkowanych częściach. Niemniej jednak, EBM nie 
jest uniwersalną i łatwą metodą, ponieważ może być realizowana tylko w próżni z materiałami 
przewodzącymi. 

 

3.4 Materiał natryskowy 

Strumieniowanie materiału jest procesem strumieniowania wielu małych kropel materiałów, które 
utwardzają się podczas narażenia na działanie światła UV lub określonej temperatury (patrz 
rysunek 6).  Metoda ta umożliwia drukowanie wielomateriałowe i doskonale nadaje się do 
realistycznych prototypów. Ponieważ kropelki są strumieniem (nie układane) warstwą po 
warstwie, drukowanie tą metodą wymaga dodatkowych konstrukcji nośnych, które są drukowane 
jednocześnie z materiałów rozpuszczalnych. Podejście to nadaje się do wydruków o różnych 
kolorach o gładkich i dokładnych powierzchniach. 

 

Rysunek 6 Wtryskiwanie materiału [1] 

 

4 MATERIAŁY 
4.1 Włókna FFF 

Ponieważ technologia FFF jest najczęstszą wśród entuzjastów druku 3D, filamenty stały się jednym 
z najważniejszych tematów, jeśli chodzi o drukowanie 3D. Mają formę w kształcie drutu na 
szpulach. Ich różnorodność umożliwia budowanie części o różnym wyglądzie i parametrach 
mechanicznych (zob. rys. 7). W tym celu kluczowe znaczenie ma podstawowa wiedza na temat ich 
typowych zastosowań, wymogów drukowania i innych danych. Poniższa sekcja zawiera przegląd 
najczęstszych i praktycznie używanych włókien. 
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Rysunek 7 Wydruki z różnych włókien FFF [6]  

4.1.1 PLA 

Kwas polilaktowy jest jednym z najczęstszych materiałów drukarskich. Jest to w pełni 
biodegradowalny termoplastyczny poliester produkowany z odnawialnych źródeł. Jest stosunkowo 
łatwy do wydrukowania i nie drogie. Jest odporny na wypaczanie. W związku z tym jego 
stosowanie nie wymaga dodatkowych obudów ani specjalnego przygotowania łoża grzewczego. 
PLA topi się w około 150-180 °C, dlatego nie jest w stanie pracować w środowisku 
wysokotemperaturowym. Elementy zbudowane z niego mogą być również zbyt kruche, aby 
pracować przy dużych obciążeniach. PLA występuje w różnych kolorach i wariantach o różnych 
parametrach fizycznych i mechanicznych. 

4.1.2 ABS 

Akrylonitrylo-butadien styren jest kolejnym bardzo popularnym filamentem FFF, dedykowanym 
głównie do części o większej odporności na uderzenia i wytrzymałości. Topi się w około 220°C i 
może być ponownie wytopiony i w razie potrzeby ponownie użyty. Dzięki lepszym parametrom 
wytrzymałościowym często stosuje się go do prototypów (jest to również popularny materiał do 
walizek i zabawek – wykonane są z niego klocki LEGO). Następnie można go polerować lub obrobić 
innymi metodami bez ryzyka pęknięcia jego struktury. Jest to jednak materiał, który na ogół 
wymaga lepszych warunków drukowania niż PLA. Dlatego ABS jest zwykle używany do drukarek z 
obudową. 

4.1.3 PET  

Politereftalan etylenu jest stosunkowo tanim materiałem łatwym do wydrukowania. Daje gładkie 
powierzchnie, jednak może również generować na nich cienkie włosy. PET topi się w około 230-
250°C i charakteryzuje się średnimi parametrami wytrzymałościowymi. Ponadto, prawie nie jest 
narażony na żadne wypaczenia i może być używany bez dodatkowej obudowy drukarki. Zaleca się 
jednak stosowanie ogrzewania podstawy w granicach 75-90°C. PET jest materiałem 
wodoodpornym, zwłaszcza że jest powszechnie stosowany do butelek z tworzyw sztucznych 
(oczywiście nie jest produkowany z nadrukiem 3D). 
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4.1.4 HIPS  

Polistyren o wysokiej udarowości jest twardym materiałem zwykle stosowanym do tworzenia 
struktur nośnych dla większych modeli, ponieważ może być rozpuszczany w limonenie. Biodra topi 
się około 220-240 oC i wymaga ogrzewania łoża do około 90-110°C. Ponadto drukowanie za 
pomocą tego włókna powoduje toksyczne opary. Dlatego konieczny jest odpowiedni system 
wentylacji powierzchni drukarskiej. HIPS może być wykorzystywany do tworzenia podpór dla 
bardziej precyzyjnych elementów drukowanych, takich jak łożyska. 

4.1.5 PVA 

Alkohol poliwinylowy to włókno zwykle używane do budowy konstrukcji nośnych, ponieważ 
rozpuszcza się w ciepłej wodzie. Ze względu na niskie parametry nie gwarantuje precyzji 
tworzonych z nim kształtów. Ma również tendencję do zatykania dysz i ulega uszkodzeniu przez 
wilgoć podczas magazynowania. PVA topi się w temperaturze około 200 °C i jest w pełni 
biodegradowalny. Jest również stosunkowo niedrogi, dlatego jest szczególnie stosowany do 
zastosowań amatorskich. 

4.1.6 Nylon 

Nylon jest stosunkowo elastycznym, wytrzymałym materiałem umożliwiającym drukowanie 
elementów narażonych na uderzenia i ścieranie. Jest to dobry wybór dla wszystkich części o 
wysokiej wymaganej wytrzymałości, które nie są konieczne muszą być sztywne. Ponieważ nylon 
topi się w 220-265°C, jest również materiałem odpornym na ciepło. Ponieważ jest to higroskopijny 
poliamid jest newralgiczny w odniesieniu do wilgoci. Dlatego musi być magazynowany w 
wodoodpornych przypadkach. Druk z nylonu wymaga ogrzewania podstawy do 70-90 °C. 
Stosowanie obudowy drukarki jest zalecane, ale nie obowiązkowe. 

4.1.7 Poliwęglan 

Poliwęglan (PC) jest przezroczystym, elastycznym materiałem odpowiednim do części narażonych 
na duże obciążenia i wysokie temperatury. Ponieważ topi się w 260-310 oC druk z nim wymaga 
obudowy i systemu bezpieczeństwa cieplnego, a także ogrzewania łoża do 80-120oC. Poliwęglan 
jest również narażony na wilgoć, więc musi być zaopatrzony w wodoodporne pojemniki. 

4.1.8 Polipropylen 

Polipropylen jest lekkim materiałem o średnich parametrach mechanicznych. Jest odporny na 
zmęczenie; w ten sposób może być stosowany do pasków lub zawiasów. Jest to jednak dość drogi. 
Polipropylen topi się w 220-250°C i wymaga ogrzewania łoża do 85-100oC. 

4.1.9 Materiały elastyczne 

Włókna elastyczne (zazwyczaj TPE lub TPU) wykonane są z materiałów niesztywnych, takich jak 
mieszanki tworzyw sztucznych i gumy. Z powodu swoich parametrów mechanicznych są one 
trudne do wydrukowania i mogą nie działać z niektórymi rodzajami wytłaczarek. Elastyczne 
materiały topią się w temperaturze 225-245 °C i są trudne do wydrukowania, ale nie wymagają 
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ogrzewania łoża ani obudowy. Elementy zbudowane z włókien elastycznych mogą zawierać 
wybrzuszenia i skazy na swoich powierzchniach. 

4.1.10 Materiały wzmocnione 

Materiały wzmocnione to kompozyty z tworzyw termoplastycznych z krótkimi włóknami 
węglowymi, drobnym proszkiem metalowym lub pyłem drzewnym. Zwiększają wytrzymałość 
drukowanych przedmiotów, zwiększają ich wagę lub po prostu zmieniają strukturę i wygląd. Ten 
rodzaj materiałów może być oparty na różnych żarnikach wymienionych powyżej i zazwyczaj nie 
wymaga ogrzewania łóżka ani obudowy. Ich temperatura topnienia wynosi 190oC-230oC. 
Szczególnie włókna wypełnione metalem mogą być szczególnie drogie. 

4.1.11 Porównanie 

Prezentowane materiały różnią się pod względem ich zastosowania, parametrów mechanicznych i 
fizycznych oraz wymagań dotyczących przechowywania. Porównanie ich jest przedstawione w 
tabeli 3 oraz w tabeli 4  

Tabela 3 Porównanie wymogów w zakresie druku włókien FFF 

Włókno ciągłe 
Temperatura 

dyszy 

Temperatura 

w łoża 

cieplnego 

Łoże cieplne Chłodzenie Załącznik 
Powierzchnia 

budowy 

PLA 190-220oC 45-60oC Nieobowiązkowe Wymagane Nie jest 
wymagane 

Taśma, PEI, 
płyta szklana, 
klej w sztyfcie 

ABS 220-250oC 95-110oC Wymagane Nie jest 
wymagane 

Zalecane Taśma 
kaptonowa, ABS 
Slurry 

PET 230-250oC 75-90oC Zalecane Wymagane Nie jest 
wymagane 

Klej, taśma 

HIPS 220-245oC  100-115oC Wymagane Wymagane Zalecane Klej, płyta 
szklana, taśma 
Kapton, 
 

PVA 185-200oC 45-60oC Nieobowiązkowe Wymagane Nie jest 
wymagane 

Taśma, PEI 

Nylon 220-265oC  70-90oC Wymagane Wymagane Zalecane Klej w sztyfcie, 
PEI 

Poliwęglan 260-310oC  80-110oC Wymagane Wymagane Wymagane PEI, klej 
adhezyjny, klej 
w sztyfcie 

Polipropylen 220-250oC 85-100oC Wymagane Wymagane Zalecane Taśma, arkusz 
polipropylenowy 

Flex 225-245oC  45-60oC Nieobowiązkowe Wymagane Nie jest Taśma, PEI 
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(TPE/TPU) wymagane 

Wypełnione 
CF 

200-230oC  45-60oC Nieobowiązkowe Wymagane Nie jest 
wymagane 

Taśma, PEI, 
płyta szklana, 
klej w sztyfcie 

Wypełnione 
metalem 

190-220oC  45-60oC Nieobowiązkowe Wymagane Nie jest 
wymagane 

Taśma, PEI, klej 

Wypełnione 
drewnem 

190-220oC 45-60oC Nieobowiązkowe Wymagane Nie jest 
wymagane 

Taśma, PEI, 
płyta szklana, 
klej w sztyfcie 

 

Tabela 4 Porównanie właściwości włókien FFF 

Włókno Kruche Sztywne Twarde 

Odporny 

ne 

ciepło 

Trudne 

drukowanie 

Wrażliwa 

e na 

wilgoć 

Rozpuszczalne 

Koszt 
Możliwe 

zastosowania 

PLA Tak Tak Tak Nie Nie Nie Nie Niski Proste 
prototypy, 
zabawki 

ABS Nie Tak Tak Tak Tak 
(pojawiają 
się ciężkie 
wypaczenia 
i kurczenie 
się części) 

Nie Nie Niski Trwałe części 
odporne na 
zużycie, zabawki 

PET Nie Średni Tak Tak Średni 
(pojawi się 
sznurek) 

Nie Nie Niski Pojemniki, 
obudowy 
elektroniki 

HIPS Nie Tak Nie Tak Tak 
(powoduje 
toksyczne 
opary i 
osnowy) 

Nie Tak Niski Struktura 
wsparcia dla 
ABS 

PVA Nie Nie Tak Nie Tak 
(ocieplenie) 

Tak Tak Wysoki Struktury 
wsparcia 

Nylon Nie Średni Tak Tak Tak (wydaje 
się ciężkie 
wypaczenie) 

Tak Nie Średni Koła zębate 

Poliwęglan Nie Średni Tak Tak Tak 
(pojawia się 
ciężkie 
wypaczenie 
i oozing) 

Tak Nie Średni okna 

Polipropylen Nie Średni Nie Tak Tak 
(pojawia się 
ciężkie 

Nie Nie Wysoki Opakowania, 
zawiasy, paski 
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wypaczenie 
i nie 
przylega do 
łóżka) 

Flex 
(TPE/TPU) 

Nie Nie Nie Tak Tak 
(pojawiają 
się bloki i 
sznurki) 

Nie Nie Średni Sprężyny, 
opony, 
uszczelki, 
zderzaki 

Wypełnione 
CF 

Tak Tak Tak Tak Tak (pojawi 
się oozing) 

Nie Nie Średni Protezy, 
elementy 
robotów, części 
samochodowe 

Wypełnione 
metalem 

Tak Tak Nie Nie Medium 
(niektóre 
plamy mogą 
pojawić się) 

Nie Nie Wysoki Biżuteria, 
modele 
architektoniczne 

Wypełnione 
drewnem 

Tak Tak Tak Nie Nie (ale 
może 
pojawić się 
ciąg) 

Nie Nie Niski Meble, modele 
architektoniczne 

 

4.2 Kulki SLA 

W przeciwieństwie do stałych włókien FFF, żywice SLA są w postaci płynnej. Ich ceny różnią się w 
zależności od pożądanego zastosowania. Żywice przeznaczone do stomatologii mogą być nawet 
dziesięciokrotnie droższe od podstawowych materiałów. Elementy zbudowane w technologii SLA 
są na ogół bardziej kruche niż te otrzymane z druku FFF. W związku z tym SLA jest zwykle 
stosowana do mniejszych części o złożonej geometrii, nie obciążonych wysokimi siłami. 

4.2.1 Żywice Standardowe 

Standardowe żywice dają gładkie powierzchnie wydruków. Ich kolor wpływa na właściwości 
wytworzonych części. Aby otrzymać przezroczystą substancję stałą, można użyć przezroczystej 
żywicy. Wymaga to jednak dodatkowego wykończenia powierzchni później. Te rodzaje żywic są 
stosunkowo tanie, ale mają również niską temperaturę odkształcenia. Są dobrym wybórem dla 
prototypów, modeli artystycznych, modeli architektonicznych lub obudowy do diod LED. 

4.2.2 Inżynieria 

Tworzenie części inżynieryjnych wymaga większej sztywności i lepszej trwałości materiałów. 
Wytrzymała żywica (podobna do ABS), trwała żywica (podobna do PP) i żywica wypełniona 
ceramiką mogły zwiększyć niektóre parametry mechaniczne, jeśli po nadrukowaniu utwardza się 
światłem UV. Nadają się do tworzenia funkcjonalnych prototypów projektu, ale nie są dobrym 
wyborem dla części o cienkich ścianach (mniej niż 1 mm).  
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4.2.3 Żywice odporne na ciepło 

Ten typ żywicy dedykowany jest elementom, które są narażone na działanie temperatur nawet do 
300°C. Wymagane jest naświetlanie światłem UV po wydrukowaniu i nie jest dobrym wyborem dla 
części o cienkich ścianach (mniej niż 1 mm). Żywice odporne na ciepło nadają się do prototypów 
form. 

4.2.4 Żywice elastyczne 

Ten rodzaj żywicy dedykowany jest elementom, które wymagają elastyczności i są zbiliżone do 
wyglądu gumy. Chociaż żywice elastyczne są stosunkowo miękkie i charakteryzują się wysoką 
odpornością na uderzenia, nie mają wszystkich właściwości prawdziwej gumy. Po nadruku 
wymagają one również utrwalania światłem UV i nie powinny być stosowane do części o cienkich 
ścianach (mniej niż 1 mm). Nadają się do uchwytów lub elementów do noszenia. 

4.3 Proszki 

4.3.1 Poliamidy 

Proszki poliamidowe są zwykle stosowane w druku SLS. Jednym z najpopularniejszych jest poliamid 
12 (PA 12) znany również jako Nylon 12. Ma nieco wyższą cenę niż włókna FFF i mogą być 
wypełnione różnymi dodatkami. Poliamid 11 (PA 11) jest materiałem stosowanym w technologii 
SLS od czasu do czasu, ponieważ ma lepszą elastyczność niż PA 12. Jednak nie jest tak popularny ze 
względu na jego słabszą wytrzymałość. 

Poliamidy mogą być zazwyczaj wypełnione proszkami metalowymi w celu zmiany wyglądu 
zadrukowanych części i zwiększenia ich sztywności, proszku szklanego w celu zwiększenia 
sztywności, trwałości i odporności na temperaturę lub włókna węglowego w celu zwiększenia 
sztywności i wytrzymałości wytworzonych detali przy zachowaniu niskiej wagi. 

Wydruki SLS są zazwyczaj ziarniste, więc wymagają wykończenia powierzchni. Może być 
realizowany za pomocą różnych metod, takich jak polerowanie bez ryzyka złamania struktury 
elementu. 

4.3.2 Metale 

Proszki metalowe tworzą szeroką grupę materiałów stosowanych w technologiach SLM i DMLS. Są 
to zwykle stopy stali, aluminium, niklu, kobaltu, tytanu i chromu. Możliwe jest jednak również 
drukowanie ze szlachetnych metali. Ogólnie rzecz biorąc, parametry mechaniczne i fizyczne 
materiałów zależą od materiałów stopowych stosowanych do proszków i różnią się w takim 
stopniu, jak parametry dla metali w ich typowych formach. Przykładowe wytrzymałości 
plastyczności i twardości Vickers wybranych proszków metalicznych przedstawiono na rysunku 8. 
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Rysunek 8 Parametry mechaniczne wybranych proszków metali [12]  

5 PODSUMOWANIE 
Drukowanie 3D stało się tak popularnym trendem, ale nadal jest trochę tajemnicą dla większości 
populacji. Właściwe zrozumienie jej zasad i technologii ma kluczowe znaczenie dla 
zaprojektowania procesu produkcyjnego dostosowanego do potrzeb, wymogów i ograniczeń. 
Dlatego tworząc element, wszystko, od projektu, poprzez wybór technologii, aż po wybór 
materiału, powinno być poświęcone jego dalszemu celowi użytkowania. Mimo że produkcja 
addytywna jest niesamowitym narzędziem do szybkiego prototypowania i dostosowywania, nie 
jest to najlepsza technika produkcji w wielu innych przypadkach. Warto pamiętać, że planowane 
przez nas zastosowanie elementu powinno mieć duży wpływ na wybór połączonych technologii 
produkcyjnych. 

PRZYKŁAD 
Ponieważ naukowcy z Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ – Przemysłowego Instytutu Automatyki i 
Pomiarów PIAP pracowali nad projektem polegającym na precyzyjnym chwytaniu w ograniczonej 
przestrzeni operacyjnej, musieli zaprojektować w tym celu bardzo precyzyjne szczęki chwytające. 
Celem było przede wszystkim sprawdzenie, czy ich projekty zmieszczą się w przestrzeni 
operacyjnej i umożliwią otwieranie/zamykanie chwytaka, wynoszenie chwytanych części z 
magazynu i umieszczanie ich w obudowach. Stworzone w tym celu szczęki nie musiały być ani 
trwałe, ani wytrzymałe, ale musiały pozostawać nieodkształcone pod wpływem niewielkich 
obciążeń. Tak więc początkowe prototypy zostały wydrukowane w technologii FFF z filamentami 
PLA i ABS (patrz Rysunek 9). Gdy tylko badania wykazały, że konstrukcja jest poprawna 
geometrycznie, przeprowadzono badania przy zmniejszonym nacisku (a więc przy mniejszej sile 
chwytu) [13]. Wywnioskowano, że tak zaprojektowane szczęki są w stanie wykonać pożądane 
zadanie, ale ich chropowatość powierzchni znacząco wpłynęła na wiarygodność takich testów. W 
ten sposób model można było albo przedrukować z innymi filamentami FFF, a następnie 
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wykończyć jego powierzchnię, albo zastosować inną technologię drukowania. Aby poprawić 
właściwości mechaniczne i uzyskać określoną chropowatość powierzchni chwytu, zbudowano 
drugi prototyp szczęk w technologii SLM z proszkiem stali. Dzięki takiemu prototypowi szczęk cała 
instalacja robota mogła działać bez ryzyka awarii spowodowanej ugięciem lub złamaniem szczęki. 

 

Rysunek 9 Przykłady badanych szczęk z wydrukowanych 3D z materiału PLA 

ZADANIA 
Załóżmy, że zaprojektowałeś wieszak na płaszcz z świątecznym projektem (nieregularne kształty) 
na 5 płaszczy. Jeśli chcesz go przetestować i wprowadzić modyfikacje w przypadku niepowodzenia 
któregokolwiek z Twoich wcześniejszych założeń, zdecyduj, która technologia druku 3D i jakie 
materiały chcesz użyć. Skoncentruj się na ocenie trwałości rozwiązania, jego stosowania i 
ostatecznego wyglądu.  W razie potrzeby zasugeruj więcej niż jeden prototyp/końcowy wydruk. 
Wspieraj swój wybór z odpowiednimi argumentami. 

(Odpowiedź powinna być ograniczona do 3000 znaków i umożliwiać ocenę praktycznego 
zrozumienia zasad druku 3D przez studenta. W odniesieniu do tego zadania podaje się 
maksymalnie 3 punkty: dla właściwego wyboru technologii z argumentem potwierdzającym, dla 
właściwego wyboru materiału dopasowującego technologię do argumentu wspierającego oraz dla 
logicznego myślenia uwzględniającego ograniczenia i zastosowanie zaprojektowanego obiektu) 

PYTANIA DO SAMOKONTROLI 

1. Które z poniższych stwierdzeń dokładnie opisują druk 3D? (wybierz wszystkie poprawne) 

a. Ma zastosowanie w dziedzinie architektury, medycyny i motoryzacji. 

b. Jest to proces wytłaczania materiałów termoplastycznych przez dyszę, aby utworzyć 
ciało stałe. 

c. Umożliwia tworzenie niestandardowych części w krótszym czasie niż w przypadku 
konwencjonalnej produkcji. 

d. Jest to technologia o ogromnym przewidywanym potencjale, która pozwala inżynierowi 
zbudować obiekt bezpośrednio z cyfrowego modelu 3D. 
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e. Żadne z powyższych stwierdzeń nie jest prawdziwe. 

2. Które z wymienionych technologii obejmowały płytę budowlaną przesuwającą się w dół, 
podczas gdy warstwy są dodawane do projektu? (wybierz tyle odpowiedzi, ile mają 
zastosowanie) 

a. Fotopolimeryzacja VAT 

b. Fuzja proszkowa 

c. Wytłaczanie materiału 

d. Materiał natryskowy 

e. Żaden z wyżej wymienionych 

3. Które z włókien (filamentów) FFF są najwygodniejsze w budowie zaprojektowanej części i 
nie wymagają obudowy drukarki, aby uniknąć wypaczenia? (wybierz tyle odpowiedzi, ile 
mają zastosowanie) 

a. PLA 

b. ABS 

c. ZWIERZĘ DOMOWE 

d. PVA 

e. Żaden z nich nie pasuje do opisu z pytania. 
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DODATKOWE ZASOBY – APLIKACJA AR 

Aplikacja AR umożliwiająca uczniom wybór jednego z wzorów w formacie.stl (można nabyć z 
jednej z darmowych baz danych – istnieje nawet baza danych ze skanami rzeźb z Luwru 
https://cults3d.com/en/tags/louvre), a następnie wybrać dla niej metodę drukowania 3D. 
Następnie można przedstawić informacje na temat głównych zalet i wad wyboru, a ciało stałe 
można oglądać z różnych perspektyw o różnych przekrojach, aby przedstawić swoją wewnętrzną 
strukturę (podobną do tego, co można zobaczyć w krajalnicy komputerowej – patrz rysunekError! 
Reference source not found., ale dając możliwość widzenia z dowolnego kąta i przekroju 
poprzecznego z dowolną płaszczyzną). 

 

Rys. 10 Widok części w przekroju 

Następnie aplikacja może zostać opracowana do celów innych lekcji dotyczących drukowania 3D w 
razie potrzeby. Można by ją poszerzyć o możliwość wyboru wypełnienia wydruku, szerokości 
warstw i geometrii szlaków dysz/lasera/jet. Może on praktycznie nauczyć uczniów, w jaki sposób 
wybór parametrów wpływa na końcowy produkt druku i prezentować jego zwykle niewidoczne 
części (wewnątrz). 
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PYTANIA – POPRAWNE ODPOWIEDZI 
 

Pytanie  Odpowiedź 
(odpowiedź) 

1 a, c, d 

2 b, c, d 

3 a, c) 
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WPROWADZENIE DO LEKCJI 
Robotyka jest nauką, której przedmiotem są badania, intencje oraz cele. Umożliwia humani-
zację ludzkiej pracy, uwalnia ludzi od stresujących i stereotypowych działań, a także znacznie 
zwiększa bezpieczeństwo pracy. Poza tym robotyka ma również ważne aspekty ekonomiczne, 
takie jak: podniesienie jakości i niezawodności produktów, zwiększenie stabilności procesów 
produkcyjnych, uzyskanie wyższej wydajności pracy, a także wzrost kultury produkcji. 

Lekcja wprowadzająca koncentruje się na przeglądzie rozwoju robotyki od pierwszych kon-
strukcji mechanicznych, które co prawda nie były jeszcze nazywane robotami, ale stanowiły 
realizację pomysłów oraz pełniły funkcje robotów, podobnych do tych jakie znamy dzisiaj. 

CELE DYDAKTYCZNE LEKCJI 
Celem niniejszej lekcji jest przedstawienie nauczycielom szkół średnich przeglądu przełomo-
wych wydarzeń w rozwoju robotyki przemysłowej na świecie oraz próba przedstawienia 
zmian, które będą miały miejsce w nadchodzącym czasie. 

Celem lekcji jest również przedstawienie czytelnikowi obrazu rozwoju pierwszych urządzeń 
mechanicznych, które wykonywały automatyczne ruchy, wyjaśnienie znaczenia i pochodzenia 
słowa robot, kiedy słowo to zostało użyte po raz pierwszy. Celem jest opis narodzin oraz użycia 
po raz pierwszy robota przemysłowego jak również, w jaki sposób rozwijała się i ewoluowała 
robotyka od pierwszego robota przemysłowego do czasów obecnych. Wspomniano również o 
kierunkach dalszego rozwoju robotyki. 

Lekcja przybliża również ważne osoby związane z historią i rozwojem robotyki. 

SKRÓTY (OPCJA) 
 

AI Wejście analogowe (z ang. Analogue Input) 

AO Wyjście analogowe (z ang. Analogue Output) 

CAD Komputerowe wspomaganie projektowania (z ang. Computer Aided Design) 

PLC programowalny sterownik logiczny (z ang. Programmable Logic Controller)  

 

SŁOWNIK POJĘĆ (OPCJA) 
Tabela 0.1 Podstawowe pojęcia 

Termin Definicja 

Akumulator Specjalny rejestr w jednostce centralnej PLC, który jest używany 
do buforowania danych podczas ich przetwarzania 

Android  Sztucznie stworzona istota lub urządzenie wykonujące automa-
tycznie pewne zadania, którego kształt przypomina ludzkie ciało 
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Termin Definicja 

Unimate Pierwszy robot przemysłowy firmy Unimation zainstalowany w 
fabryce General Motors w Trenton (New Jersey, USA) i zastoso-
wany w produkcji do odbioru części z maszyny odlewniczej 

Unimation Pierwsza firma produkująca roboty przemysłowe założona w 
USA w roku 1962 - George Devol i Joseph Engelberger  
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TREŚĆ LEKCJI 

1 ROZWÓJ ROBOTYKI DO 1900 ROKU - AUTOMATY 
W starożytności urządzenia, które były zdolne do niezależnych ruchów były nazywane auto-
matami - ponieważ same się poruszały. Roboty są stosunkowo nowym wynalazkiem - ale hi-
storia robotyki sięga 2000 lat. 

W IV wieku p.n.e. matematyk Archytas z Tarentum opracował mechanicznego ptaka, którego 
nazwał „Gołębiem”, Rys. 1 i który miał napęd parowy. Była to pierwsza autonomiczna lotna 
maszyna starożytności. Latający gołąb jest uważany za pierwsze w historii samobieżne urzą-
dzenie latające. Archytas zbudował ptaka robota z drewna. Ptak ten był zawieszony na obro-
towym drążku i mógł latać na odległość około 200 metrów, do wyczerpania pary.  

Eksperyment Archytasa jest nie tylko pierwszym znanym robotem, ale także jednym z pierw-
szych zarejestrowanych przypadków naukowca prowadzącego badania nad mechaniką lotu 
ptaków. 

 

Rys. 1 Gołąb napędzany parą, pomysłu Archytasa – Latająca maszyna starożytności 
http://mentalfloss.com/article/13083/first-robot-created-400-bce-was-steam-powered-pigeon 

Wiele starożytnych mitów zawiera opisy sztucznych ludzi, takie jak: mówiące mechaniczne 
służące zbudowane ze złota przez greckiego boga Hefajstosa, gliniane golemy w legendzie ży-
dowskiej, oraz gliniane olbrzymy w legendzie nordyckiej. Jedną z pierwszych weryfikowalnych 
przykładów automatyzacji jest humanoid narysowany przez Leonarda da Vinci (1452–1519) 
około 1495 r. Zeszyty Leonarda, odkryte na nowo w latach 50. XX wieku, zawierają szczegó-
łowe rysunki mechanicznego rycerza w zbroi, który był w stanie usiąść, poruszać rękami, głową 
i szczęką, Rys. 2. 
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Rys. 2 Gabriele Niccolai stworzył niniejszy automat wg pomysłu Leonardo da Vinci 

Jacques De Vaucanson zbudował w 1737 roku kilka znanych automatów tamtego okresu. Jego 
najsłynniejszym dziełem była „Kaczka trawiąca”, która była w stanie naśladować prawdziwą 
kaczkę, trzepotać skrzydłami, jeść ziarno, trawić je i wypróżniać się. Kaczka była napędzana 
przez ciężarki, Rys 3. 
 
 

 
Rys. 3 Rysunek amerykańskiego artysty pokazujący schemat działania kaczki trawiącej 

https://www.wikiwand.com/en/Digesting_Duck 

Pier i Henry Jacquet Droz skonstruowali w 1774 roku automat – postać pisarza, androida. Urzą-
dzenie składa się z około 6000 części. Można je zaprogramować do odtwarzania dowolnej wia-
domości o długości do 40 znaków. Wielkim osiągnięciem Jaquet-Droza było umieszczenie ca-
łego mechanizmu w małym korpusie manekina automatu, Rys. 4.  

240-letnia maszyna jest uważana za dalekiego przodka dzisiejszego, programowalnego kom-
putera. 



Multifunctional Innovative Learning Assisting Network for VET  
in Advanced Manufacturing  
Project No. 2018-1-PL01-KA202-050812  

  
 
 

 
-	10	-	

 

 
Rys. 4 Pisarz –automat 

https://www.watchtime.com/featured/pierre-jaquet-droz-marvel-maker-the-man-behind-todays-
jaquet-droz-watch-brand/ 

W literaturze często odwołuje się do idei stworzenia sztucznego człowieka. W 1818 roku Mary 
Shelly napisała Frankenstein, opowieść o budowie istoty podobnej do człowieka. Dla Shelly 
robot wyglądał jak człowiek, ale miał zdolność funkcjonowania jak maszyna. Został zbudowany 
z ludzkich elementów, które można było połączyć za pomocą śrub i nakrętek. Robot musiał 
być większy od zwykłego człowieka i mieć nadludzką siłę. 

2 ROZWÓJ ROBOTYKI OD 1900 ROKU - ROBOTY 
Termin „robot” został po raz pierwszy użyty w sztuce opublikowanej przez czeskiego pisarza 
Karela Čapka, Rys. 5, w 1921 r. pt.: R.U.R. (Rossum's Universal Robots). Była to satyra, w której 
roboty były produkowanymi istotami biologicznymi, które wykonywały wszystkie nieprzy-
jemne dla człowieka prace fizyczne. Według Čapka słowo to zostało stworzone przez jego 
brata Josefa ze słowa robota, które w języku czeskim oznacza "pańszczyznę", a po słowacku 
oznacza „pracę”.  

Karel Čapek pracował nad swoją sztuką podczas pobytu w Trenczyńskich Cieplicach na Słowa-
cji, gdzie jego ojciec pracował jako lekarz. Sztuka R.U.R przyczyniła się do wykreowania słowa 
"robot", które z czasem zastąpiło słowo „automat”. 
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Rys. 5 Karel Čapek 

W tym czasie tematyka robotów zaczęły się zajmować poważne, duże firmy. w jednym z od-
działów Westinghouse Electric Corporation zbudowano humanoidalnego robota (Error! Ref-
erence source not found.), który pod nazwą Elektro został zaprezentowany na Targach Świa-
towych w 1939r. Miał siedem stóp (2,1 m) wysokości i i ważył 265 funtów (120 kg). Mógł cho-
dzić w reakcji na polecenie głosowe. Mógł wypowiadać około 700 słów (przy użyciu gramofonu 
z tarczą o prędkości obrotowej 78 obr./min),mógł palić papierosy, wysadzać balony i poruszać 
głową i rękami . Korpus zawierał stalowe mechanizmy krzywkowe oraz szkielet umożliwiający 
poruszanie. Mechanizmy te były pokryte aluminiową powłoką. 
 

 
Rys. 6 Robot Elektro 

W 1941 i 1942 r. Isaac Asimov, Rys. 7, sformułował Trzy Prawa Robotyki i przedstawił je w 
fantastycznym opowiadaniu Zabawa w berka (ang. Runaround). Celem tych praw było uregu-
lowanie kwestii stosunków pomiędzy przyszłymi myślącymi maszynami a ludźmi. Stworzył tym 
samym słowo „robotyka”. 
 

 
Rys. 7 Isaac Asimov 
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Prawa robotyki Izaaka Asimova 
• Robot nie może skrzywdzić człowieka, ani przez zaniechanie działania dopuścić, aby 

człowiek doznał krzywdy. 

• Robot musi być posłuszny rozkazom człowieka, chyba że stoją one w sprzeczności z 
Pierwszym Prawem. 

• Robot musi chronić samego siebie, o ile tylko nie stoi to w sprzeczności z Pierwszym 
lub Drugim Prawem. 

Następnie w opowiadaniu Roboty i Imperium (Robots and Empire) Asimov dodał jeszcze ko-
lejne prawo, tzw zerowe, które stało się nadrzędne wobec trzech pozostałych:  

• 0. Robot nie może skrzywdzić ludzkości, lub poprzez zaniechanie działania doprowa-
dzić do uszczerbku dla ludzkości. 

Istotny wkład w rozpropagowanie robotyki miał polski pisarz gatunku science fiction, filozof i 
futurolog Stanisław Lem (Rys. 8). Niewątpliwie wyprzedził on swoje czasy wydając całą serię 
opowiadań i powieści fantastycznych, w których aż roi się od robotów, w tym także podobnych 
do człowieka, dzisiaj można powiedzieć: humanoidalnych. 

 

a)  b)  
Rys. 8 Stanisław Lem a) autor w swojej pracowni; b) okładka jednego z wydań zbioru opowiadan "Bajki 

robotów" 

3 HISTORIA ROBOTYKI PRZEMYSŁOWEJ 
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Początki historii robotyki przemysłowej są umownie osadzone w latach 50. XX wieku, chociaż 
już wcześniej miały miejsce istotne zmiany w automatyzacji, a w tym: pojawienie się „progra-
mowalnego” urządzenia do natryskiwania farb, wynalezione przez Pollarda i Roselunda w 
1938 r. ) oraz sterowanego tele - „Manipulatora” wynalezionego przez Goertza w 1949 r.  

Punktem zwrotnym w robotyce przemysłowej był jednak geniusz George'a Devola, który za-
projektował w 1954 r. urządzenie o nazwie: „Programowalne przenoszenie artykułów” (tak 
zostało nazwane, we wniosku patentowym przez Devola w 1954 roku.) Urządzenie to było 
podstawą do opracowania urządzenia o nazwie Unimate, które jest uważane za pierwszy 
„prawdziwy” robot przemysłowy w historii. Devol, który był w zasadzie naukowcem, potrze-
bował przedsiębiorczego partnera, z którym w bardziej konkretny sposób mógł ustalić swoją 
koncepcję zrobotyzowanego manipulatora, którego można by użyć do automatyzacji proce-
sów przemysłowych. W 1954 r. Poznał Josepha Engelbergera, Rys. 8, inżyniera zatrudnionego 
w przemyśle lotniczym. Postanowili założyć firmę, która mogłaby produkować roboty do za-
stosowań przemysłowych. Ich wspólne działania doprowadziły do powstania firmy Unimation, 
która w 1961 roku wyprodukowała pierwszego robota Unimate, Rys. 9. 
 
 

a)  b)  

Rys. 9 Unimation – pierwszy komercyjny producent robotów przemysłowych: a) założyciele George Devol i 
Joseph Engelberger; b) Unimate, pierwszy robot przemysłowy 
https://robots.ieee.org/robots/unimate/ 

Unimate miał napęd hydrauliczny. Został natychmiast zainstalowany w fabryce General Mo-
tors w Trenton (New Jersey, USA) i zastosowany w produkcji do odbioru części z maszyny od-
lewniczej. W kolejnych latach kilka innych robotów Unimate zainstalowano w fabrykach mo-
toryzacyjnych, gdzie były one głównie wykorzystywane do zgrzewania punktowego karoserii 
samochodów oraz przenoszenia przedmiotów. W tym samym roku powstało kilka firm produ-
kujących roboty, ponieważ wielu przedsiębiorców rozumiało, że tego rodzaju urządzenia mają 
ogromny potencjał, szczególnie w sektorze motoryzacyjnym. Firmy takie jak Ford i General 
Motors zaczęły rozważać automatyzację swoich zakładów produkcyjnych i potrzebowały urzą-
dzeń, takich jak nowe roboty , aby osiągnąć zamierzony cel. W związku z tym nastąpił nagły 
wzrost zamówień na urządzenia robotyki, co dało możliwość rozwoju wielu producentom ro-
botów. Jedną z takich firm była na przykład firma AMF Corporation, która w 1962r wyprodu-
kowała robota o nazwie Versatran (tj. „Uniwersalne przemieszczanie ”). Był to robot pracujący 
we współrzędnych walcowych (Rys. 10). 
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Rys. 10 Robot Versatran 500 

W międzyczasie inne firmy opracowały i zaczęły produkcję różnych rodzajów robotów prze-
mysłowych. Na przykład niemiecka firma KUKA opracowała w 1973 roku robota Famulus, któ-
rego imię po łacinie oznacza „sługa”. W 1974 roku amerykańska firma Cincinnati Milacron, 
główny producent obrabiarek, opracowała robota o nazwie T3 (akronim od „The Tomorrow 
Tool”), Rys. 11, który został zainstalowany w kilku zakładach motoryzacyjnych, a zwłaszcza w 
zakładach Volvo w Szwecji. T3 był pierwszym komercyjnie dostępnym robotem przemysłowym 
sterowanym przez minikomputer. W 1974 roku szwedzka firma ASEA (obecnie ABB) rozpo-
częła produkcję robotów słynnej i odnoszącej sukcesy serii IRB, znanej na całym świecie rów-
nież z typowego pomarańczowego koloru, ryc. 11. Robot PUMA (Programowalna uniwersalna 
maszyna do montażu lub programowalne uniwersalne ramię manipulacyjne) / 1978 / to prze-
mysłowe ramię robotyczne opracowane przez Victora Scheinmana z pionierskiej firmy robo-
tycznej Unimation. Robot PUMA, który został opracowany dla General Motors był oparty na 
wcześniejszych pomysłach Scheinmana powstałych podczas jego pracy na Uniwersytecie Stan-
forda, ryc. 11. W 1978 r. Japoński naukowiec Hiroshi Makino z Yamanashi University zapropo-
nował nową strukturę kinematyczną robota . Konstrukcja tego robota jest oparta na trzech 
przegubach obrotowych o równoległych osiach oraz przegubu pryzmatycznego umieszczo-
nego na końcu łańcucha kinematycznego ramienia robota. Robot ten został nazwany SCARA 
(akronim angielski: „Ramię robota montażowego selektywnej zgodności”),  Rys. 11. 
 

 
Rys. 11 Pierwsze roboty z napedem elektrycznym 

Pomysł zastosowania w manipulatorach robotów równoległych łańcuchów kinematycznych 
zamiast klasycznych szeregowych łańcuchów kinematycznych został wprowadzony w życie i 
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doprowadził do powstania lekkiego robota z możliwością poruszania się z dużą prędkością. 
Archetypem tego rodzaju robotów jest robot Delta z 1992r, opracowany przez szwajcarskiego 
naukowca Reymonda Clavela. Rys. 12 przedstawia współczesny szybki robot delta. 

 
Rys. 12 Robot równoległy typu delta 

Po 1980 roku zaczęto stopniowo wyposażać roboty przemysłowe w układy wizyjne, czujniki 
dotykowe i inne elementy, które znalazły zastosowanie w badaniach nad sztuczną inteligencją, 
Rys. 13. 
 

 
Rys. 13 Robot wyposażony w kamerę 

Nastąpił okres względnej stabilizacji konstrukcji robotów. Nową koncepcją w konstrukcji me-
chaniki robota było pojawienie się dwuramiennego robota firmy Motoman na Rys. 14. 

 Każde ramię tego robota ma 7 stopni swobody. Ma szeroki zakres działania i może unieść 
ciężar o masie 20 kg. Jego dokładność wynosi ok dziesiątej części milimetra. Oba ramiona 
mogą pracować niezależnie od siebie, albo też mogą współpracować ze sobą np. przy montażu 
elementów. 
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Rys. 14 Robot dwuramienny Motoman 

Koboty nazywane też robotami współpracującymi to roboty przeznaczone do wspólnej pracy 
z ludźmi we wspólnej przestrzeni lub przeznaczone do bezpiecznej pracy w bliskiej odległości. 
Koboty zostały wynalezione w 1996 roku przez J. Edwarda Colgate'a i Michaela Peshkina, pro-
fesorów z Northwestern University. Zgłoszenie patentowe USA z 1997 r. opisuje koboty jako 
„urządzenie i metodę bezpośredniej fizycznej interakcji między osobą a manipulatorem ogól-
nego przeznaczenia, kontrolowanym przez komputer”, Rys. 15. 
 
 

 
Rys. 15 Cobot 

 

4 PIERWSZY ROBOT HUMANOIDALNY, KTÓRY UZYSKAŁ OBYWATELSTWO  
Pojęcie maszyny humanoidalnej powstało na początku XX wieku. Dzisiaj można sobie wyobra-
zić roboty wielkości postaci ludzkiej, zdolne do myślenia i poruszania się w pobliżu ludzi. 

W 1986 roku Honda rozpoczęła swój program badań i rozwoju robota humanoidalnego, aby 
stworzyć roboty zdolne do udanej interakcji z ludźmi. Sophia to społeczny robot humanoidalny 
opracowany w Hongkongu przez firmę Hanson Robotics w 2016 roku. Jest w stanie pokazać 
ponad różnych 60 wyrazów twarzy. 25 października 2017 r., w trakcie szczytu Future Invest-
ment Summit w Rijadzie, robot Sophia, decyzją króla Arabii Saudyjskiej, otrzymał obywatel-
stwo tego kraju, stając się pierwszym w historii robotem przynależnym do określonego na-
rodu. Wzbudziło to wiele kontrowersji. 

Nieco wczesnej wcześniej, bo 11 października 2017 Sophia została przedstawiona Organizacji 
Narodów Zjednoczonych w krótkiej rozmowie z zastępcą sekretarza generalnego ONZ Aminą 
J. Mohammedem. 
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Rys. 16 Robot Sofia i oraz Jimmy śpiewają w duecie piosenkę "Say Something" 

5 TRENDY W ROBOTYCE 
Rozwój robotyki przemysłowej odchodzi od tworzenia indywidualnych i „izolowanych” insta-
lacji i kieruje się w stronę instalacji grupowych i budowania stanowisk współpracy robot-czło-
wiek, Rys. 17. 
 

 
Rys. 17 Prognoza rozwoju robotyki 

Roboty przemysłowe na platformach mobilnych lub innymi słowy przemysłowe roboty mo-
bilne (IMR - Industrial Mobile Robot) stanowią nową kategorię robotów. Tradycyjny robot 
przemysłowy zyskuje nową funkcję techniczną, a mianowicie mobilność, Rys.18. 

Zrozumienie efektów synergii takiej integracji umożliwia dalsze zwiększenie stopnia automa-
tyzacji produkcji. IMR są najczęściej stosowane w łańcuchach logistycznych produkcji zakła-
dach nieprodukcyjnych. Integracja robota przemysłowego i mobilnego podwozia umożliwia 
dalsze zwiększenie potencjału wykorzystania robota przemysłowego. 
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Rys. 18 Rozwój w kierunku mobilnych robotów przemysłowych 

Podobną integrację z robotem i platformą mobilną ilustruje Rys. 19, pokazując mobilny pojazd-
robot. W rezultacie tej integracji powstał Robocar, którego podstawową funkcją jest osiągnię-
cie autonomiczności w poruszaniu się po drodze. Istnieje tylko kilka prawdziwych pojazdów 
zdolnych do autonomicznego działania w tej dziedzinie. Niektóre kraje już zmodyfikowały 
przepisy ruchu drogowego dla tego typu samochodów zrobotyzowanych. 

 

 
Rys. 19 Integracja robota z samochodem 

Rozwój robotów humanoidalnych oraz zastępowanie chorych ludzkich organów i narządów 
systemami robotycznymi, protezami kończyn górnych i dolnych, sercem mechatronicznym, a 
także innymi częściami ludzkiego ciała są uważane za trend bardzo dynamiczny Rys. 20. 
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Rys. 20 Integracja człowiek-robot 

Podstawowym warunkiem rozwoju robotów przemysłowych jest doskonalenie ich konstrukcji, 
tak aby można było osiągnąć większą mobilność i zwrotność, a także zwiększyć stopień inteli-
gencji w celu zwiększenia ich autonomii. Kluczowe technologie robotów przemysłowych obej-
mują zastosowanie nowych komponentów materiałowych, które są twardsze i lżejsze, dzięki 
którym można uzyskać poprawę projektu, lepsze właściwości dynamiczne, wyższe nośności 
oraz ulepszone napędy, ramiona wyposażone w różne czujniki i kamery wizyjne, umożliwiające 
lepsze sterowanie manipulatorem robota. 
 

PYTANIA DO SAMODZIELNEGO SPRAWDZENIA 
1. Rozwój automatów i robotów można podzielić na dwa okresy, a mianowicie: 

a) Do 1900 r. Był to okres robotów, a po 1900 r. Urządzenia mechaniczne nazywane są 
automatami 

b) Do 1900 roku urządzenia mechaniczne nazywano automatami, a po 1900 roku rozpo-
czął się okres rozwoju robotów 

c) Okres od początku rozwoju urządzeń mechanicznych z automatycznymi ruchami do 
współczesności określany jest jako epoka robotyki 

d) Pierwszy okres rozwoju automatyki to rok 2000, a po 2000 to okres robotyki usługo-
wej 

2. Słowa „robot” użył po raz pierwszy: 

a) Grecki matematyk, fizyk i wynalazca Archimedes na określenie ruchomych mechani-
zmów  

b) Mikołaj Kopernik i wyprowadził to od polskiego terminu „robota”, co oznacza ciężką 
pracę 

c) Karel Čapek w utworze dramatycznym R.U.R. w 1920 roku. Słowo „robot” pochodzi od 
czeskiego słowa „robota”, które oznacza pracę 

d) D. Isaae Asimov w zbiorze opowiadań „Ja, robot” w 1950 roku 



Multifunctional Innovative Learning Assisting Network for VET  
in Advanced Manufacturing  
Project No. 2018-1-PL01-KA202-050812  

  
 
 

 
-	20	-	

e) Słownik esperancki, w którym słowo robot jest oznaczone jako roboto 

3. Pierwszego robota przemysłowego zbudowano: 

a) W Japonii i nazywał się ASIMO 
b) W Niemczech i nazywał się KUKA 
c) W USA i nazywał się UNIMATE 
d) W Anglii i nazywał się KENWOOD 

4. Trendy w robotyce przemysłowej obejmują: 

Trend TAK NIE 
Rozwój urządzeń mechanicznych  X  
Tylko roboty dla przemysłu motoryzacyjnego   
Roboty wieloramienne, szczególnie dwuręczne X  
Roboty typu Cobot do współpracy w człowiekiem X  
Roboty dla gospodarstwa domowego X  
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WPROWADZENIE DO LEKCJI 
Niniejsza lekcja daje uczestnikom podstawową wiedzę o tym, czym jest robot przemysłowy i 

jakie są jego funkcje. Uczestnik będzie wiedział, jaka jest struktura robota, co oznaczają 

poszczególne terminy w robotyce i jakie jest ich znaczenie w różnych zastosowaniach. 

Obecnie robotyka jest jednym z głównych kierunków rozwoju Przemysłu 4. Praktycznie każdy 

profesjonalny wykładowca lub nauczyciel spotyka robota, wie, jak wygląda robot i widzi, co 

robi robot. Lekcja skupia się na  profesjonalnym spojrzeniu na robota i wyjaśnieniu do czego 

służą poszczególne jego części. W lekcji wyjaśniono takie pojęcia i nazwy  jak:   robot, 

przenośny panel programowania, ramię, liczba osi, efektor końcowy. Opisano metody 

sterowania robotem. Wyjaśnienia tych pojęć są ważne z punktu widzenia odpowiedniej 

wiedzy specjalistycznej oraz  zastosowań robota. 

CELE DYDAKTYCZNE LEKCJI 
Niniejsza lekcja przedstawia terminologię i definicje podstawowych pojęć związanych z 

robotyką. Główne cele kształcenia: 

• Zrozumienie przez ucznia, czym jest kinematyka i dynamika; 

• Nabycie umiejętności nazywania podstawowych części robotów; 

• Zrozumienie funkcji i działania podstawowych elementów/podzespołów robota 

przemysłowego. 

TREŚĆ LEKCJI 

Tematy omawiane w treści lekcji są zgodne z przedstawionymi w sylabusie (O2). W kolejnych 

rozdziałach treści lekcji są w pełni rozwinięte, omówione, wyjaśnione i zilustrowane 

przekładami. 

1 CO TO JEST ROBOTYKA ORAZ KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z  ROBOTYZACJI 

Robotyka zajmuje się projektowaniem, budową, działaniem i użytkowaniem robotów, a także 

systemów komputerowych do ich sterowania, obróbki i przetwarzania  informacji  czujników. 

Technologie te są używane  do opracowywania maszyn, które mogą zastępować ludzi i 

powielać ludzkie działania. 

Roboty przemysłowe zmieniły sposób wytwarzania. Nie bez powodu. Ich zastosowanie 

przynosi bowiem wiele korzyści. Ich pierwszą i najważniejszą zaletą jest wydajność. Wykonują 

zadania szybciej niż człowiek, a ich czas pracy jest znacznie dłuższy. Połączenie szybkości i czasu 

pracy prowadzi do wyższej wydajności przy niższych kosztach operacyjnych niż w przypadku 

człowieka. 

Ponadto roboty przemysłowe, jeśli są odpowiednio zaprogramowane cechują się dobrą 

powtarzalnością wykonywanych operacji. Znacząco poprawia to przebieg produkcji, 

podnosząc ogólną jakość produktu i zmniejszając ilość odpadów. 
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Roboty przemysłowe zazwyczaj zapewniają szybki  zwrot z inwestycji (ROI) pomimo wysokich 

kosztów początkowych. Wzrost produktywności  dzięki wydajności i zmniejszonym kosztom 

operacyjnym szybko się sumuje - to część zalet, które uczyniły roboty przemysłowe 

popularnymi wśród producentów w ciągu ostatniej dekady. 

Roboty przemysłowe mają wiele zalet, bez względu na to jaki typ robota przemysłowego jest 

wdrażany. Jeśli robot będziedostosowany do specyficznych potrzeb określonych w danej 

aplikacji oraz odpowiednio zaprogramowany  to na pewno jego wydajność będzie lepsza niż 

wydajność człowieka. 

Rynek robotów przemysłowych jest duży i szybko rośnie. Podstawowe technologie stosowane 

w robotyce bardzo szybko się zmieniają. Nadążanie za szybkim tempem tych zmian nie jest 

łatwe. Świetnym początkiem do poznania robotyki będzie zapoznanie się z podstawami 

robotów przemysłowych oraz z korzyściami wynikającymi z ich stosowania. 

2 PODOBIEŃSTWO BUDOWY RAMIENIA CZŁOWIEKA I RAMIENIA ROBOTA 

Roboty i ludzie mają wspólną cechę. Ludzie i roboty mechaniczne - wbrew pozorom, w 

rzeczywistości mają tę samą strukturę połączeń (kości) i stawów. Podstawowy szkielet robota 

przemysłowego, który składa się głównie z ramion, stanowi układ połączonych ze sobą 

przegubów oraz członów. W przypadku  ludzkiego ciała, części te mogą się swobodnie zginać i 

przemieszczać. Zasady wykonywania ruchów są podobne u człowieka i w robotach, Rys.1. 

 

 
Rys. 1 Podobieństwo budowy ramienia człowieka i ramienia robota 

                                    A - Ramię,   E – Łokieć   W – Nadgarstek 

 

Jednoramienne roboty przemysłowe są zwykle instalowane w stałym miejscu na linii 

produkcyjnej, tak aby mogły wykonywać swoje zadania dla dużych serii produkcyjnych. W 
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ostatnich latach  istnieje coraz większe zapotrzebowanie rozwijania produkcji robotów do 

bardzo różnorodnych zadań w warunkach gwałtownych wahań popytu na produkty. Istnieje 

również  rosnąca potrzeba zastępowania ludzi w czynnościach manualnych oraz   elastycznego 

dostosowywania robotów w przypadku produkcji realizowanej w małych seriach i  w 

określonym horyzoncie czasowym. Dla tego segmentu  rynku zostały opracowane  roboty  

dwuramienne, których ramiona są prawie identyczne do ramion ludzkich Rys.2. 

Rys.2 przestawia kompaktowy, dwuramienny, 15-osiowy robot o niespotykanej wręcz 

zręczności. Oba ramiona tego robota mogą ze sobą współpracować, znacznie upraszczając 

budowę oprzyrządowań umieszczanych na końcu ramion. Doskonała zręczność oraz najlepsze 

w swojej klasie cechy nadgarstka sprawiają, że robot dwuramienny idealnie nadaje się do 

operacji montażu, przenoszenia części, czynności obsługowych, pakowania oraz innych zadań 

związanych z obsługą , które wcześniej mogły być wykonywane wyłącznie przez ludzi. 

Roboty dwuramienne umożliwiają efektywne rozwiązania automatyzacji złożonych operacji 

montażowych. Dzięki manipulacji za pomocą dwóch ramion robot ten może jednocześnie 

sterować ruchem względnym i interakcję montowanych elementów w zręczny, wręcz ludzki 

sposób. Realizacja tych zadań wymaga wyrafinowanych algorytmów oprogramowania i 

sterowania  zadaniami współpracy ramion ze sobą. 

 

 

                              
Rys. 2 Robot dwuramienny/dwuręczny i ramię człowieka 
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Ramię: 

Pierwsza lub druga oś robota jest czasami określana jako oś barkowa, ponieważ przypomina 

nieco ludzkie ramię. Opis taki jest często stosowany w robotach humanoidalnych lub 

dwuramiennych.  

Łokieć: 

Staw, który łączy ramię i przedramię robota 

Nadgarstek: 

Zestaw przegubów obrotowych między ramieniem, a efektorem końcowym robota, który 

umożliwia odpowiednie ustawienie efektora końcowego. W większości przypadków 

nadgarstek może mieć stopnie swobody, które pozwalają mu uchwycić obiekt o danej 

orientacji, nachyleniu i odchyleniu, Rys. 3. 
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Obrót (ang. Roll) polega na obracaniu nadgarstka wokół osi ramienia, 

Nachylenie (ang. Pitch) polega na obrocie nadgarstka w górę i w dół, 

Odchylenie (ang. Yaw) polega na obrocie nadgarstka w lewo i w prawo. 

Rys. 3 Zestaw połączeń obrotowych między ramieniem a efektorem końcowym robota 
 

3 DEFINICJA ROBOTA PRZEMYSŁOWEGO 

W literaturze termin "robot przemysłowy" odnosi się do urządzeń, które mają zdolność do 

samodzielnego wykonywania różnych zadań związanych z obsługą. Robot przemysłowy jest 

zdefiniowany w normie terminologicznej ISO 8373:212. Treść definicji robota wg tej normy 

jest podana w ramce poniżej:   

 

W tłumaczeniu definicja ta brzmi: "Automatycznie sterowany, reprogramowalny, 

wielozadaniowy manipulator o trzech lub więcej osiach, który może być zastosowany w 

automatyzacji przemysłowej w stałym miejscu lub z zastosowaniach mobilnych".  

Poza tym istnieje wiele innych definicji z różnymi interpretacjami, ale wszystkie oddają 

podobną, ale nie tą samą istotę zagadnienia. 
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Wg japońskich norm przemysłowymi (JIS), roboty przemysłowe są definiowane jako: 

„Maszyny, które mają funkcje manipulacyjne lub funkcje mobilności, które są sterowane 

automatycznie, są w stanie wykonywać różne zadania za pomocą programu i są 

wykorzystywane do celów przemysłowych”. 

Innymi słowy, roboty przemysłowe nie są definiowane kształtem, ale zgodnie z ich szerokimi 

funkcjami. 

Wg amerykańskiej normy ANSI/RIA R15.06-2012 Robot przemysłowy jest definiowany jako: 

"Reprogramowalny, wielofunkcyjny manipulator przeznaczony do przemieszczania materiału, 

części, narzędzi lub specjalistycznych urządzeń poprzez zmienne zaprogramowane ruchy, 

który może służyć do wykonywania różnych. Podstawowe elementy robota to: jedno lub 

więcej ramion, które mogą poruszać się w kilku kierunkach, manipulator i sterownik 

komputerowy, który podaje szczegółowe instrukcje dotyczące wykonywania ruchów". 

Definicja wg tej normy bazuje na definicji podanej w normie ISO 10218.  

Warto zauważyć, że najbardziej szerokie jest określenie robota wg norm japońskich (JIS). Wg 

normy japońskiej robotami są również urządzenia, w tym manipulatory, które wg definicji 

podanej w normie ISO 8373:2012 lub ANSI/RIA R15.06-2012 nie są robotami. Na przykład 

prosty manipulator dwuosiowy z napędem pneumatycznym, który jest sterowany za pomocą 

prostego przekaźnikowego układu sterowania jest robotem wg definicji podanej w normie 

japońskiej JIS. Manipulator ten jednak nie robotem wg definicji podanej w normie 

międzynarodowej ISO 8373 oraz w normie amerykańskiej ANSI/RIA R15.06-12, ponieważ: nie 

jest reprogramowalny i jego układ kinematyczny ma tylko dwie osie.  

Z wyżej podanych powodów należy zawsze bardzo ostrożnie podchodzić do wszelkiego 

rodzaju publikacji tabel statystycznych i danych porównawczych pokazujących poziom 

robotyzacji w poszczególnych krajach, w tym ilość zastosowanych robotów na 100 tyś. 

mieszkańców, jeśli nie wiemy jaką definicję przyjęto w tych danych na określenie robota. 

4 STRUKTURA I ELEMENTY ROBOTA PRZEMYSŁOWEGO 

Robot przemysłowy składa się z „manipulatora”, który wykonuje ruchy, „sterownika”, który 

steruje manipulatorem, oraz „przenośnego panelu programowania”, który służy do 

programowania ruchów manipulatora, Rys. 4. 
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Rys. 4 Struktura  robota przemysłowego 

 

Składniki robota stacjonarnego, wg Rys. 5: 

Struktura mechaniczna: 

• Manipulator 

• Efektor końcowy / narzędzie 

• Sterownik 

• Przenośny panel programowania 

• Napędy 

• Czujniki / system wizyjny 

 
Rys. 5 Składniki robota przemysłowego 

                 

4.1 Konstrukcja mechaniczna - 
manipulator 
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Manipulator składa się z członów i przegubów, Rys.6: 

• Przeguby zapewniają ruch członów względem siebie. 

• Człony są sztywnymi elementami między przegubami. 

Manipulator robota składa się z dwóch części: 

• Podstawy i ramienia do pozycjonowania obiektów w przestrzeni roboczej 

• Zespołu nadgarstka do orientacji obiektów w przestrzeni roboczej 

 

   

           
Rys. 6 Manipulator robota przemysłowego 

Człony są sztywnymi elementami, które są połączone ze sobą za pomocą przegubów. W ten 

sposób powstaje łańcuch kinematyczny. W ludzkim ciele rolę członów spełniają kości. 

Przeguby są częścią systemu manipulatora, który umożliwiają ruch obrotowy i / lub liniowy. 

W ciele człowieka rolą przegubów spełniają stawy. 
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Dwa człony połączone przegubem tworzą tzw. parę kinematyczną. W zależności od typu 

przegubu, mówimy o parze kinematycznej obrotowej lub postępowej (linowej) –Rys. 7. 

Prezentacja idei par kinematycznych jest przedstawiona w rozdziale Przykłady. 

a)  

b)  

c)  

Rys. 7 Przeguby w manipulatorach robotów: a) typy przegubów, przegub obrotowy, c) przegub liniowy 

Ramię robota przemysłowego stanowi połączony zestaw członów i mających napędy 

przegubów, tworzących manipulator robota, który przemieszcza nadgarstek oraz rękę lub 

efektor końcowy robota w przestrzeni. Ramiona robotów przemysłowych mogą różnić się 

rozmiarem i kształtem. Ramię robota przemysłowego jest częścią, która pozycjonuje efektor 

końcowy. Stanowiące ramię człony i przeguby poruszają się, aby ustawić efektor końcowy 

robota we właściwej pozycji i orientacji. Każdy z przegubów daje robotowi kolejny stopień 

swobody. Prosty robot o trzech stopniach swobody może poruszać się na trzy sposoby: w górę 
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i w dół, w lewo i w prawo oraz do przodu i do tyłu. Wiele robotów przemysłowych w 

dzisiejszych fabrykach są robotami sześcioosiowymi. 

Oś: Jest to trajektoria w przestrzeni, która jest zwykle określana jako liniowy kierunek ruchu 

w dowolnych trzech wymiarach. W kartezjańskich układach współrzędnych powszechnie są 

stosowane oznaczenia X, Y i Z do przedstawienia kierunków osi względem Ziemi. X odnosi się 

do płaszczyzny kierunkowej lub linii równoległej do powierzchni Ziemi. Y odnosi się do 

płaszczyzny kierunkowej lub linii, która jest równoległa do Ziemi i prostopadła do X. Z odnosi 

się do płaszczyzny kierunkowej lub linii, która jest pionowa i prostopadła do powierzchni Ziemi. 

Oś, pryzmatyczna: Nazywana również osią translacyjną. Jest to zespół między dwoma 

sztywnymi elementami w mechanizmie umożliwiającym jeden ruch liniowy względem 

drugiego we wzajemnym kontakcie. 

Oś obrotowa: Zespół łączący dwa sztywne elementy w mechanizmie, który umożliwia obrót 

jednego elementu względem drugiego wokół ustalonej osi. 

4.2 Efektor końcowy oraz 
wymiana narzędzi 

Efektor końcowy to urządzenie na końcu ramienia robota, zaprojektowane do interakcji z 

otoczeniem. Dokładny charakter tego urządzenia zależy od zastosowania robota. Zespół 

nadgarstka jest przymocowany do końca ramienia, efektory końcowe są przymocowane do 

zespołu nadgarstka. Funkcją nadgarstka jest zorientowanie efektora końcowego i działa jak 

dłoń. Ta część ma bezpośredni kontakt z materiałem, którym manipuluje robot. Przykładami 

efektorów są: chwytak, pompa próżniowa, magnesy i palniki spawalnicze, ryc. 7. Istnieje 

szeroka gama gotowych do użycia efektorów, w tym chwytaków do przenoszenia 

przedmiotów, różnego rodzaju ssawek oraz narzędzi do spawania i malowania. Robot może 

wykonywać bardzo szeroki zakres prac, łącząc elastyczny ruch realizowany przez manipulatory 

robotów oraz efektory końcowe dostosowane do zadania. 

 
Rys. 8 Efektory końcowe robota 

Wymiana narzędzi: niektóre roboty mogą zmieniać efektory końcowe i mogą być 

programowane dla różnych zestawów zadań. W przypadku robotów przemysłowych 
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możliwość zmiany urządzenia przymocowanego do nadgarstka sprawia, że roboty są 

urządzeniami bardzo wszechstronnymi, umożliwiającymi  podejmowanie różnych zadań. 

Zmieniacze narzędzi zapewniają elastyczność aplikacji robotów, umożliwiając robotowi 

automatyczną zmianę efektorów końcowych (np. chwytaków, narzędzi próżniowych, silników 

pneumatycznych i  elektrycznych, palników spawalniczych itp.), Rys. 9. 

Zmieniacz narzędzi składa się z płyty głównej (płyty robota) i płyty narzędzia. Płyta główna jest 

zainstalowana na ramieniu robota, rygluje  się na płycie narzędzia za pomocą pneumatycznego 

mechanizmu ryglującego. Każda płyta narzędzia jest przymocowana do odpowiedniego dla 

danego zadania efektora końcowego. 

 

 

 
Rys. 9 Układ  automatycznej zmiany  narzędzia 

5 UKŁAD STEROWANIA 

Ogólnie rzecz biorąc, układ sterowania (sterownik) robota stanowi połączenie sprzętu i 

oprogramowania do programowania i sterowania jednym lub wieloma robotami. W wąskim 
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znaczeniu, sterownik robota jest serwosterownikiem odpowiedzialnym za sterowanie 

serwomotorami. 

Sterownik jest „mózgiem” ramienia robota przemysłowego, który umożliwia wspólną pracę 

poszczególnych części robota. Działa jak komputer i umożliwia podłączenie robota do innych 

systemów. Sterownik ramienia robota wykonuje zestaw instrukcji zapisanych w kodzie 

zwanym programem. Program jest wprowadzany przez programistę za pomocą panelu 

programowania. Wiele współczesnych robotów przemysłowych wykorzystuje interfejs 

podobny lub zbudowany w systemie operacyjnym Windows. 

Jego zadaniem jest planowanie działań robota na podstawie informacji przechowywanych w 

pamięci komputera sterującego i informacji uzyskanych z czujników oraz decydowanie o 

zadaniach do wykonania. Schemat blokowy sterowania robotem przemysłowym pokazano na 

Rys. 10. 

Zawiera wszystkie funkcje sterowania pozycjonowaniem i oferuje możliwość jednoczesnego 

sterowania urządzeniami peryferyjnymi. Układ sterowania robotem jest układem 

mikroprocesorowym, który działa zgodnie z metodą wielozadaniowości. Możliwe jest 

jednoczesne przetwarzanie kilku sekwencyjnych procesów sterowania. Poziomy wejściowe i 

wyjściowe sterowania są przedstawione albo jako szyny przemysłowe, albo jako dyskretne 

wejścia i wyjścia. Interfejs szeregowy można skonfigurować i można go również używać do 

podłączania inteligentnych lub inteligentnych urządzeń, takich jak czytniki kodów kreskowych, 

systemy przetwarzania obrazu itp. 

Systemy sterowania robotami są zbudowane na bazie komputera z procesorem i są 

wyposażone w napęd CD-ROM. Dysk twardy służy jako zewnętrzna jednostka pamięci, na 

której przechowywany jest system operacyjny i moduł czasu rzeczywistego (do pracy w czasie 

rzeczywistym). System sterowania może być wyposażony w kartę wielofunkcyjną, która 

stanowi interfejs między jednostką programującą, komputerem oraz układem logicznym, 

który realizuje funkcje bezpieczeństwa (w tym stopu awaryjnego oraz układów blokad i 

zabezpieczeń). 
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Rys. 10 Schemat blokowy układu sterowania robota przemysłowego 

 

System sterowania zapewnia: 

• Tworzenie, edycję oraz przechowywanie programów; 

• Diagnostykę systemu; 

• Sterowanie trajektorią ruchu,  

• Sterowanie modułów serwomechanizmów; 

• Komunikację z modułami zewnętrznymi; 

 

5.1 Metody sterowania 
robotem przemysłowym: 

Sterowanie sekwencyjne: Jest najprostszy sposób sterowania. Manipulator jest wyposażony 

w mechaniczne ograniczniki i wyłączniki krańcowe. Ruch odbywa się do ogranicznika, zaś 

dojście do ogranicznika jest sygnalizowane za pomocą wyłącznika krańcowego. Tego rodzaju 

roboty nie wymagają żadnego programowania i po prostu używają zwykle manipulatorów z 

napędem pneumatycznym wykorzystywanych do operacji Złap i Przenieś (ang. Pick &Place). 

Sterowanie od punktu do punktu (PTP): Program pracy robota jest rejestrowany jako 

sekwencja punktów, która jest odtwarzana podczas wykonywania programu. Przebieg 

trajektorii ruchu między  poszczególnymi punktami nie jest określony. Tego rodzaju 

sterowania mogą być używane w robotach do zgrzewania punktowego, załadunku i 

rozładunku oraz operacji wiercenia. 

Sterowanie ciągłe przebiegu trajektorii, sterowanie CP: Robot między zaprogramowanymi 

punktami porusza się po linii prostej lub po innej zaprogramowanej trajektorii krzywoliniowej 
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np. po łuku koła. Ten rodzaj sterowania stosuje się w sterowaniu robotem np. do spawania 

łukowego, malowania natryskowego lub klejenia. 

Sterowanie inteligentne: W sterowaniu inteligentnym roboty mogą odtwarzać zdefiniowany 

ruch, a także mogą pracować w zależności od informacji otrzymywanych ze środowiska. 

Językiem programowania jest język wysokiego poziomu. Tego rodzaju sterowania stosuje się 

w robotach np. do spawania łukowego lub do celów operacji montażowych. 

 

6 PRZENOŚNY PANEL PROGRAMOWANIA 

Przenośny panel programowania (nazywany w literaturze również konsolą programowania) 

jest ręcznym urządzenie wejściowym, podłączanym do systemu sterowania, za pomocą 

którego można zaprogramować robota lub przenosić oprogramowanie (wg ISO 8373). 

Urządzenie to umożliwia operatorowi zajęcie najkorzystniejszej pozycji, aby obserwować, 

kontrolować i rejestrować pożądane ruchy w pamięci robota, Rys. 11. 

Mapowanie i rejestrowanie położenia i orientacji robota i / lub systemu manipulatora, gdy 

robot jest ręcznie przesuwany krokowo ze stanu początkowego wzdłuż ścieżki do końcowego 

stanu celu. Pozycja i orientacja każdego punktu krytycznego (złącza, podstawa robota itp.). Są 

rejestrowane i przechowywane w bazie danych dla każdej nauczonej pozycji, którą robot 

przechodzi na swojej drodze do ostatecznego celu. Robot może teraz samodzielnie powtórzyć 

ścieżkę, podążając ścieżką zapisaną w bazie danych. 

 

 

         
Rys. 11 Przenośny panel programowania 

7 NAPĘDY 

Napęd służy do przemieszczania ogniw łańcucha kinematycznego ramienia manipulatora 

robota do żądanych pozycji. Przeguby łączą poszczególne ogniwa łańcucha kinematycznego 

ramienia ze sobą. Ramiona robotów przemysłowych zazwyczaj wykorzystują jeden z 

następujących rodzajów napędów: hydrauliczny, elektryczny lub pneumatyczny.  

7.1 Napędy elektryczne 

Większość oferowanych na rynku robotów przemysłowych ma napędy elektryczne. Napędy te 

wyróżniają się wysoką sprawnością. 
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 Napędy elektryczne dzieli się na: 

• napędy prądu stałego, w tym: 

§ napędy z komutatorowymi silnikami prądu stałego,  

§ napędy z wysokomomentowymi silnikami prądu stałego,  

§ napędy z bezszczotkowymi silnikami prądu stałego, 

• napędy prądu przemiennego, w tym: 

§ napędy z silnikami asynchronicznymi i synchronicznymi,  

§ napędy z silnikami skokowymi (krokowymi). 

 

Zalety napędów elektrycznych: 

• mały koszt uzyskiwanej energii i proste doprowadzenie energii do silników,  

• niezmienność parametrów pracy,  

• zwarta konstrukcja silników i małe wymiary urządzeń sterujących,  

• cicha praca (niski poziom szumu i wibracji),  

• brak zanieczyszczenia otoczenia,  

• bezpieczeństwo pracy,  

• duża szybkość działania i wysoka dokładność przemieszczeń  

• eksploatacja bez nadzoru i obsługi  

Wady napędów elektrycznych: 

• ograniczona trwałość szczotek w komutatorach silnika prądu stałego, 

• wysoki koszt zakupu, 

• ograniczone wykorzystanie w środowisku zagrożonym wybuchem, 

• występowanie dodatkowych przekładni między silnikiem elektrycznym a elementem 

wykonawczym robota. 

7.2 Napędy 
elektrohydrauliczne 

Napędy elektrohydrauliczne robotów przemysłowych działają w większości przypadków jako 

serwonapędy.  

W skład napędy wchodzi: źródło cieczy roboczej o stabilizowanym ciśnieniu, układ 

serwozaworów oraz siłowniki hydrauliczne.  

Zalety napędów elektrohydraulicznych: 

• duża szybkość działania,  

• wykorzystanie cieczy praktycznie nieściśliwej jako czynnika roboczego, umożliwiające 

uzyskanie wysokiej stabilności prędkości w przypadku znacznych zmian obciążeń, dużej 

dokładności pozycjonowania, 

• bezstopniowa regulacja prędkości elementu wyjściowego napędu,  

• bardzo dobre własności dynamiczne, 

• mała masa przypadająca na jednostkę mocy,  

• łatwość sterowania,  

• możliwość uzyskiwania małych prędkości ruchu elementu wykonawczego bez 

konieczności stosowania przekładni,  
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• spokojny i płynny ruch,  

• mała wrażliwość na zmiany obciążenia i przeciążenia,  

• duży współczynnik wzmocnienia mocy (ponad 1000),  

• wysoki współczynnik sprawności przy różnych sposobach regulacji, 

• duża trwałość (elementy napędu są smarowane przez czynnik roboczy),  

• duże doświadczenie w zakresie budowy i eksploatacji napędów elektrohydraulicznych 

w wielu dziedzinach techniki,  

• duży wybór typowych elementów hydraulicznych, wytwarzanych przez przemysł.  

Wady napędów elektrohydraulicznych: 

• konieczność stosowania układów zasilających (zasilaczy hydraulicznych),  

• większy koszt energii niż w przypadku napędów elektrycznych,  

• głośna praca, szczególnie przy dużych prędkościach obrotowych i ciśnieniach  

• wrażliwość na zanieczyszczenie czynnika roboczego,  

• możliwość występowania przecieków, ograniczających stosowanie w niektórych 

procesach produkcyjnych,  

• niemożliwe zastosowanie robotów w środowisku zagrożonym pożarem lub wybuchem 

ograniczona trwałość cieczy roboczej (konieczność wymiany), 

• ograniczony zakres temperatur pracy cieczy roboczej (do maks.  150⁰C), 

• wysoka cena elementów napędu w stosunku do napędów elektrycznych i 
pneumatycznych. 

Napęd hydrauliczny jest dziś stosowany tylko w dużych konstrukcjach specjalnych 

manipulatorów np. w budownictwie, rolnictwie, leśnictwie do wyrębu drzew oraz korowania 

i załadunku pni. 

7.3 Napędy pneumatyczne 

Czynnikiem roboczym jest sprężone powietrze, które służy do przenoszenie energii i sygnałów 

sterujących. Elementami wykonawczymi są siłowniki pneumatyczne. Skrajne położenia 

ramienia manipulatora robota są ustawiane zderzakami i ogranicznikami, które mogą być 

również zintegrowane z amortyzatorami umożliwiającymi wyhamowanie i łagodne 

(bezuderzeniowe) zatrzymywanie manipulatora w położeniu krańcowym. 

 Napęd pneumatycznego dzieli się na zespoły: 

• zespół przygotowania czynnika roboczego (sprężonego powietrza), 

• zespół sterowania przepływem sprężonego powietrza, (zawory rozdzielające 

sterowanie elektromagnetycznie)  

• zespół  elementów wykonawczych (siłowniki pneumatyczne)  

Zalety napędów pneumatycznych: 

• niezawodność i prostota konstrukcji, 

• duża prędkość elementu wykonawczego  (w przypadku przemieszczeń liniowych do 1 

m/s, prędkości obrotowej do 60 obr./min) ,  

• proste sterowanie sekwencyjne (pozycjonowanie odbywa się za pomocą zderzaków),  

• możliwość pracy w środowisku agresywnym i zagrożonym pożarem,  

• duży współczynnik sprawności (do 0,8),  
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• mały stosunek masy napędu do uzyskiwanej siły i mocy,  

• odporność na przeciążenia i drgania, 

• trwałość,  

• umiarkowana cena napędu i niskie koszty eksploatacji. 

Wady napędów pneumatycznych: 

• niestałość prędkości członu wyjściowego napędu w przypadku zmian obciążeń, 

spowodowana ściśliwością czynnika roboczego,  

• ograniczona liczba punktów pozycjonowania (najczęściej dwa punkty) w napędach 

ze sterowaniem sekwencyjnym (większa liczba punktów pozycjonowania wymaga 

zastosowania dodatkowych urządzeń pozycjonujących),  

• konieczność wyhamowania członu wyjściowego napędu w końcowej fazie ruchu,  

• głośna praca napędu.  

Większość robotów przemysłowych ma  napędy elektryczny. Napęd pneumatyczny jest bardzo 

często stosowany w robotach z napędem elektrycznym  jako napęd chwytaków, zasuw, klap 

oraz urządzeń pozycjonujących detale podczas obróbki (np. spawania). 

 

8 CZUJNIKI 

Czujniki umożliwiają robotowi przemysłowemu otrzymywanie informacji z  otoczenia. Dzięki 

czujnikom robot ma w pewnym zakresie poczucie wzroku, dotyku, siły oraz słuchu. Czujniki 

odbierają informacje i wysyłają je za pomocą sygnałów elektronicznych do układu sterowania 

robota. Jednym z zastosowań tych czujników jest utrzymywanie w ruchu dwóch robotów, 

które ściśle ze sobą współpracują, tak aby nie uległy zderzeniu. Czujniki mogą również 

wspomagać efektory końcowe, dostosowując się do zmienności elementów. Czujniki wizyjne 

umożliwiają na przykład robotowi służącemu do pobierania, przenoszenia i odkładania 

elementów (ang. Pick and Place) na rozróżnianie między elementami do pobrania a 

elementami, które powinny być ignorowane. 

Roboty montażowe są wyposażone w czujnik siły, Rys.12. 

 Montaż części: Za pomocą czujnika siły robot może dokładnie dopasować i wstawić część 

maszyny do innej części. Robot może wstawiać części, które mają fazy po dopasowaniu ich faz, 

a także po prostu wstawiając je. 
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Rys. 12 Sensor siły w operacjach montażu 

 
 

System oko w dłoni (ang. Eye in Hand System): W systemie tym układ wizyjny robota 

zwierający kamerę jest zamontowany na chwytaku robota lub w jego pobliżu, Rys. 13. Układ 

taki ułatwia wyznaczenie  położenia i orientacji montowanego elementu oraz eliminuje 

problemy cienia, które występują  przy zastosowaniu kamery zamocowanej na nieruchomym 

statywie. 

 

 
Rys. 13 System wizyjny robota 

 

Typowa aplikacja Eye-in-Hand System służy w aplikacji Bin Picking do szybkiego pobierania za 

pomocą robota przemysłowego z kosza( pojemnika) elementów losowo tam rozrzuconych. W 

systemie Bin Picking jest zastosowany system widzenia maszynowego 3D, który służy do 

rozpoznawania obiektów, a następnie do planowania trajektorii robota, która umożliwia 

chwycenie elementu bez kolizji i jego ułożenie na taśmie przenośnika Rys. 13. 
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Rys. 14 Bin Picking system (system pobierania elementów z pojemnika) 

 

PYTANIA DO SAMODZIELNEGO SPRAWDZENIA 
1. Robota przemysłowego definiuje się jako: 

a) Maszynę, która potrafi wszystko 

b) Automatyczne urządzenie zaprojektowane do wykonywania prostych i 

powtarzalnych cykli manipulacyjnych o wysokim stopniu inteligencji 

c) Automatycznie sterowany, reprogramowalny, wielofunkcyjny manipulator 

programowalny w trzech lub więcej osiach, który może być zamocowany na 

stałe lub mobilny do użytku w aplikacjach automatyki przemysłowej 

d) Każde urządzenie zdolne do ruchu 

 

2. Podstawowa konstrukcja robota przemysłowego ma (wybierz jeden lub więcej): 

a) Manipulator 

b) Dźwig 

c) Teach Pendant 

d) Antenę 

e) Kontroler 

3. Robot posiada czujniki do: 

a) Brak czujników, działa automatycznie 

b) Tylko monitorowanie ruchów ramion, tzw. czujniki wewnętrzne do pomiaru drogi 

c) Wykrywanie oświetlenia stanowiska pracy i w przypadku niedostatecznego 

oświetlenia robot wyłącza się 

d) Posiada wewnętrzne czujniki do pomiaru ruchów ramion i innych wielkości, np. 

temperatury w skrzyni biegów, a także posiada czujniki zewnętrzne, w skład których 

wchodzą głównie systemy wizualne 
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4. System Bin Picking oznacza, że: 

a) Robot wyposażony jest w sygnał dźwiękowy 

b) Robot posiada system monitorowania niedokładności ruchów 

c) Robot wyposażony jest w wizualny system rozpoznawania obiektów z następującym 

planowaniem ścieżki usuwania obiektów 

d) Robot nie potrzebuje modułu programowania o nazwie Teach Pendant 
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PYTANIA – POPRAWNE ODPOWIEDZI 
 

Question  Answer(s) 

1 c 

2 a, c, e 

3 d 

4 c 
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WPROWADZENIE DO LEKCJI 
Niniejsza lekcja daje uczestnikom podstawową wiedzę o tym, czym jest robot przemysłowy i 

jakie są jego funkcje. Uczestnik będzie wiedział, jaka jest struktura robota, co oznaczają 

poszczególne terminy w robotyce i jakie jest ich znaczenie w różnych zastosowaniach. 

Obecnie robotyka jest jednym z głównych kierunków rozwoju Przemysłu 4. Praktycznie każdy 

profesjonalny wykładowca lub nauczyciel spotyka robota, wie, jak wygląda robot i widzi, co 

robi robot. Lekcja skupia się na  profesjonalnym spojrzeniu na robota i wyjaśnieniu do czego 

służą poszczególne jego części. W lekcji wyjaśniono takie pojęcia i nazwy  jak:   robot, 

przenośny panel programowania, ramię, liczba osi, efektor końcowy. Opisano metody 

sterowania robotem. Wyjaśnienia tych pojęć są ważne z punktu widzenia odpowiedniej 

wiedzy specjalistycznej oraz  zastosowań robota. 

CELE DYDAKTYCZNE LEKCJI 
Niniejsza lekcja przedstawia terminologię i definicje podstawowych pojęć związanych z 

robotyką. Główne cele kształcenia: 

• Zrozumienie przez ucznia, czym jest kinematyka i dynamika; 

• Nabycie umiejętności nazywania podstawowych części robotów; 

• Zrozumienie funkcji i działania podstawowych elementów/podzespołów robota 

przemysłowego. 

TREŚĆ LEKCJI 

Tematy omawiane w treści lekcji są zgodne z przedstawionymi w sylabusie (O2). W kolejnych 

rozdziałach treści lekcji są w pełni rozwinięte, omówione, wyjaśnione i zilustrowane 

przekładami. 

1 CO TO JEST ROBOTYKA ORAZ KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z  ROBOTYZACJI 

Robotyka zajmuje się projektowaniem, budową, działaniem i użytkowaniem robotów, a także 

systemów komputerowych do ich sterowania, obróbki i przetwarzania  informacji  czujników. 

Technologie te są używane  do opracowywania maszyn, które mogą zastępować ludzi i 

powielać ludzkie działania. 

Roboty przemysłowe zmieniły sposób wytwarzania. Nie bez powodu. Ich zastosowanie 

przynosi bowiem wiele korzyści. Ich pierwszą i najważniejszą zaletą jest wydajność. Wykonują 

zadania szybciej niż człowiek, a ich czas pracy jest znacznie dłuższy. Połączenie szybkości i czasu 

pracy prowadzi do wyższej wydajności przy niższych kosztach operacyjnych niż w przypadku 

człowieka. 

Ponadto roboty przemysłowe, jeśli są odpowiednio zaprogramowane cechują się dobrą 

powtarzalnością wykonywanych operacji. Znacząco poprawia to przebieg produkcji, 

podnosząc ogólną jakość produktu i zmniejszając ilość odpadów. 
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Roboty przemysłowe zazwyczaj zapewniają szybki  zwrot z inwestycji (ROI) pomimo wysokich 

kosztów początkowych. Wzrost produktywności  dzięki wydajności i zmniejszonym kosztom 

operacyjnym szybko się sumuje - to część zalet, które uczyniły roboty przemysłowe 

popularnymi wśród producentów w ciągu ostatniej dekady. 

Roboty przemysłowe mają wiele zalet, bez względu na to jaki typ robota przemysłowego jest 

wdrażany. Jeśli robot będziedostosowany do specyficznych potrzeb określonych w danej 

aplikacji oraz odpowiednio zaprogramowany  to na pewno jego wydajność będzie lepsza niż 

wydajność człowieka. 

Rynek robotów przemysłowych jest duży i szybko rośnie. Podstawowe technologie stosowane 

w robotyce bardzo szybko się zmieniają. Nadążanie za szybkim tempem tych zmian nie jest 

łatwe. Świetnym początkiem do poznania robotyki będzie zapoznanie się z podstawami 

robotów przemysłowych oraz z korzyściami wynikającymi z ich stosowania. 

2 PODOBIEŃSTWO BUDOWY RAMIENIA CZŁOWIEKA I RAMIENIA ROBOTA 

Roboty i ludzie mają wspólną cechę. Ludzie i roboty mechaniczne - wbrew pozorom, w 

rzeczywistości mają tę samą strukturę połączeń (kości) i stawów. Podstawowy szkielet robota 

przemysłowego, który składa się głównie z ramion, stanowi układ połączonych ze sobą 

przegubów oraz członów. W przypadku  ludzkiego ciała, części te mogą się swobodnie zginać i 

przemieszczać. Zasady wykonywania ruchów są podobne u człowieka i w robotach, Rys.1. 

 

 
Rys. 1 Podobieństwo budowy ramienia człowieka i ramienia robota 

                                    A - Ramię,   E – Łokieć   W – Nadgarstek 

 

Jednoramienne roboty przemysłowe są zwykle instalowane w stałym miejscu na linii 

produkcyjnej, tak aby mogły wykonywać swoje zadania dla dużych serii produkcyjnych. W 
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ostatnich latach  istnieje coraz większe zapotrzebowanie rozwijania produkcji robotów do 

bardzo różnorodnych zadań w warunkach gwałtownych wahań popytu na produkty. Istnieje 

również  rosnąca potrzeba zastępowania ludzi w czynnościach manualnych oraz   elastycznego 

dostosowywania robotów w przypadku produkcji realizowanej w małych seriach i  w 

określonym horyzoncie czasowym. Dla tego segmentu  rynku zostały opracowane  roboty  

dwuramienne, których ramiona są prawie identyczne do ramion ludzkich Rys.2. 

Rys.2 przestawia kompaktowy, dwuramienny, 15-osiowy robot o niespotykanej wręcz 

zręczności. Oba ramiona tego robota mogą ze sobą współpracować, znacznie upraszczając 

budowę oprzyrządowań umieszczanych na końcu ramion. Doskonała zręczność oraz najlepsze 

w swojej klasie cechy nadgarstka sprawiają, że robot dwuramienny idealnie nadaje się do 

operacji montażu, przenoszenia części, czynności obsługowych, pakowania oraz innych zadań 

związanych z obsługą , które wcześniej mogły być wykonywane wyłącznie przez ludzi. 

Roboty dwuramienne umożliwiają efektywne rozwiązania automatyzacji złożonych operacji 

montażowych. Dzięki manipulacji za pomocą dwóch ramion robot ten może jednocześnie 

sterować ruchem względnym i interakcję montowanych elementów w zręczny, wręcz ludzki 

sposób. Realizacja tych zadań wymaga wyrafinowanych algorytmów oprogramowania i 

sterowania  zadaniami współpracy ramion ze sobą. 

 

 

                              
Rys. 2 Robot dwuramienny/dwuręczny i ramię człowieka 
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Ramię: 

Pierwsza lub druga oś robota jest czasami określana jako oś barkowa, ponieważ przypomina 

nieco ludzkie ramię. Opis taki jest często stosowany w robotach humanoidalnych lub 

dwuramiennych.  

Łokieć: 

Staw, który łączy ramię i przedramię robota 

Nadgarstek: 

Zestaw przegubów obrotowych między ramieniem, a efektorem końcowym robota, który 

umożliwia odpowiednie ustawienie efektora końcowego. W większości przypadków 

nadgarstek może mieć stopnie swobody, które pozwalają mu uchwycić obiekt o danej 

orientacji, nachyleniu i odchyleniu, Rys. 3. 
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Obrót (ang. Roll) polega na obracaniu nadgarstka wokół osi ramienia, 

Nachylenie (ang. Pitch) polega na obrocie nadgarstka w górę i w dół, 

Odchylenie (ang. Yaw) polega na obrocie nadgarstka w lewo i w prawo. 

Rys. 3 Zestaw połączeń obrotowych między ramieniem a efektorem końcowym robota 
 

3 DEFINICJA ROBOTA PRZEMYSŁOWEGO 

W literaturze termin "robot przemysłowy" odnosi się do urządzeń, które mają zdolność do 

samodzielnego wykonywania różnych zadań związanych z obsługą. Robot przemysłowy jest 

zdefiniowany w normie terminologicznej ISO 8373:212. Treść definicji robota wg tej normy 

jest podana w ramce poniżej:   

 

W tłumaczeniu definicja ta brzmi: "Automatycznie sterowany, reprogramowalny, 

wielozadaniowy manipulator o trzech lub więcej osiach, który może być zastosowany w 

automatyzacji przemysłowej w stałym miejscu lub z zastosowaniach mobilnych".  

Poza tym istnieje wiele innych definicji z różnymi interpretacjami, ale wszystkie oddają 

podobną, ale nie tą samą istotę zagadnienia. 
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Wg japońskich norm przemysłowymi (JIS), roboty przemysłowe są definiowane jako: 

„Maszyny, które mają funkcje manipulacyjne lub funkcje mobilności, które są sterowane 

automatycznie, są w stanie wykonywać różne zadania za pomocą programu i są 

wykorzystywane do celów przemysłowych”. 

Innymi słowy, roboty przemysłowe nie są definiowane kształtem, ale zgodnie z ich szerokimi 

funkcjami. 

Wg amerykańskiej normy ANSI/RIA R15.06-2012 Robot przemysłowy jest definiowany jako: 

"Reprogramowalny, wielofunkcyjny manipulator przeznaczony do przemieszczania materiału, 

części, narzędzi lub specjalistycznych urządzeń poprzez zmienne zaprogramowane ruchy, 

który może służyć do wykonywania różnych. Podstawowe elementy robota to: jedno lub 

więcej ramion, które mogą poruszać się w kilku kierunkach, manipulator i sterownik 

komputerowy, który podaje szczegółowe instrukcje dotyczące wykonywania ruchów". 

Definicja wg tej normy bazuje na definicji podanej w normie ISO 10218.  

Warto zauważyć, że najbardziej szerokie jest określenie robota wg norm japońskich (JIS). Wg 

normy japońskiej robotami są również urządzenia, w tym manipulatory, które wg definicji 

podanej w normie ISO 8373:2012 lub ANSI/RIA R15.06-2012 nie są robotami. Na przykład 

prosty manipulator dwuosiowy z napędem pneumatycznym, który jest sterowany za pomocą 

prostego przekaźnikowego układu sterowania jest robotem wg definicji podanej w normie 

japońskiej JIS. Manipulator ten jednak nie robotem wg definicji podanej w normie 

międzynarodowej ISO 8373 oraz w normie amerykańskiej ANSI/RIA R15.06-12, ponieważ: nie 

jest reprogramowalny i jego układ kinematyczny ma tylko dwie osie.  

Z wyżej podanych powodów należy zawsze bardzo ostrożnie podchodzić do wszelkiego 

rodzaju publikacji tabel statystycznych i danych porównawczych pokazujących poziom 

robotyzacji w poszczególnych krajach, w tym ilość zastosowanych robotów na 100 tyś. 

mieszkańców, jeśli nie wiemy jaką definicję przyjęto w tych danych na określenie robota. 

4 STRUKTURA I ELEMENTY ROBOTA PRZEMYSŁOWEGO 

Robot przemysłowy składa się z „manipulatora”, który wykonuje ruchy, „sterownika”, który 

steruje manipulatorem, oraz „przenośnego panelu programowania”, który służy do 

programowania ruchów manipulatora, Rys. 4. 
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Rys. 4 Struktura  robota przemysłowego 

 

Składniki robota stacjonarnego, wg Rys. 5: 

Struktura mechaniczna: 

• Manipulator 

• Efektor końcowy / narzędzie 

• Sterownik 

• Przenośny panel programowania 

• Napędy 

• Czujniki / system wizyjny 

 
Rys. 5 Składniki robota przemysłowego 

                 

4.1 Konstrukcja mechaniczna - 
manipulator 
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Manipulator składa się z członów i przegubów, Rys.6: 

• Przeguby zapewniają ruch członów względem siebie. 

• Człony są sztywnymi elementami między przegubami. 

Manipulator robota składa się z dwóch części: 

• Podstawy i ramienia do pozycjonowania obiektów w przestrzeni roboczej 

• Zespołu nadgarstka do orientacji obiektów w przestrzeni roboczej 

 

   

           
Rys. 6 Manipulator robota przemysłowego 

Człony są sztywnymi elementami, które są połączone ze sobą za pomocą przegubów. W ten 

sposób powstaje łańcuch kinematyczny. W ludzkim ciele rolę członów spełniają kości. 

Przeguby są częścią systemu manipulatora, który umożliwiają ruch obrotowy i / lub liniowy. 

W ciele człowieka rolą przegubów spełniają stawy. 
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Dwa człony połączone przegubem tworzą tzw. parę kinematyczną. W zależności od typu 

przegubu, mówimy o parze kinematycznej obrotowej lub postępowej (linowej) –Rys. 7. 

Prezentacja idei par kinematycznych jest przedstawiona w rozdziale Przykłady. 

a)  

b)  

c)  

Rys. 7 Przeguby w manipulatorach robotów: a) typy przegubów, przegub obrotowy, c) przegub liniowy 

Ramię robota przemysłowego stanowi połączony zestaw członów i mających napędy 

przegubów, tworzących manipulator robota, który przemieszcza nadgarstek oraz rękę lub 

efektor końcowy robota w przestrzeni. Ramiona robotów przemysłowych mogą różnić się 

rozmiarem i kształtem. Ramię robota przemysłowego jest częścią, która pozycjonuje efektor 

końcowy. Stanowiące ramię człony i przeguby poruszają się, aby ustawić efektor końcowy 

robota we właściwej pozycji i orientacji. Każdy z przegubów daje robotowi kolejny stopień 

swobody. Prosty robot o trzech stopniach swobody może poruszać się na trzy sposoby: w górę 
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i w dół, w lewo i w prawo oraz do przodu i do tyłu. Wiele robotów przemysłowych w 

dzisiejszych fabrykach są robotami sześcioosiowymi. 

Oś: Jest to trajektoria w przestrzeni, która jest zwykle określana jako liniowy kierunek ruchu 

w dowolnych trzech wymiarach. W kartezjańskich układach współrzędnych powszechnie są 

stosowane oznaczenia X, Y i Z do przedstawienia kierunków osi względem Ziemi. X odnosi się 

do płaszczyzny kierunkowej lub linii równoległej do powierzchni Ziemi. Y odnosi się do 

płaszczyzny kierunkowej lub linii, która jest równoległa do Ziemi i prostopadła do X. Z odnosi 

się do płaszczyzny kierunkowej lub linii, która jest pionowa i prostopadła do powierzchni Ziemi. 

Oś, pryzmatyczna: Nazywana również osią translacyjną. Jest to zespół między dwoma 

sztywnymi elementami w mechanizmie umożliwiającym jeden ruch liniowy względem 

drugiego we wzajemnym kontakcie. 

Oś obrotowa: Zespół łączący dwa sztywne elementy w mechanizmie, który umożliwia obrót 

jednego elementu względem drugiego wokół ustalonej osi. 

4.2 Efektor końcowy oraz 
wymiana narzędzi 

Efektor końcowy to urządzenie na końcu ramienia robota, zaprojektowane do interakcji z 

otoczeniem. Dokładny charakter tego urządzenia zależy od zastosowania robota. Zespół 

nadgarstka jest przymocowany do końca ramienia, efektory końcowe są przymocowane do 

zespołu nadgarstka. Funkcją nadgarstka jest zorientowanie efektora końcowego i działa jak 

dłoń. Ta część ma bezpośredni kontakt z materiałem, którym manipuluje robot. Przykładami 

efektorów są: chwytak, pompa próżniowa, magnesy i palniki spawalnicze, ryc. 7. Istnieje 

szeroka gama gotowych do użycia efektorów, w tym chwytaków do przenoszenia 

przedmiotów, różnego rodzaju ssawek oraz narzędzi do spawania i malowania. Robot może 

wykonywać bardzo szeroki zakres prac, łącząc elastyczny ruch realizowany przez manipulatory 

robotów oraz efektory końcowe dostosowane do zadania. 

 
Rys. 8 Efektory końcowe robota 

Wymiana narzędzi: niektóre roboty mogą zmieniać efektory końcowe i mogą być 

programowane dla różnych zestawów zadań. W przypadku robotów przemysłowych 



Multifunctional Innovative Learning Assisting Network for VET  
in Advanced Manufacturing   
Project No. 2018-1-PL01-KA202-050812  

     
 
 

 
-	15	-	

możliwość zmiany urządzenia przymocowanego do nadgarstka sprawia, że roboty są 

urządzeniami bardzo wszechstronnymi, umożliwiającymi  podejmowanie różnych zadań. 

Zmieniacze narzędzi zapewniają elastyczność aplikacji robotów, umożliwiając robotowi 

automatyczną zmianę efektorów końcowych (np. chwytaków, narzędzi próżniowych, silników 

pneumatycznych i  elektrycznych, palników spawalniczych itp.), Rys. 9. 

Zmieniacz narzędzi składa się z płyty głównej (płyty robota) i płyty narzędzia. Płyta główna jest 

zainstalowana na ramieniu robota, rygluje  się na płycie narzędzia za pomocą pneumatycznego 

mechanizmu ryglującego. Każda płyta narzędzia jest przymocowana do odpowiedniego dla 

danego zadania efektora końcowego. 

 

 

 
Rys. 9 Układ  automatycznej zmiany  narzędzia 

5 UKŁAD STEROWANIA 

Ogólnie rzecz biorąc, układ sterowania (sterownik) robota stanowi połączenie sprzętu i 

oprogramowania do programowania i sterowania jednym lub wieloma robotami. W wąskim 
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znaczeniu, sterownik robota jest serwosterownikiem odpowiedzialnym za sterowanie 

serwomotorami. 

Sterownik jest „mózgiem” ramienia robota przemysłowego, który umożliwia wspólną pracę 

poszczególnych części robota. Działa jak komputer i umożliwia podłączenie robota do innych 

systemów. Sterownik ramienia robota wykonuje zestaw instrukcji zapisanych w kodzie 

zwanym programem. Program jest wprowadzany przez programistę za pomocą panelu 

programowania. Wiele współczesnych robotów przemysłowych wykorzystuje interfejs 

podobny lub zbudowany w systemie operacyjnym Windows. 

Jego zadaniem jest planowanie działań robota na podstawie informacji przechowywanych w 

pamięci komputera sterującego i informacji uzyskanych z czujników oraz decydowanie o 

zadaniach do wykonania. Schemat blokowy sterowania robotem przemysłowym pokazano na 

Rys. 10. 

Zawiera wszystkie funkcje sterowania pozycjonowaniem i oferuje możliwość jednoczesnego 

sterowania urządzeniami peryferyjnymi. Układ sterowania robotem jest układem 

mikroprocesorowym, który działa zgodnie z metodą wielozadaniowości. Możliwe jest 

jednoczesne przetwarzanie kilku sekwencyjnych procesów sterowania. Poziomy wejściowe i 

wyjściowe sterowania są przedstawione albo jako szyny przemysłowe, albo jako dyskretne 

wejścia i wyjścia. Interfejs szeregowy można skonfigurować i można go również używać do 

podłączania inteligentnych lub inteligentnych urządzeń, takich jak czytniki kodów kreskowych, 

systemy przetwarzania obrazu itp. 

Systemy sterowania robotami są zbudowane na bazie komputera z procesorem i są 

wyposażone w napęd CD-ROM. Dysk twardy służy jako zewnętrzna jednostka pamięci, na 

której przechowywany jest system operacyjny i moduł czasu rzeczywistego (do pracy w czasie 

rzeczywistym). System sterowania może być wyposażony w kartę wielofunkcyjną, która 

stanowi interfejs między jednostką programującą, komputerem oraz układem logicznym, 

który realizuje funkcje bezpieczeństwa (w tym stopu awaryjnego oraz układów blokad i 

zabezpieczeń). 
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Rys. 10 Schemat blokowy układu sterowania robota przemysłowego 

 

System sterowania zapewnia: 

• Tworzenie, edycję oraz przechowywanie programów; 

• Diagnostykę systemu; 

• Sterowanie trajektorią ruchu,  

• Sterowanie modułów serwomechanizmów; 

• Komunikację z modułami zewnętrznymi; 

 

5.1 Metody sterowania 
robotem przemysłowym: 

Sterowanie sekwencyjne: Jest najprostszy sposób sterowania. Manipulator jest wyposażony 

w mechaniczne ograniczniki i wyłączniki krańcowe. Ruch odbywa się do ogranicznika, zaś 

dojście do ogranicznika jest sygnalizowane za pomocą wyłącznika krańcowego. Tego rodzaju 

roboty nie wymagają żadnego programowania i po prostu używają zwykle manipulatorów z 

napędem pneumatycznym wykorzystywanych do operacji Złap i Przenieś (ang. Pick &Place). 

Sterowanie od punktu do punktu (PTP): Program pracy robota jest rejestrowany jako 

sekwencja punktów, która jest odtwarzana podczas wykonywania programu. Przebieg 

trajektorii ruchu między  poszczególnymi punktami nie jest określony. Tego rodzaju 

sterowania mogą być używane w robotach do zgrzewania punktowego, załadunku i 

rozładunku oraz operacji wiercenia. 

Sterowanie ciągłe przebiegu trajektorii, sterowanie CP: Robot między zaprogramowanymi 

punktami porusza się po linii prostej lub po innej zaprogramowanej trajektorii krzywoliniowej 
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np. po łuku koła. Ten rodzaj sterowania stosuje się w sterowaniu robotem np. do spawania 

łukowego, malowania natryskowego lub klejenia. 

Sterowanie inteligentne: W sterowaniu inteligentnym roboty mogą odtwarzać zdefiniowany 

ruch, a także mogą pracować w zależności od informacji otrzymywanych ze środowiska. 

Językiem programowania jest język wysokiego poziomu. Tego rodzaju sterowania stosuje się 

w robotach np. do spawania łukowego lub do celów operacji montażowych. 

 

6 PRZENOŚNY PANEL PROGRAMOWANIA 

Przenośny panel programowania (nazywany w literaturze również konsolą programowania) 

jest ręcznym urządzenie wejściowym, podłączanym do systemu sterowania, za pomocą 

którego można zaprogramować robota lub przenosić oprogramowanie (wg ISO 8373). 

Urządzenie to umożliwia operatorowi zajęcie najkorzystniejszej pozycji, aby obserwować, 

kontrolować i rejestrować pożądane ruchy w pamięci robota, Rys. 11. 

Mapowanie i rejestrowanie położenia i orientacji robota i / lub systemu manipulatora, gdy 

robot jest ręcznie przesuwany krokowo ze stanu początkowego wzdłuż ścieżki do końcowego 

stanu celu. Pozycja i orientacja każdego punktu krytycznego (złącza, podstawa robota itp.). Są 

rejestrowane i przechowywane w bazie danych dla każdej nauczonej pozycji, którą robot 

przechodzi na swojej drodze do ostatecznego celu. Robot może teraz samodzielnie powtórzyć 

ścieżkę, podążając ścieżką zapisaną w bazie danych. 

 

 

         
Rys. 11 Przenośny panel programowania 

7 NAPĘDY 

Napęd służy do przemieszczania ogniw łańcucha kinematycznego ramienia manipulatora 

robota do żądanych pozycji. Przeguby łączą poszczególne ogniwa łańcucha kinematycznego 

ramienia ze sobą. Ramiona robotów przemysłowych zazwyczaj wykorzystują jeden z 

następujących rodzajów napędów: hydrauliczny, elektryczny lub pneumatyczny.  

7.1 Napędy elektryczne 

Większość oferowanych na rynku robotów przemysłowych ma napędy elektryczne. Napędy te 

wyróżniają się wysoką sprawnością. 
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 Napędy elektryczne dzieli się na: 

• napędy prądu stałego, w tym: 

§ napędy z komutatorowymi silnikami prądu stałego,  

§ napędy z wysokomomentowymi silnikami prądu stałego,  

§ napędy z bezszczotkowymi silnikami prądu stałego, 

• napędy prądu przemiennego, w tym: 

§ napędy z silnikami asynchronicznymi i synchronicznymi,  

§ napędy z silnikami skokowymi (krokowymi). 

 

Zalety napędów elektrycznych: 

• mały koszt uzyskiwanej energii i proste doprowadzenie energii do silników,  

• niezmienność parametrów pracy,  

• zwarta konstrukcja silników i małe wymiary urządzeń sterujących,  

• cicha praca (niski poziom szumu i wibracji),  

• brak zanieczyszczenia otoczenia,  

• bezpieczeństwo pracy,  

• duża szybkość działania i wysoka dokładność przemieszczeń  

• eksploatacja bez nadzoru i obsługi  

Wady napędów elektrycznych: 

• ograniczona trwałość szczotek w komutatorach silnika prądu stałego, 

• wysoki koszt zakupu, 

• ograniczone wykorzystanie w środowisku zagrożonym wybuchem, 

• występowanie dodatkowych przekładni między silnikiem elektrycznym a elementem 

wykonawczym robota. 

7.2 Napędy 
elektrohydrauliczne 

Napędy elektrohydrauliczne robotów przemysłowych działają w większości przypadków jako 

serwonapędy.  

W skład napędy wchodzi: źródło cieczy roboczej o stabilizowanym ciśnieniu, układ 

serwozaworów oraz siłowniki hydrauliczne.  

Zalety napędów elektrohydraulicznych: 

• duża szybkość działania,  

• wykorzystanie cieczy praktycznie nieściśliwej jako czynnika roboczego, umożliwiające 

uzyskanie wysokiej stabilności prędkości w przypadku znacznych zmian obciążeń, dużej 

dokładności pozycjonowania, 

• bezstopniowa regulacja prędkości elementu wyjściowego napędu,  

• bardzo dobre własności dynamiczne, 

• mała masa przypadająca na jednostkę mocy,  

• łatwość sterowania,  

• możliwość uzyskiwania małych prędkości ruchu elementu wykonawczego bez 

konieczności stosowania przekładni,  
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• spokojny i płynny ruch,  

• mała wrażliwość na zmiany obciążenia i przeciążenia,  

• duży współczynnik wzmocnienia mocy (ponad 1000),  

• wysoki współczynnik sprawności przy różnych sposobach regulacji, 

• duża trwałość (elementy napędu są smarowane przez czynnik roboczy),  

• duże doświadczenie w zakresie budowy i eksploatacji napędów elektrohydraulicznych 

w wielu dziedzinach techniki,  

• duży wybór typowych elementów hydraulicznych, wytwarzanych przez przemysł.  

Wady napędów elektrohydraulicznych: 

• konieczność stosowania układów zasilających (zasilaczy hydraulicznych),  

• większy koszt energii niż w przypadku napędów elektrycznych,  

• głośna praca, szczególnie przy dużych prędkościach obrotowych i ciśnieniach  

• wrażliwość na zanieczyszczenie czynnika roboczego,  

• możliwość występowania przecieków, ograniczających stosowanie w niektórych 

procesach produkcyjnych,  

• niemożliwe zastosowanie robotów w środowisku zagrożonym pożarem lub wybuchem 

ograniczona trwałość cieczy roboczej (konieczność wymiany), 

• ograniczony zakres temperatur pracy cieczy roboczej (do maks.  150⁰C), 

• wysoka cena elementów napędu w stosunku do napędów elektrycznych i 
pneumatycznych. 

Napęd hydrauliczny jest dziś stosowany tylko w dużych konstrukcjach specjalnych 

manipulatorów np. w budownictwie, rolnictwie, leśnictwie do wyrębu drzew oraz korowania 

i załadunku pni. 

7.3 Napędy pneumatyczne 

Czynnikiem roboczym jest sprężone powietrze, które służy do przenoszenie energii i sygnałów 

sterujących. Elementami wykonawczymi są siłowniki pneumatyczne. Skrajne położenia 

ramienia manipulatora robota są ustawiane zderzakami i ogranicznikami, które mogą być 

również zintegrowane z amortyzatorami umożliwiającymi wyhamowanie i łagodne 

(bezuderzeniowe) zatrzymywanie manipulatora w położeniu krańcowym. 

 Napęd pneumatycznego dzieli się na zespoły: 

• zespół przygotowania czynnika roboczego (sprężonego powietrza), 

• zespół sterowania przepływem sprężonego powietrza, (zawory rozdzielające 

sterowanie elektromagnetycznie)  

• zespół  elementów wykonawczych (siłowniki pneumatyczne)  

Zalety napędów pneumatycznych: 

• niezawodność i prostota konstrukcji, 

• duża prędkość elementu wykonawczego  (w przypadku przemieszczeń liniowych do 1 

m/s, prędkości obrotowej do 60 obr./min) ,  

• proste sterowanie sekwencyjne (pozycjonowanie odbywa się za pomocą zderzaków),  

• możliwość pracy w środowisku agresywnym i zagrożonym pożarem,  

• duży współczynnik sprawności (do 0,8),  
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• mały stosunek masy napędu do uzyskiwanej siły i mocy,  

• odporność na przeciążenia i drgania, 

• trwałość,  

• umiarkowana cena napędu i niskie koszty eksploatacji. 

Wady napędów pneumatycznych: 

• niestałość prędkości członu wyjściowego napędu w przypadku zmian obciążeń, 

spowodowana ściśliwością czynnika roboczego,  

• ograniczona liczba punktów pozycjonowania (najczęściej dwa punkty) w napędach 

ze sterowaniem sekwencyjnym (większa liczba punktów pozycjonowania wymaga 

zastosowania dodatkowych urządzeń pozycjonujących),  

• konieczność wyhamowania członu wyjściowego napędu w końcowej fazie ruchu,  

• głośna praca napędu.  

Większość robotów przemysłowych ma  napędy elektryczny. Napęd pneumatyczny jest bardzo 

często stosowany w robotach z napędem elektrycznym  jako napęd chwytaków, zasuw, klap 

oraz urządzeń pozycjonujących detale podczas obróbki (np. spawania). 

 

8 CZUJNIKI 

Czujniki umożliwiają robotowi przemysłowemu otrzymywanie informacji z  otoczenia. Dzięki 

czujnikom robot ma w pewnym zakresie poczucie wzroku, dotyku, siły oraz słuchu. Czujniki 

odbierają informacje i wysyłają je za pomocą sygnałów elektronicznych do układu sterowania 

robota. Jednym z zastosowań tych czujników jest utrzymywanie w ruchu dwóch robotów, 

które ściśle ze sobą współpracują, tak aby nie uległy zderzeniu. Czujniki mogą również 

wspomagać efektory końcowe, dostosowując się do zmienności elementów. Czujniki wizyjne 

umożliwiają na przykład robotowi służącemu do pobierania, przenoszenia i odkładania 

elementów (ang. Pick and Place) na rozróżnianie między elementami do pobrania a 

elementami, które powinny być ignorowane. 

Roboty montażowe są wyposażone w czujnik siły, Rys.12. 

 Montaż części: Za pomocą czujnika siły robot może dokładnie dopasować i wstawić część 

maszyny do innej części. Robot może wstawiać części, które mają fazy po dopasowaniu ich faz, 

a także po prostu wstawiając je. 
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Rys. 12 Sensor siły w operacjach montażu 

 
 

System oko w dłoni (ang. Eye in Hand System): W systemie tym układ wizyjny robota 

zwierający kamerę jest zamontowany na chwytaku robota lub w jego pobliżu, Rys. 13. Układ 

taki ułatwia wyznaczenie  położenia i orientacji montowanego elementu oraz eliminuje 

problemy cienia, które występują  przy zastosowaniu kamery zamocowanej na nieruchomym 

statywie. 

 

 
Rys. 13 System wizyjny robota 

 

Typowa aplikacja Eye-in-Hand System służy w aplikacji Bin Picking do szybkiego pobierania za 

pomocą robota przemysłowego z kosza( pojemnika) elementów losowo tam rozrzuconych. W 

systemie Bin Picking jest zastosowany system widzenia maszynowego 3D, który służy do 

rozpoznawania obiektów, a następnie do planowania trajektorii robota, która umożliwia 

chwycenie elementu bez kolizji i jego ułożenie na taśmie przenośnika Rys. 13. 

 



Multifunctional Innovative Learning Assisting Network for VET  
in Advanced Manufacturing   
Project No. 2018-1-PL01-KA202-050812  

     
 
 

 
-	23	-	

 
Rys. 14 Bin Picking system (system pobierania elementów z pojemnika) 

 

PYTANIA DO SAMODZIELNEGO SPRAWDZENIA 
1. Robota przemysłowego definiuje się jako: 

a) Maszynę, która potrafi wszystko 

b) Automatyczne urządzenie zaprojektowane do wykonywania prostych i 

powtarzalnych cykli manipulacyjnych o wysokim stopniu inteligencji 

c) Automatycznie sterowany, reprogramowalny, wielofunkcyjny manipulator 

programowalny w trzech lub więcej osiach, który może być zamocowany na 

stałe lub mobilny do użytku w aplikacjach automatyki przemysłowej 

d) Każde urządzenie zdolne do ruchu 

 

2. Podstawowa konstrukcja robota przemysłowego ma (wybierz jeden lub więcej): 

a) Manipulator 

b) Dźwig 

c) Teach Pendant 

d) Antenę 

e) Kontroler 

3. Robot posiada czujniki do: 

a) Brak czujników, działa automatycznie 

b) Tylko monitorowanie ruchów ramion, tzw. czujniki wewnętrzne do pomiaru drogi 

c) Wykrywanie oświetlenia stanowiska pracy i w przypadku niedostatecznego 

oświetlenia robot wyłącza się 

d) Posiada wewnętrzne czujniki do pomiaru ruchów ramion i innych wielkości, np. 

temperatury w skrzyni biegów, a także posiada czujniki zewnętrzne, w skład których 

wchodzą głównie systemy wizualne 
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4. System Bin Picking oznacza, że: 

a) Robot wyposażony jest w sygnał dźwiękowy 

b) Robot posiada system monitorowania niedokładności ruchów 

c) Robot wyposażony jest w wizualny system rozpoznawania obiektów z następującym 

planowaniem ścieżki usuwania obiektów 

d) Robot nie potrzebuje modułu programowania o nazwie Teach Pendant 
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PYTANIA – POPRAWNE ODPOWIEDZI 
 

Question  Answer(s) 

1 c 

2 a, c, e 

3 d 

4 c 
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WPROWADZENIE DO LEKCJI 
Znajomość podstawowych funkcji i parametrów robota jest niezbędna do prawidłowegO 
zrozumienia i użytkowania robotyki. Każdy producent podaje charakterystykę swojego robota 
w zakresie: kinematyki, zakresu ruchu, prędkości ruchu, ładowności i dokładności. 

CELE DYDAKTYCZNE LEKCJI 
Lekcja zawiera przegląd podstawowych funkcji, na podstawie których będziesz mógł wybrać 
odpowiedniego robota do konkretnych zastosowań. Celem jest zdobycie wiedzy o 
podstawowych cechach robota, oraz ich znaczeniu, na podstawie których będziesz mógł 
zoptymalizować  dobór i projektowanie stanowiska produkcyjnego. 

SŁOWNIK POJĘĆ  
 

Tabela 1 Główne pojęcia 
Nazwa Definicja 

połączenie 
cylindryczne Montaż pomiędzy dwoma ogniwami, który umożliwia 

przesuwanie i obracanie względem drugiego wokół osi 
połączonej z translacją. 

stopień swobody 
 DOF Jedna ze zmiennych (maksymalna liczba sześć) wymaganych do 

zdefiniowania ruchu ciała w przestrzeni. Uwaga: Ze względu na 
możliwość pomylenia z osiami, nie zaleca się używania terminu 
„stopień swobody” do opisu ruchu robota. 

kinematyka prosta Matematyczne określenie zależności między współrzędną 
układu dwóch części połączenia mechanicznego, w oparciu o 
wspólne wartości tego połączenia. Uwagi: w przypadku 
manipulatora zwykle określa się związek między układem 
współrzędnych narzędzia a podstawowym układem 
współrzędnych. 

kinematyka odwrotna Matematyczne wyznaczanie wartości przegubowych połączenia 
mechanicznego, na podstawie relacji układów współrzędnych 
dwóch części tego połączenia. Uwagi: W przypadku 
manipulatora do określenia wartości połączenia jest zwykle 
używany związek między układem współrzędnych narzędzia a 
podstawowym układem współrzędnych. 

siła obciążenia i/lub 
moment obrotowy Na interfejsie mechanicznym lub platformie mobilnej, która 

może być wywierana wzdłuż różnych kierunków ruchu w 
określonych warunkach prędkości i przyspieszenie. Uwaga: 
Obciążenie jest funkcją masy, momentu bezwładności oraz sił 
statycznych i dynamicznych wspieranych przez robota. 
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Nazwa Definicja 
przestrzeń 
maksymalna Przestrzeń, która może być omiatana przez ruchome części 

robota, zgodnie z definicją producenta, plus przestrzeń, która 
może być omiatana przez efektor końcowy i obrabiany 
przedmiot. Uwaga: W przypadku platform mobilnych tę 
objętość można uznać za pełną objętość, którą teoretycznie 
można osiągnąć podróżując. 

poza 
Połączenie pozycji i orientacji w przestrzeni. Uwaga 1: Pozycja 
dla manipulatora zwykle odnosi się do pozycji i orientacji 
efektora końcowego lub interfejsu mechanicznego. Uwaga 2: 
Poza dla robota mobilnego może obejmować zestaw póz 
platformy mobilnej i dowolnego manipulatora 
przymocowanego do platformy mobilnej, w odniesieniu do 
światowego układu współrzędnych. 

dokładność pozycji 
jednokierunkowej Różnica dokładności ułożenia między pozą komendy a średnią 

uzyskanych pozycji podczas wizyty w pozie dowodzenia z tego 
samego kierunku. 

przegub pryzmatyczny Przesuwny zespół przegubowy między dwoma ogniwami, który 
umożliwia uzyskanie liniowego ruchu względem drugiego 
przegubu obrotowego zespołu przegubu obrotowego łączącego 
dwa ogniwa, który umożliwia jeden obrót względem drugiego 
wokół stałej osi. 

przestrzeń pracy Przestrzeń, którą można przesunąć przez punkt odniesienia 
powiększona o zakres rotacji lub translacji każdego stawu w 
nadgarstku. Uwaga: przestrzeń robocza jest mniejsza niż 
przestrzeń, którą mogą omiatać wszystkie ruchome części 
manipulatora. 
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TREŚĆ LEKCJI 

1 FUNKCJE I PARAMETRY ROBOTÓW PRZEMYSŁOWYCH 
Główne funkcje robota obejmują następujące cechy: 

• Umiejętność manipulacyjna, czyli umiejętność chwytania, przenoszenia, orientowania 
i pozycjonowania obiektów wraz z ich narzędziami technologicznymi. 

• Wszechstronność oznacza, że robot nie służy tylko jednemu celowi, ale może być 
również używany do innych celów w różnych warunkach i iteracyjnych zależnościach 
zastosowanego środowiska po zmianie programu, efektora końcowego lub narzędzia. 

• Percepcja, umiejętność postrzegania środowiska pracy i działania z wewnętrznych i 
zewnętrznych czujników wykorzystywanych do zarządzania funkcjami programu 
docelowego. 

• Autonomia, czyli możliwość wykonywania wymaganej sekwencji zadań indywidualnie, 
według danego programu lub w połączeniu z pewnym stopniem decyzyjnym 
związanym z wyborem procedury realizacji zadania. 

• Integralność, oprogramowanie i możliwości sprzętu umożliwiające skupienie grup 
funkcjonalnych i głównych podsystemów (i podsystemu sterowania) na jednej 
kompaktowej jednostce zrobotyzowanej stacji roboczej, jeśli to możliwe. 

Wdrażając robotykę przemysłową i automatyzację w swoich przedsiębiorstwach, należy 
zrozumieć i dobrać odpowiedni typ robota do swoich działań. Zadaniem robota 
przemysłowego jest powtarzanie w kółko działania „szybkiego i sprawnego przenoszenia 
ogólnych narzędzi, które są odpowiednie do konkretnego zadania, do miejsca tego zadania”. 
Na przykład w operacji spawania łukowego palnik spawalniczy (narzędzie) przymocowany do 
końcówki robota (manipulatora) jest wymagany do szybkiego i dokładnego przemieszczania 
się na miejsce spawania od początku spawania do pozycji końcowej, podczas gdy instrukcje są 
podawane do urządzenia spawalniczego. 

Jeśli chodzi o prace manipulacyjne, narzędzie do podnoszenia przedmiotów, które jest 
przymocowane do końcówki robota (manipulatora) otrzymuje instrukcje, aby przenieść się do 
miejsca, w którym umieszczane są przedmioty, które mają zostać przeniesione, podnieść je i 
przenieść w wyznaczone miejsce. Miejsce, w którym narzędzie uwalnia je szybko i precyzyjnie. 

W tym celu roboty przemysłowe muszą być wyposażone w podstawowe możliwości szybkości 
— do szybkiego ruchu — a także dokładność — aby zatrzymać się w wymaganej dokładnej 
pozycji i zapewnić, że nie będą się chwiać podczas ruchu, oraz szerokość dla obszarów 
roboczych. 

Producenci robotów określają standardowe właściwości robotów i ich parametry zgodnie z 
rys. 1: Typ, model, skrócona charakterystyka, zdjęcie robota i podstawowe dane techniczne. 
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         KR 20 
Robot przemysłowy KR 20 jest przeznaczony do lekkich obciążeń i charakteryzuje się 
wszechstronnością i elastycznością w zastosowaniu kilku sektorów przemysłu oferując 
wymaganą przestrzeń, zasięg, ładowność, prędkość i zużycie energii; ma optymalny dostęp 
do małych przestrzeni dzięki jego konturom o niskim poziomie interferencji i doskonałym 
design nadgarstka. Wydajny dla maksymalnej dokładności i krótkich czasów cyklu. Pozycja 
montażu na podłodze. 
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Rysunek 1 Typ, model, krótka charakteryzacja 

 

 

2  PODSTAWOWE PARAMETRY ROBOTA PRZEMYSŁOWEGO 
Podstawowe parametry robota przemysłowego to: 

2.1  Liczba osi  

Do osiągnięcia dowolnego punktu w płaszczyźnie wymagane są dwie osie; aby dotrzeć do 
dowolnego punktu w przestrzeni, wymagane są trzy osie. Aby w pełni kontrolować orientację 
końca ramienia (tj. nadgarstka), wymagane są trzy kolejne osie (odchylenie, skok i rolka).  

Aby osiągnąć dowolną pozycję, konieczne jest posiadanie co najmniej trzech stopni swobody. 
Zgodnie z rys. 2, są to tłumaczenia w kierunkach X, Y, Z prostokątnego układu współrzędnych. 
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Rysunek 2 Osiągnięcie zmiany położenia w przestrzeni 

 

Zgodnie z rys. 3 istnieją dodatkowe 3 stopnie swobody ruchu obrotowego w niezależnych 
osiach niezbędne do osiągnięcia orientacji chwytanego obiektu lub efektora końcowego. 

 

 
Rysunek 3 Osiągnięcie zmiany położenia w przestrzeni 

 

Ruchy te są stosowane na nadgarstku robota, aby osiągnąć większą elastyczność końca 
ramienia. Ich nazwy pochodzą od aeronautyki: skok, odchylenie i toczenie. Termin „toczyć” 
oznacza obrót wokół osi Z, termin „skok” obrót wokół osi X, a termin „odchylenie” obrót wokół 
osi Y. 

2.2 Kinematyka robota przemysłowego 



Multifunctional Innovative Learning Assisting Network for VET  
in Advanced Manufacturing   
Project No. 2018-1-PL01-KA202-050812  

     
 
 

 
-	11	-	

Kinematyka zajmuje się badaniem analitycznym geometrii ruchu mechanizmu: 
• w odniesieniu do układu współrzędnych odniesienia,  
• bez względu na siły lub momenty, które powodują ruch. 

Aby kontrolować i programować robota, musimy mieć wiedzę zarówno na temat jego 
rozmieszczenia przestrzennego, jak i sposobu odniesienia do środowiska. 

Mechanika manipulatora może być reprezentowana jako łańcuch kinematyczny sztywnych 
ciał (łączy) połączonych za pomocą przegubów rewolucyjnych lub pryzmatycznych, rys. 4-5. 
Faktyczny układ sztywnych prętów i złączy w robocie determinuje jego możliwe ruchy. 
Wynikowy ruch uzyskuje się przez kompozycję podstawowych ruchów każdego ogniwa w 
stosunku do poprzedniego. 

 
Rysunek 4 Przeguby obrotowe 

         
Rysunek 5 Przeguby pryzmatyczne 

 

W robotyce manipulatorów istnieją dwa zadania kinematyczne, rys. 6: 

Kinematyka bezpośrednia (prosta) - Biorąc pod uwagę wspólne relacje (obroty, tłumaczenia) 
dla ramienia robota. Zadanie: Jaka jest orientacja i pozycja końcowego efektora? 
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Kinematyka odwrotna - Biorąc pod uwagę pożądany koniec pozycji i orientacji. Zadanie: Jakie 
są wspólne rotacje i kierunki osiągnięcia tego celu? 
 

 
Rysunek 6 Związek między kinematykami prostą  i odwrotną 

Opis kinematyki do przodu konfiguracji efektora (położenie i orientacja) jako funkcji 
współrzędnych stawów, rys. 7. 

Kinematyka odwrotna opis kątów przegubu jako funkcji konfiguracji wysięgnika końcowego, 
rys. 8. 

 
Rysunek 7 Kinematyka prosta 

 

 
Rysunek 8 Kinematyka odwrotna 

 
 

2.3 Stopień swobody 

Ramiona robotów są opisane stopniem swobody. Liczba stopni swobody robota jest określana 
jako liczba niezależnych zmiennych  wymaganych do określenia lokalizacji wszystkich połączeń 
robota w przestrzeni. Jest to zazwyczaj taka sama liczba osi. 
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Szeregowe systemy manipulatorów są zazwyczaj zaprojektowane tak, aby pozycjonować 
końcowy efektor  o sześciu stopniach swobody, składający się z trzech w przesunięciach i 
trzech w orientacji. Zapewnia to bezpośredni związek między pozycjami siłownika a 
konfiguracją manipulatora określoną przez kinematykę prostą i odwrotną. 
 
2.4 Zasięg 
 
Zasięg robota to odległość od centrum robota do najpełniejszego rozszerzenia ramienia 
robota. Jak sama nazwa wskazuje, „dotarcie” robota jest miarą tego, jak daleko ramię robota 
może sięgnąć, gdy jest całkowicie rozciągnięte. Innymi słowy, określa granice obszaru 
roboczego robota. 

Zasięg zależy od różnych czynników fizycznych związanych z robotem, w tym: 
• długość jego ogniw 
• całkowity rozmiar robota 
• zakres połączeń (łącza o niskim zakresie ruchu mogą mieć niski zasięg, nawet jeśli robot 

jest duży). 
 
 

2.5 Prędkość  

Jak szybko robot może ustawić koniec ramienia? Można to zdefiniować w kategoriach 
prędkości kątowej lub liniowej każdej osi lub jako prędkości złożonej, tj. prędkości końca 
ramienia, gdy wszystkie osie poruszają się.  

 

Definiuje się ją jako maksymalną prędkość końca ramienia robota. Jest ona podana w metrach 
na sekundę lub radianach na sekundę (rad/s). Dane te różnią się w przypadku robotów 
przemysłowych i różnią się w zależności od kształtu i wielkości obszaru roboczego, a także od 
rodzaju kinematyki robota (i jego efektów dynamicznych) lub obciążenia nałożonego na 
efektor końcowy. 

 

W przypadku połączeń liniowych prędkość ruchu punktu końcowego jest taka sama jak 
prędkość silnika (liniowy silnik elektryczny, siłownik pneumatyczny lub hydrauliczny). Prędkość 
liniowa ramienia wyrażona w [m/s] jest następująca: 

 [m/s],          wg. [2], 

gdzie: 

N - prędkość silnika; 

D - średnica zębnika; 

i - przełożenie przekładni. 
 

i
dnv
.1000.60

.. p
=



Multifunctional Innovative Learning Assisting Network for VET  
in Advanced Manufacturing   
Project No. 2018-1-PL01-KA202-050812  

     
 
 

 
-	14	-	

W przypadku połączeń obrotowych prędkość punktu końcowego oblicza się na podstawie 
prędkości kątowej ramienia [rad/s], prędkości obrotowej silnika (m) oraz szybkości jego 
przełożenia i (stosunek biegów). 

 [RAD/s], wg. [3] 
 

 [RAD/s], wg. [4], 

gdzie 
N - prędkość silnika. 
 

Wartość ta jest często wskazywana jako najbezpieczniejsza możliwa prędkość. Niektóre roboty 
przemysłowe umożliwiają osiągnięcie maksymalnej (nominalnej, 100 %) prędkości, ale 
konieczne jest uwzględnienie bezpieczeństwa środowiska. Typowe prędkości wahają się od 1 
do 20 metrów na sekundę lub 300 stopni na sekundę. Prędkość ruchu ramienia robota z 
pozycji P1 do P2 pokazana jest na rys. 9. 

 
Rysunek 9 Funkcja prędkości ruchu ramienia robota jednoosiowego 

 

2.6 Przyspieszenie 

Przyspieszenie jest zdefiniowane, jak szybko oś może przyspieszyć. Ponieważ jest to czynnik 
ograniczający, robot może nie być w stanie osiągnąć określonej maksymalnej prędkości dla 
ruchów na krótkiej odległości lub skomplikowanej ścieżki wymagającej częstych zmian 
kierunku. 

 

2.7 Przestrzeń robocza 

Obszar roboczy robota przemysłowego można zdefiniować jako zestaw wszystkich pozycji 
końca ramienia, tj. kołnierzy, które można osiągnąć w położeniach końcowych każdej z osi 
robota. Jest ona określana przez objętość przestrzeni, biorąc pod uwagę maksymalny zasięg 
kołnierza robota lub efektora przymocowanego do kołnierza robota (gripper, narzędzie itp.).  

i
mww =

60
..2 n

m
pw =
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W końcowych pozycjach obszaru roboczego robota zwykle nie jest możliwe żadne 
ukierunkowanie efektu końcowego. Często efektorowi trudno jest dostać się do 
obsługiwanego obiektu znajdującego się w takim położeniu obszaru roboczego. 

Obszar roboczy jest ważnym parametrem podczas planowania zadania robota. Wszystkie jego 
ruchy muszą pozostać wewnątrz przestrzeni roboczej, patrz rys. 10. Jest uważany za jedną z 
najważniejszych cech wyboru odpowiedniego robota. 

Wybór przestrzeni roboczej zależy od charakteru operacji roboczych, z których pochodzi 
zastosowana struktura kinematyczna robota. Typowe dla struktur z kinematyki seryjnej jest 
to, że wykonują ruch niezależnie od siebie. Powstały ruch składa się z pewnej sekwencji 
ruchów wykonywanych przez te pary kinematyczne. 

 
Rysunek 10 Przestrzeń robocza robota RRR 
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2.8 Pojemność ładunkowa robota 

Ładowność (obciążenie efektywne) jest definiowana jako maksymalna waga obsługiwanego 
obiektu przewożonego przez element końcowy robota, gdzie nadal można zagwarantować 
dynamiczne parametry katalogowe i dokładność ruchu. Krytyczna sytuacja ma miejsce, gdy 
ramiona robota są w pełni rozładowane. Ładowność wynosi od 0,5 kg do 2000 kg; możliwe 
jest, że pod pewnymi warunkami przekroczy maksymalną pojemność robota przemysłowego, 
a robot będzie nadal w stanie prawidłowo funkcjonować. 

Zakładając, że przyspieszenie robota znacznie wzrośnie, jego efektywne obciążenie jest 
zmniejszone. Jest pod wpływem kinematyki robota, napędu i zdolności robota do silnego 
uchwycenia obsługiwanego obiektu; należy pamiętać, że waga samego efektora końcowego 
jest uwzględniona w całkowitym obciążeniu użytkowym. Ładowność ocenia się w odniesieniu 
do efektów statycznych i dynamicznych. 

Efekty statyczne 
• Odkształcenia spowodowane przez grawitację ramienia robota i jego innych części 

podtrzymujących. 
• Mechanizmy zębate, zębate stojaki i koła powodują w ten sposób błędy w 

pozycjonowaniu. 
• Efekty termiczne (spowodowane np. działaniem robota) powodują zmiany wymiarowe 

ramienia robota. 

Efekty dynamiczne 
• Głównymi efektami są skutki przyspieszenia. Siły inercyjne prowadzą do odkształceń w 

strukturze poszczególnych części robota. Zwykle odbywa się to przy dużych 
prędkościach. Efekt ten należy dokładnie zbadać przy projektowaniu robota. 

 

Gwarancja parametrów dynamicznych przy dużych obciążeniach odnosi się do wymiarów 
napędu (moc silnika, momenty graniczne mechanizmów przekładniowych itp.), natomiast 
gwarancja dokładności odnosi się do sztywności konstrukcji. 

 

2.9 Siła chwytu 

Siła chwytu jest ilością siły, jaką efektor końcowy przykłada na przedmiot, aby go przytrzymać 
w miarę poruszania się robota. Siła przyczepności nie jest taka sama jak siła użytkowa. Pomyśl 
o sile chwytu tenisisty lub wspinacza skalnego. Podczas gdy dana osoba może użyć swojej ręki 
do podniesienia maksymalnej wagi (ładunek), ich wytrzymałość na chwyt odgrywa również 
ważną rolę w tym, jak odnoszą sukcesy w wybranej przez siebie aktywności. Tak więc, nie tylko 
trzeba wziąć pod uwagę efekt końcowy ładowność lub wytrzymałość; musisz również 
rozważyć, jak mocno efektor końcowy musi trzymać obiekty. 

 

2.10 Dokładność 
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Robot przemysłowy ma wiele metrologii lub mierzalnych cech, co będzie miało bezpośredni 
wpływ na skuteczność robota podczas wykonywania jego zadań. Głównymi mierzalnymi 
cechami są powtarzalność i dokładność.  

Dokładność  
• jak blisko robot może osiągnąć pozycję dowodzoną. Gdy mierzy się bezwzględną 

pozycję robota i porównuje się go z pozycją polecenia, błąd jest miarą dokładności. 
Dokładność może się różnić w zależności od prędkości i pozycji w obwodzie roboczym 
oraz przy obciążeniu użytkowym. 

 

2.11 Powtarzalność 

Definiuje, jak dobrze robot wróci do zaprogramowanej pozycji. To nie to samo co dokładność. 
Może być tak, że kiedy powiedziano, aby przejść do określonej pozycji X-Y-Z, dostaje się tylko 
do 1 mm od tego położenia. Byłaby to jego dokładność, którą można poprawić poprzez 
kalibrację. Ale jeśli ta pozycja jest nauczana w pamięci kontrolera i za każdym razem, gdy jest 
tam wysyłana, wraca do 0,1 mm od pozycji nauczanej, to powtarzalność będzie mieściła się w 
granicach 0,1 mm. 

Zależność między dokładnością a powtarzalnością, rys.11. 

 
 

Rysunek 11 Związek między dokładnością a powtarzalnością robota 

  
 

2.12 Kryteria dokładności i źródła błędów robota przemysłowego 

Dokładność i powtarzalność to różne miary. Powtarzalność jest zwykle najważniejszym 
kryterium dla robota i jest podobna do pojęcia „precyzji” w pomiarach. W normie ISO 9283 
określono metodę pomiaru zarówno dokładności, jak i powtarzalności. Zazwyczaj robot jest 
wysyłany do pozycji nauczyciela kilka razy, a błąd jest mierzony przy każdym powrocie do 
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pozycji po odwiedzeniu 4 innych pozycji. Powtarzalność jest następnie określana ilościowo 
przy użyciu odchylenia standardowego tych próbek we wszystkich trzech wymiarach. Typowy 
robot może oczywiście popełnić błąd pozycjonujący przekraczający to i to może być 
problemem dla procesu. Ponadto powtarzalność jest inna w różnych częściach obwiedni 
roboczej, a także zmienia się wraz z prędkością i obciążeniem użytkowym. Zgodnie z ISO 9283 
dokładność i powtarzalność należy mierzyć przy maksymalnej prędkości i przy maksymalnym 
obciążeniu użytkowym. Ale to daje pesymistyczne wartości, podczas gdy robot może być o 
wiele bardziej dokładny i powtarzalny przy lekkich obciążeniach i prędkościach. Powtarzalność 
w procesie przemysłowym jest również uzależniona od dokładności efektu końcowego, na 
przykład chwytaka, a nawet od konstrukcji „płytek”, które pasują do chwytaka do chwytanego 
obiektu.  

Geometrycznie dokładność położenia robota dla danej pozycji może być zdefiniowana jako 
odległość między pożądaną pozycją a położeniem centroida (centroid jest średnią pozycją 
wszystkich punktów we wszystkich kierunkach współrzędnych), która jest faktycznie osiągana 
po powtarzających się ruchach odgałęzienia w kierunku oryginalnej żądanej pozycji. 
Matematycznie, bezwzględna dokładność jest kompilacją złożonych błędów dla każdego z 
błędów pozycyjnych x, y, z kartezjańskich. Wreszcie dokładność położenia robota dla 
określonego obszaru roboczego może być opisana jako maksymalny błąd komponowany 
dostępny dla kilku pozycji równomiernie rozmieszczonych w uprzednio określonym obszarze 
roboczym lub ramie odniesienia. 

Powtarzalność można zdefiniować jako bliskość  między kilkoma pozycjami osiąganymi przez 
efektor końcowy robota dla tej samej pozycji kontrolowanej, powtarzaną kilka razy w tych 
samych warunkach. Powtarzalność położenia można określić geometrycznie jako promień 
najmniejszej kuli, która obejmuje wszystkie pozycje osiągane w tym samym żądanym 
położeniu. Aby uzyskać więcej informacji na temat obliczania dokładności i powtarzalności, 
zainteresowani czytelnicy są odwoływani do ISO: Międzynarodowa Organizacja 
Normalizacyjna: Manipulowanie robotami przemysłowymi - Kryteria wydajności i powiązane 
metody badań, NF EN ISO9283. 

Ostateczna dokładność systemu zrobotyzowanego zależy od jego nieścisłości mechanicznych, 
algorytmów sterowania komputerowego i rozdzielczości systemu. Nieścisłości mechaniczne 
są spowodowane głównie odwrotnością w stawach manipulatorów i gięciem ogniw. Ukośnik 
występuje w mechanizmach zębatych, w śrubach prowadzących oraz w siłownikach napędów 
hydraulicznych. Zminimalizowanie zginania łącza jest głównym wymogiem konstrukcyjnym dla 
połączenia, ponieważ każde ugięcie łącza ze względu na obciążenie na końcu robota powoduje 
błędy pozycjonujące. Większa sztywność ogniw nie powinna jednak zostać osiągnięta przez 
znaczny wzrost ich masy. Większa masa powoduje zwiększenie czasu reakcji ramienia. 
Algorytmy sterowania mogą powodować błędy pozycji z powodu błędów zaokrąglania w 
komputerze. 

Na dokładność wpływają również czynniki zewnętrzne. Ponieważ moment obrotowy staje się 
coraz większy w punkcie nadgarstka z w pełni rozszerzoną konfiguracją, dokładność zmniejsza 
się w obrębie objętości roboczej, od bliższego położenia ramienia do jego podstawy, aż do 
pozycji poza zakresem objętości pracy. 
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Większość producentów robotów zapewnia wartość liczbową dla powtarzalności, a nie 
dokładności swoich robotów. Powodem jest to, że dokładność zależy od konkretnego 
obciążenia, że chwytak niesie. Cięższa waga powoduje większe ugięcia ogniw robota i większe 
obciążenie stawów, co pogarsza dokładność, podczas gdy wartość powtarzalności jest jednak 
prawie niezależna od obciążenia chwytaka.  

 

PYTANIA DO SAMOKONTROLI 
1. Do podstawowych funkcji robota należą: 

a. Tylko możliwość obsługi jednego obiektu 

b. Zdolność manipulacji do obsługi maszyn produkcyjnych i sortowania obiektów 

c. Robot ma kilka funkcji, które obejmują: tylko uniwersalność i integralność 

d. Robot ma kilka funkcji, które obejmują: uniwersalność, zdolność manipulacyjna, 
percepcja, autonomia, dokładność * 

 

2. Aby osiągnąć pewien punkt w przestrzeni i konieczne ukierunkowanie w tym miejscu, 
konieczne jest: 

a. Swoboda 1 °, aby osiągnąć określony punkt w przestrzeni i obrót o 3 ° dla orientacji 

b. 2 ° wolność ruchu liniowego, aby osiągnąć określony punkt w przestrzeni i 2 ° wolność 
obrotu dla orientacji 

c. Tylko 3 ° swobody ruchów liniowych jest wystarczające, aby osiągnąć pewien punkt w 
przestrzeni i tylko 3 ° swobodę obrotu dla orientacji * 

d. Swoboda 0 ° dla ruchów liniowych i swoboda 3 ° dla obrotu 

 

3. Robot może manipulować obiektem o określonej maksymalnej masie w zakresie 
minimalnego i maksymalnego zakresu jego efektora końcowego. Zakres ten: 

a. Nazywa się maksymalną ładownością robota, która nie może być przekroczona 

b. Nazywa się przestrzenią roboczą robota, w którym robot może wykonać operację 
obsługi przy zalecanej maksymalnej masie obiektu* 

c. Ruchy są zabronione, jeżeli masa obiektu, który ma być manipulowany przez robota, 
jest niższa niż dopuszczalna masa maksymalna 

d. Robot nie ma ograniczonego zakresu ruchu 

 

4. Przy wyborze robota do określonej aplikacji decydujące są następujące elementy 
(wybierz jedną lub więcej): 

a. Maksymalna nośność * 
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b. Dokładność * 

c. Obszar roboczy robota * 

d. Kolor robota 

 

 

 

 

 

 

 

 

LITERATURA 
[1] K. Smock: 10 Robot Warunki, które musisz wiedzieć, 2017 https://blog.robotiq.com/10-

robot-terms-you-need-to-know  
[2] KUKA KR: https://www.kuka.com/-/media/kuka-

downloads/imported/6b77eecacfe542d3b736af377562ecaa/0000262123_en.pdf?rev=
12a9b619a44249bdb82d9fb6672e3f71&hash=A206F7227E93A2E7345358837AFB1153  

[3] Dvance Robot Design: https://www.advancedrobotdesign.com/blog/six-degrees-
freedom Nie dotyczy 

[4] A. Joubair: Czym są dokładność i powtarzalność w robotach przemysłowych?2016 
https://blog.robotiq.com/bid/72766/What-are-Accuracy-and-Repeatability-in-
Industrial-Robots  

[5] Uniwersalne roboty - wysoka powtarzalność: https://youtu.be/9orN_aUDY7w  
[6] Robotiq: https://blog.robotiq.com/10-robot-terms-you-need-to-know 
[7] M. Bélanger-Barrette: Czym jest robot Force Limited? https://blog.robotiq.com/what-

is-a-force-limited-robot  
[8] Pomiar powtarzalności pozycji robota przemysłowego 

https://www.youtube.com/watch?v=hYueiQNrM_M 
[9] Ramię robota powtarza się w ciągu 5 mikrometrów! 

https://www.youtube.com/watch?v=Aagm-z4nvRo  
[10] R. M U R P H Y: Wprowadzenie do AI ROBOTICS, MIT Press, 2012 
[11] A. Thakur: Terminologia robotyki, IIT Patna, 2017 

 



 
 
 

 

Wielofunkcyjna innowacyjna sieć wspierająca 
nauczanie przeznaczona dla szkolnictwa zawodowego 

w obszarze zaawansowanego wytwarzania 

2018-1-PL01-KA202-050812 

 

 

 

LEKCJA NR 2.2.2: RODZAJE ROBOTÓW PRZEMYSŁOWYCH 
MODUŁ NR 2.2: WPROWADZENIE DO ROBOTYKI 

BLOK NR 3: AUTOMATYKA I ROBOTYKA W ZAAWANSOWANEJ 
PRODUKCJI 

   

 

 

 

 

 

 

  

  

  

   
  

Dokument nr ref.:   O3 - Treść lekcji 
Wersja dokumentu: Wersja ostateczna 
Data: 01.07.2021 
Dystrybucja: Partnerzy projektu MILAN 

   
 
 
 



Wielofunkcyjna sieć wspomagająca kształcenie i szkolenie 
zawodowe 
w zaawansowanej produkcji   
Nr projektu 2018-1-PL01-KA202-050812  

     
 
 

 
2/23	

  



Wielofunkcyjna sieć wspomagająca kształcenie i szkolenie 
zawodowe 
w zaawansowanej produkcji   
Nr projektu 2018-1-PL01-KA202-050812  

     
 
 

 
3/23	

  



Wielofunkcyjna sieć wspomagająca kształcenie i szkolenie 
zawodowe 
w zaawansowanej produkcji   
Nr projektu 2018-1-PL01-KA202-050812  

     
 
 

 
4/23	

 
 Projekt realizowany przy wsparciu finansowanym  

Komisji Europejskiej  
w ramach programu ERASMUS + 



 
 

Spis treści 
 

Lista rysunków ........................................................................................................................... 6 
Lista tabel .................................................................................................................................. 6 
Wprowadzenie do lekcji ............................................................................................................ 7 
Cele dydaktyczne lekcji .............................................................................................................. 7 
Słownik pojęć ............................................................................................................................. 7 
Treść lekcji ................................................................................................................................. 8 
1 Anatomia robota ................................................................................................................ 8 
2 Rodzaje połączeń ................................................................................................................ 8 
3 Rodzaje i cechy robotów przemysłowych .......................................................................... 9 
4 Roboty kartezjańskie ........................................................................................................ 12 
5 Robot cylindryczny ........................................................................................................... 14 
6 ROBOT SFERYCZNY ........................................................................................................... 15 
7 Robot przegubowy ........................................................................................................... 16 
8 Roboty przegubowe poziome - robot Scara ..................................................................... 18 
9 Roboty z ogniwami równoległymi - Delta Robot .............................................................. 19 
10 Struktura kinematyczna z dwoma ramionami - Dual-Arm Robot ..................................... 20 
Pytania dotyczące samokontroli .............................................................................................. 21 
Literatura ................................................................................................................................. 22 
Pytania - poprawne odpowiedzi .............................................................................................. 23 

 
  



Wielofunkcyjna sieć wspomagająca kształcenie i szkolenie 
zawodowe 
w zaawansowanej produkcji   
Nr projektu 2018-1-PL01-KA202-050812  

     
 
 

 
6/23	

LISTA RYSUNKÓW 
 
Rysunek 1 Anatomia robota ...................................................................................................... 8 
Rysunek 2 Mechaniczne połączenia ogniw robotów ................................................................. 9 
Rysunek 3 Dwa typy robotów przemysłowych ........................................................................ 10 
Rysunek 4 Przegląd robotów przemysłowych w oparciu o ich struktury kinematyczne ......... 12 
Rysunek 5 Robot kartezjański .................................................................................................. 13 
Rysunek 6 Robot ze współrzędnymi cylindrycznymi ............................................................... 14 
Rysunek 7 Robot sferyczny (polarny) ...................................................................................... 15 
Rysunek 8 Robot przegubowy ................................................................................................. 17 
Rysunek 9 Robot SCARA .......................................................................................................... 18 
Rysunek 10 Robot Delta .......................................................................................................... 19 
Rysunek 11 Robot dual-arm .................................................................................................... 20 
 

 

LISTA TABEL 
Tabela 1 Główne pojęcia ........................................................................................................... 7 

 



Wielofunkcyjna sieć wspomagająca kształcenie i szkolenie 
zawodowe 
w zaawansowanej produkcji   
Nr projektu 2018-1-PL01-KA202-050812  

     
 
 

 
7/23	

  

WPROWADZENIE DO LEKCJI 
Wdrażając robotykę przemysłową i automatyzację w swoich firmach, trzeba zrozumieć i 
wybrać odpowiedni typ robota do ich działalności.  

Niezliczona liczba producentów wykorzystuje roboty przemysłowe do automatyzacji zadań, 
zwiększenia bezpieczeństwa pracowników i zwiększenia ogólnej produkcji przy jednoczesnym 
zmniejszeniu kosztów odpadów i kosztów operacyjnych. Ponieważ roboty przemysłowe stają 
się coraz bardziej rozpowszechnione w środowiskach produkcyjnych, wzrasta 
zapotrzebowanie na wiele różnych rodzajów robotów przemysłowych, aby pasowały do 
konkretnych zastosowań i gałęzi przemysłu. W tej lekcji zbadamy, jakie rodzaje robotów 
przemysłowych są dostępne na rynku, jak działają i w jakich aplikacjach lub gałęziach 
przemysłu są one zwykle używane. 

CELE DYDAKTYCZNE LEKCJI 
Celem lekcji jest zapoznanie się z typami robotów i obszarami ich wykorzystania w procesach 
produkcyjnych. Dowiesz się, czym jest robot z kinematyką szeregową i jakie typy tych robotów 
istnieją w zależności od zastosowania ruchów translacyjnych lub obrotowych oraz co to jest 
robot z kinematyką równoległą. 

SŁOWNIK POJĘĆ 
 

Tabela 1 Główne pojęcia 
Nazwa Definicja 

robot przegubowy Robot, którego ramię posiada trzy lub więcej połączeń obrotowych. 
kierunek osi Służy do określania ruchu robota w trybie liniowym lub obrotowym 

Uwaga:   „oś” jest również używana do oznaczania „złącza mechanicznego 
robotów”. 

robot kartezjański   Robot, którego ramię ma trzy pryzmatyczne stawy, których osie pokrywają 
się z kartezjańskim układem współrzędnych. Przykład: bramowy robot. 

robot współpracujący Robot przeznaczony do bezpośredniej interakcji z człowiekiem. 
robot cylindryczny Robot, którego ramię posiada co najmniej jedno złącze obrotowe i co 

najmniej jedno połączenie pryzmatyczne i którego osie tworzą cylindryczny 
układ współrzędnych. 

robotrównoległy /robot 
równoległy 

Robot, którego ramiona mają ogniwa tworzące zamknięte struktury pętli. 
Przykład:  Platforma Stewarta. 

robot polarny/ robot 
sferyczny 

Robot, którego ramię posiada dwa przeguby obrotowe i jedno 
pryzmatyczne złącze i którego osie tworzą układ współrzędnych 
sferycznych. 

robot SCARA Robot, który posiada dwa równoległe połączenia obrotowe w celu 
zapewnienia zgodności w wybranej płaszczyźnie. 
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TREŚĆ LEKCJI 

1 ANATOMIA ROBOTA 
Manipulator robota przemysłowego składa się z szeregu połączeń, rys. 1. Anatomia robota 
zajmuje się badaniem różnych stawów i ogniw oraz innych aspektów budowy fizycznej 
manipulatora. Zrobotyzowane złącze zapewnia ruch względny pomiędzy dwoma ogniwami 
robota. Każde połączenie lub oś zapewnia pewien stopień swobody ruchu. W większości 
przypadków z każdym stawem wiąże się tylko jeden stopień swobody. 
 

                     
Rysunek 1 Anatomia robota 

                                                    

Ogniwa są częściami sztywnymi, połączenia pozwalają na ruch względny między ogniwami. 
 

2 RODZAJE POŁĄCZEŃ 
Oczywiste jest, że aby osiągnąć różne stopnie swobody, potrzebne są różne połączenia 
robotyczne. Stawy w robocie są zwykle ograniczone do 1 stopnia swobody, aby uprościć 
mechanikę i kontrolę manipulatora. Istnieją dwa rodzaje stawów powszechnie występujących 
w robotach, rys.2: 

• przegubów obrotowych, oraz  
•  stawy pryzmatyczne. 
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Rysunek 2 Mechaniczne połączenia ogniw robotów 

 

3 RODZAJE I CECHY ROBOTÓW PRZEMYSŁOWYCH  
Roboty przemysłowe są klasyfikowane według ich struktur kinematycznych. Kinematyka 
odnosi się do przestrzennego rozmieszczenia osi ruchu zgodnie z ich kolejnością i strukturą w 
stosunku do siebie. Kinematyka robotów przemysłowych może mieć kilka pryzmatycznych lub 
obrotowych połączeń lub ich kombinację.                                  

Roboty są z grubsza podzielone na dwa typy w zależności od sposobu rozmieszczenia ich 
ogniw: 1) łącze szeregowe i 2) łącze równoległe, rys.3. 
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Rysunek 3 Dwa typy robotów przemysłowych 

 

Roboty przemysłowe są wykorzystywane nie tylko w przemyśle motoryzacyjnym, ale także w 
wielu innych dziedzinach, takich jak elektryczny przemysł elektroniczny i przemysł spożywczy. 
Są one wykorzystywane na miejscu do szerokiej gamy celów, w tym spawania, malowania, 
montażu, przenoszenia materiałów i paletyzacji, a w celu dostosowania się do każdej operacji, 
roboty te są w wielu różnych typach. Istnieją różne sposoby kategoryzacji robotów 
przemysłowych, na przykład według działania, przemysłu lub wielkości. W tym miejscu 
skupimy się jednak na rodzaju połączenia i konstrukcji mechanicznej robota. 

W oparciu o konfigurację mechaniczną oznacza to, że w zależności od lokalizacji kilku połączeń 
roboty przemysłowe można podzielić na sześć głównych typów, a mianowicie: roboty 
połączone, roboty kartezjańskie, roboty SCARA, roboty sferyczne i cylindryczne, roboty delta, 
rys. 4. 

Istnieje jednak kilka dodatkowych typów konfiguracji robotów. Każdy z tych typów oferuje 
inną konfigurację połączenia. 
 
 

Zasada 
 

Schemat struktury 
kinematycznej 

Przestrzeń robocza 

 
Robot TTT  
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Robot RTT 

 

 

 
  

 

Robot RRT  
 

   
 

Robot RRR 
 

 

 
 

 

Robot typu SCARA 

 

 

 

 



Wielofunkcyjna sieć wspomagająca kształcenie i szkolenie 
zawodowe 
w zaawansowanej produkcji   
Nr projektu 2018-1-PL01-KA202-050812  

     
 
 

 
12/23	

 
   

Robot o równoległej 
strukturze kinematycznej 

 

 

 

 
 

Robot z dwoma 
ramionami 

 
 

 
 

Rysunek 4 Przegląd robotów przemysłowych w oparciu o ich struktury kinematyczne 
                         

4 ROBOTY KARTEZJAŃSKIE 
Roboty kartezjańskie są również nazywane prostoliniowymi lub bramowymi robotami i mają 
prostokątną konfigurację. Te typy robotów przemysłowych mają trzy połączenia 
pryzmatyczne/TTT/do zapewnienia ruchu liniowego poprzez przesuwanie się na trzy 
prostopadłe osie (X, Y i Z), rys.5.  Roboty kartezjańskie są wykorzystywane w większości 
zastosowań przemysłowych, ponieważ oferują elastyczność w konfiguracji, dzięki czemu 
nadają się do konkretnych zastosowań. Systemy robotów bramowych zapewniają przewagę 
dużych obszarów pracy i lepszą dokładność pozycjonowania. Głównymi zaletami liniowych 
siłowników ruchu są dostosowane długości: maksymalna długość do 6000 mm. Roboty 
bramowe są łatwiejsze do programowania, w odniesieniu do ruchu, ponieważ współpracują z 
liniowym systemem współrzędnych układu XYZ. Kolejną zaletą jest to, że są one mniej 
ograniczone przez nierówności powierzchni podłogi. 
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Rysunek 5 Robot kartezjański 

Zalety 
• Zapewnia wysoką dokładność pozycjonowania 
• Prosta obsługa 
• Wysoce konfigurowalny 
• Może obsługiwać duże obciążenia 
• Mniejsze koszty 
• Sztywna konstrukcja 
• Łatwe do programowania off-line 

 
Wady 
 

• Wymaga dużego obszaru eksploatacji i instalacji 
• Wymaga dużej powierzchni podłogi dla wielkości koperty pracy 
• Ruch ograniczony tylko do jednego kierunku na raz 

 

Zastosowanie 

Roboty kartezjańskie są przydatne do montażu na stole i jako roboty bramowe do 
przenoszenia materiałów i ładunków. Roboty kartezjańskie są popularnym wyborem ze 
względu na dużą elastyczność w swoich konfiguracjach, dając użytkownikom możliwość 
dostosowania prędkości, precyzji, długości skoku i rozmiaru robota. Roboty kartezjańskie są 
jednym z najczęściej używanych typów robotów do zastosowań przemysłowych i są często 
używane do maszyn CNC i drukowania 3D. Podczas gdy nie są w stanie wykonywać 
skomplikowanych ruchów, ich poziom precyzji jest wysoki i są łatwe do kontrolowania, dzięki 
czemu są odpowiednie do stosowania w obszarach półprzewodników, opieki zdrowotnej lub 
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chemikaliów do zadań takich jak montaż małych części lub wyposażanie obwodów 
elektronicznych. 
Typowe zastosowania to: 

• Operacje typu „złap i ustaw”-ang. pick and place 
• Załadunek i rozładunek 
• Obchodzenie się z materiałami 
• Montaż i demontaż 
• Postępowanie z materiałami jądrowymi 
• Zastosowania przy produkcji materiałów klejących. 

 

5 ROBOT CYLINDRYCZNY   
Ten robot składa się z podstawy i kolumny, ale kolumna jest w stanie się obracać. Posiada 
również ramię przedłużające, które może poruszać się w górę i w dół na kolumnie, aby 
zapewnić większą swobodę poruszania się, rys. 6. Robot cylindryczny jest przeznaczony do 
obsługi obrabiarek i montażu.  

Chociaż ich pole działania jest szerokie, nie są one zbyt odpowiednie do skomplikowanych 
zadań, które wymagają od nich wykonywania ruchów ronda. Ramię cylindrycznych robotów 
obraca się pionowo i rozszerza się i kurczy się od osi głównej.  

Kompaktowa konstrukcja końca ramienia pozwala robotowi dotrzeć do ciasnych obwiedni bez 
utraty prędkości i powtarzalności. 

Robot cylindryczny: Robot z ponad 50-letnią historią.    

             

 
Rysunek 6 Robot cylindryczny 

 
Zalety 

• Prosta obsługa i instalacja 
• Może dotrzeć do wszystkich wokół siebie 
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• Wymaga mniejszej powierzchni podłogi 
• Może przenosić duże ładunki użytkowe 

Wady 
• Nie można sięgnąć wokół przeszkód 
• Niska dokładność w kierunku ruchu obrotowego 
• Wypadły z użytkowania i nie są powszechne w nowych projektach 

 
Zastosowanie 
Roboty cylindryczne są często używane w ciasnych obszarach roboczych do prostego montażu, 
obróbki maszyn lub powlekania ze względu na ich kompaktową konstrukcję. Jest stosowany 
głównie w prostych aplikacjach, w których materiały są zbierane, obracane i umieszczane. 

• Transport paneli LCD 
• Aplikacje montażowe 
• Aplikacje do powlekania 
• Odlewanie ciśnieniowe 
• Zastosowanie odlewni i kucia 
• Załadunek i rozładunek maszyny 

 

6 ROBOT SFERYCZNY 
Roboty polarne lub roboty sferyczne posiadają ramię z dwoma przegubami obrotowymi i 
jedno połączenie liniowe połączone z podstawą z przegubem skręcającym, rys. 7. Osie robota 
współpracują ze sobą, tworząc współrzędne sferyczne, co pozwala robotowi na sferyczną 
kopertę roboczą. Roboty polarne są uznawane za jedne z pierwszych typów robotów 
przemysłowych, które kiedykolwiek zostały opracowane.  

Roboty cylindryczne i polarne składają się z konstrukcji, które po raz pierwszy zostały 
wykorzystane do robotów przemysłowych w pierwszych latach produkcji robotów. 

 
Rysunek 7 Robot sferyczny (polarny) 
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Zalety 
• może dotrzeć do całego świata 
• długi zasięg poziomy 
• może dotrzeć powyżej lub poniżej przeszkód 
• duża objętość pracy 
• wymaga mniejszej powierzchni podłogi. 

 
Wady 

• nie mogą sięgnąć ponad siebie 
• krótki zasięg pionowy 
• niska dokładność i powtarzalność w kierunku ruchu obrotowego 
• wymaga zaawansowanego systemu sterowania. 

 
Zastosowanie 
Roboty polarne są powszechnie stosowane do odlewania ciśnieniowego, formowania 
wtryskowego, spawania i przenoszenia materiałów. Są one stosowane szczególnie w spawaniu 
punktowym. 

• odlewanie ciśnieniowe 
• obsługa szkła 
• układanie w stosy i rozbieranie 
• formowanie wtryskowe 
• kucie 
• spawanie 
• obchodzenie się z materiałami. 

 

7 ROBOT PRZEGUBOWY 
Robot z ramieniem stawowym przypomina ludzkie ramię. Zwykle stoi na podstawie, na której 
może się obracać, podczas gdy może wyrażać się w stawie „ramienia”, który znajduje się tuż 
nad podstawą, rys.8. Robot może również obracać się o jego „łokieć” i „nadgarstek” stawów.  
Robot przegubowy jest najpopularniejszym typem robota. Robot przegubowy ma bardzo 
elastyczny ruch. 

Jest to obecnie najczęstszy typ robotów przemysłowych.  Charakteryzuje się dużą swobodą, 
ale jednocześnie kontrola robota jest dość skomplikowana.  

 Samo ramię może występować w dowolnym miejscu od dwóch przegubów obrotowych do 
dziesięciu połączeń obrotowych, które działają jako osie, z każdym dodatkowym złączem lub 
osią pozwalającą na większy stopień ruchu.  Większość robotów przegubowych wykorzystuje 
cztery lub sześcioosiowe. 

Robot przegubowy jest również nazywany robotem antroporficznym. 
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Rysunek 8 Robot przegubowy 

 

Zalety 
• wysoka prędkość 
• duża koperta robocza dla najmniejszej powierzchni podłogi 
• łatwiejsze dopasowanie do wielu płaszczyzn 
• dwa lub cztery sposoby osiągnięcia punktu. 

 
Wady 

• wymaga dedykowanego kontrolera robota 
• skomplikowane programowanie 
• skomplikowana kinematyka. 

 
Zastosowanie 
 
Typowe zastosowania dla robotów przegubowych to montaż, spawanie łukowe, obsługa 
materiałów, obróbka maszyn i pakowanie.  

• opakowania do żywności 
• spawanie łukowe 
• spawanie punktowe 
• obchodzenie się z materiałami 
• maszyna do pielęgnacji 
• montaż samochodowy 
• produkcja mostów stalowych 
• cięcie stali 
• obsługa szkła 
• zastosowanie odlewni i kucia. 
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8 ROBOTY PRZEGUBOWE POZIOME - ROBOT SCARA 
To robot specjalizujący się w ruchach bocznych. Ponieważ wszystkie wały obrotowe są 
umieszczone pionowo, efektor końcowy przymocowany do ramienia może poruszać się tylko 
poziomo, rys. 9. Roboty te działają, przesuwając ramię z dużą prędkością do punktu na płaskiej 
powierzchni, a następnie podnosząc i opuszczając efektor, dzięki czemu są przydatne do 
operacji na powierzchniach poziomych.  

Roboty SCARA doskonale sprawdzają się w ruchach bocznych i są zwykle szybsze w ruchu i 
mają łatwiejszą integrację niż roboty kartezjańskie. 

Istnieją dwa rodzaje konfiguracji robota SCARA: albo dwa pierwsze stawy są rewolucyjne z 
trzecim stawem jako pryzmatyczne, albo pierwsze połączenie jest rewolucją z drugim i trzecim 
stawem jako pryzmatyczne. 

Roboty SCARA (Selective Compliance Assembly Robot Arm) posiadają kopertę roboczą w 
kształcie pączka. 

 
Rysunek 9 Robot SCARA 

Zalety 
• wysoka prędkość 
• oś wysokości jest sztywna 
• doskonała powtarzalność 
• duża przestrzeń robocza 
• dwa sposoby na dotarcie do punktu. 

 
Wady 

• wymaga dedykowanego kontrolera robota 
• ograniczone do powierzchni planarnych 
• trudno zaprogramować off-line. 
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Zastosowanie 
 
Zazwyczaj roboty SCARA są używane do montażu i paletyzacji, a także do zastosowań 
biomedowych.  

• aplikacje montażowe 
• obsługa płytek półprzewodnikowych 
• aplikacje BIOMED 
• opakowania 
• paletyzacja. 

 

9 ROBOTY Z OGNIWAMI RÓWNOLEGŁYMI - DELTA ROBOT 
Podczas gdy wyżej wymieniony robot przegubowy ma połączenia szeregowe, robot łącza 
równoległego ma równoległe połączenia łączące, rys.10. 

Robot łącza równoległego: kiedy prędkość jest kluczem. 

Ogólnie rzecz biorąc, roboty te mają trzy ramiona do kontrolowania pozycjonowania efektora.  
Zakres pracy jest raczej ograniczony, ale ponieważ każde złącze ma bezpośrednią kontrolę nad 
efektorem, zdolność do osiągnięcia szybkiej pracy jest jego siłą. 
 

.  
Rysunek 10 Robot Delta 

Zobacz w AR/VR: Delta Robot - IRB 360-8/1.13 (.glb ... 

 

Zalety 
• bardzo duża prędkość 
• wysoka dokładność operacyjna. 

 
Wady 

• skomplikowana operacja 
• wymaga dedykowanego kontrolera robota. 
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Zastosowanie 
Roboty te są zwykle używane do szybkich zastosowań typu pick-and-place lub transferu 
produktów. Są one zwykle stosowane w sytuacjach takich jak sortowanie i wybór produktów 
spożywczych biegnących wzdłuż taśm przenośnikowych.  

• Przemysł spożywczy 
• Przemysł farmaceutyczny 
• Przemysł elektroniczny 
• Symulatory lotu 
• Symulatory samochodowe 
• Wyrównanie włókien optycznych. 

 

10 STRUKTURA KINEMATYCZNA Z DWOMA RAMIONAMI - DUAL-ARM ROBOT 
Dwuramienne roboty przemysłowe mają najczęściej 15 stopni swobody poruszania się, przy 
czym każde ramię ma 7 stopni swobody i dodatkowo dodaje obrót wokół pionowej osi 
podstawy robota, rys.11. Jego parametry predeterminują robota do instalacji lub obsługi 
aplikacji o wysokim stopniu zdolności obsługi, jak to ma miejsce w przypadku ludzi. 
 

 
Rysunek 11 Robot dual-arm 

 

Szukasz pewnego sposobu na zwiększenie elastyczności i zwiększenia produkcji? Rozważ 
system robota z dwoma ramionami zamiast jednego. Podwójne systemy robotów oferują 
szereg zalet: 

• oprawy elastyczne 
• dostępność nieograniczonych kątów podejścia 
• reorientacja & re-grip części 
• dwie operacje ręczne - podobne do montażu ludzi 
• poprawa czasu cyklu przy zachowaniu bezpiecznej prędkości pracy 
• wiele jednoczesnych zadań 
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• zsynchronizowany ruch umożliwiający bezpieczną obsługę większych i cięższych części. 

 

PYTANIA DOTYCZĄCE SAMOKONTROLI 
1. Kinematyka robota przemysłowego może mieć kilka pryzmatycznych połączeń T lub 

obrotowych R. Zgodnie z ich kombinacją, możemy uzyskać robota tego typu: 
 

połączenie Typy robotów 
 a) 

Kartezyjskie 
b) 
polarny 

C) 
Cylindryczny 

D) SCARA e) 
Przegubowe 

1) TTT      
2) RRR      
3) RRT 
(pionowe) 

     

4) RTT      
 

2. Roboty kartezjańskie mają zalety: 

a. Zapewniają wysoką dokładność pozycjonowania 
Łatwa obsługa 
Przeznaczony do dużych obciążeń 
Łatwe programowanie 

b. Są bardzo niedokładne 
Są łatwe w obsłudze 
Przeznaczone są wyłącznie do lekkich przedmiotów. 
Łatwe programowanie 

c. Zapewniają wysoką dokładność pozycjonowania 
Mają złożone programowanie 
Przeznaczone są wyłącznie do lekkich przedmiotów. 
Wymagają one jedynie niewielkiej powierzchni podłogi 

 
3. Główne zastosowania robota SCARA: 

a. Montaż, paletyzacja, zastosowania biomedyczne 

b. Spawanie łukowe, paletyzacja, montaż 

c. Spawanie łukowe, zastosowania biomedyczne, natryskiwanie 

d. Montaż, paletyzacja, zastosowania biomedyczne, spawanie punktowe 
 

4. Struktura kinematyczna robota dwuramiennego to:  
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a. Jak człowiek, ale każde ramię musi mieć tylko pięć palców chwytu 

b. Podobne do człowieka i działania związane z obchodzeniem się z bronią są podobne 
do postępowania z ludźmi 

c. To są 2 roboty obok siebie. 

d. Nie ma podobieństwa do ludzi 
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PYTANIA - POPRAWNE ODPOWIEDZI 
 

Pytanie  Odpowiedź 
(odpowiedź) 

1 1-a, 2-e, 3-d, 4-c 

2 a 

3 a 

4 b 

 

 



 
 
 

 

Wielofunkcyjna innowacyjna sieć wspierająca 
nauczanie przeznaczona dla szkolnictwa zawodowego 

w obszarze zaawansowanego wytwarzania 

2018-1-PL01-KA202-050812 

 

 
 

 

LEKCJA NR 2.2.3: KONSTRUKCJE MANIPULATORÓW ROBOTÓW 
PRZEMYSŁOWYCH 

MODUŁ NR 2.2: WPROWADZENIE DO ROBOTYKI 
BLOK NR 3: AUTOMATYKA I ROBOTYKA W ZAAWANSOWANEJ 

PRODUKCJI 
   

   

  

  

 

 

  

  

Dokument wzorcowy   O3 – lekcja 

Wersja dokumentu: 001 

Data: 20.02.2021 
Dystrybucja: Partnerzy projektu MILAN 
   

 

 
Projekt realizowany przy wsparciu finansowanym  

Komisji Europejskiej  

w ramach programu ERASMUS + 

 
 



 

 
  



Multifunctional Innovative Learning Assisting Network for VET  
in Advanced Manufacturing   
Project No. 2018-1-PL01-KA202-050812  

     
 
 

 
-	3	-	

 
Spis treści 

Spis rysunków ............................................................................................................................ 4 

Spis tabel ................................................................................................................................... 4 

Wprowadzenie do lekcji ............................................................................................................ 5 

Cele dydaktyczne lekcji .............................................................................................................. 5 

Skróty ......................................................................................................................................... 5 

Słownik pojęć ............................................................................................................................. 5 

Treść lekcji ................................................................................................................................. 6 

1 Systemy sterowania robotami ............................................................................................ 6 

2 Podstawowe wymagania dotyczące napędów robotów .................................................... 7 

2.1 Napędy elektryczne ................................................................................................................................... 8 

3 Systemy transformacyjne robotów - systemy przesyłowe ............................................... 12 

3.1 Napędy hydrauliczne ............................................................................................................................... 14 

3.2 Napędy pneumatyczne ............................................................................................................................ 15 

3.3 Zalety i wady poszczególnych napędów .................................................................................................. 17 

Pytania do samokontroli .......................................................................................................... 18 

Pytania - poprawne odpowiedzi .............................................................................................. 19 

Literatura ................................................................................................................................. 19 

 



Multifunctional Innovative Learning Assisting Network for VET  
in Advanced Manufacturing   
Project No. 2018-1-PL01-KA202-050812  

     
 
 

 
-	4	-	

SPIS RYSUNKÓW 
 
Rysunek 1 Podstawowa klasyfikacja silników ......................................................................................... 7 

Rysunek 2 Lokalizacja napędów elektrycznych i ich funkcje do poruszania się ramion ......................... 9 

Rysunek 3 Struktura łańcucha napędowego ramienia robota ................................................................ 9 

Rysunek 4 Napędy umieszczone są po zewnętrznej stronie robota ..................................................... 10 

Rysunek 5 Pozycja napędów wewnątrz poszczególnych części robota i demonstracja robota DLR ..... 10 

Rysunek 6 Kompaktowa jednostka napędowa - schemat .................................................................... 11 

Rysunek 7  Kompaktowa jednostka napędowa - realna ....................................................................... 12 

Rysunek 8 Podstawowe typy systemów przesyłowych ........................................................................ 13 

Rysunek 9  Napęd połączony z przekładnią harmoniczną i przekładnią planetarną ............................. 13 

Rysunek 10 Zasada kodera optycznego ................................................................................................ 14 

Rysunek 11 Ramię robota hydraulicznego/3D CAD Model/ ................................................................. 15 

Rysunek 12 Układ połączenia robota hydraulicznego .......................................................................... 15 

Rysunek 13 Przykłady czteroosiowego pneumatycznego urządzenia do przenoszenia [10] ................ 16 

Rysunek 14 Schemat pneumatyczny manipulatora .............................................................................. 17 

 

 

SPIS TABEL 
Tabela 1 Główne pojęcia ......................................................................................................................... 5 
 

 

 

 



Multifunctional Innovative Learning Assisting Network for VET  
in Advanced Manufacturing   
Project No. 2018-1-PL01-KA202-050812  

     
 
 

 
-	5	-	

 

WPROWADZENIE DO LEKCJI 
Prawdziwe manipulatory robotów przemysłowych to zaawansowane maszyny, które 
zasadniczo działają jako kontrolery pozycji i ruchu. Mają wystarczająco potężne środowisko 
sterowania i programowania oraz dobre urządzenia komunikacyjne, które pod względem 
swojej zdolności sterują napędami ramienia, aby wykonywać zadania podobne do człowieka.  

Od początku rozwoju roboty przemysłowe składały się z kilku elementów, w tym silników, 
cylindrów, kabli i łożysk. Różne systemy napędowe są używane do poruszania stawów. 
Ramiona robota są zwykle wykonane z surowców, takich jak stal, aluminium, kompozyty i 
żeliwo. Niektóre specjalne roboty, takie jak te stosowane w czystych pomieszczeniach, są 
wykonane z tytanu. 

Zadaniem napędów zrobotyzowanych jest przesuwanie ramion robotów w określony sposób, 
tak aby uzyskać określony stan ruchu, tak aby mechanizm operacyjny (effector) wykonywał 
wymagane operacje obsługi lub operacji technologicznych z zalecaną dokładnością. 

Robot może być napędzany środkami hydraulicznymi, pneumatycznymi lub elektrycznymi. 
Używane są nawet roboty z kombinowanym układem napędu. Napędy te są zdolne do 
wykonywania ruchu obrotowego lub translacyjnego. 

CELE DYDAKTYCZNE LEKCJI 
Celem lekcji jest przedstawienie metod projektowania napędu robota. Po przestudiowaniu 
lekcji zdobędziesz wiedzę na temat tego, jakie rodzaje napędów używają roboty przemysłowy, 
jakie są ich zalety i wady. Zdobędziesz ważną wiedzę w dziedzinie mechanizmów 
transformacyjnych, których zadaniem jest zmniejszenie dużej prędkości silników 
elektrycznych przy wyjściu do wymaganego ruchu ramion. 

SKRÓTY 
 
AI Wejście analogowe 
AO Wyjście analogowe 
CAD Projektowanie wspomagane komputerowo 
PLC Programowalny kontroler logiczny 

SŁOWNIK POJĘĆ  
 

Tabela 1 Główne pojęcia 
Nazwa Definicja 

sterowanie adaptacyjne Schemat kontroli, w którym parametry układu kontroli są dostosowywane 
do warunków wykrytych podczas procesu 

kierunek osi Służy do określania ruchu robota w trybie liniowym lub obrotowym. Uwaga: 
„Oś” jest również używana do oznaczania „złącza mechanicznego robotów”. 

system sterowania Zestaw funkcji sterowania logicznego i zasilania, który umożliwia 
monitorowanie i kontrolę konstrukcji mechanicznej robota oraz 
komunikację ze środowiskiem (sprzętem i użytkownikami). 
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Nazwa Definicja 

system robotów 
przemysłowych 

System składający się z przemysłowych efektorów końcowych robotów i 
wszelkich maszyn, sprzęt, urządzenia, zewnętrzne osie pomocnicze lub 
czujniki wspomagające robota wykonującego swoje zadanie  

manipulator Maszyna, w której mechanizm składa się zwykle z szeregu segmentów, 
połączonych lub przesuwnych względem siebie, w celu chwytania lub 
poruszania się przedmiotów (części lub narzędzi) zwykle w kilku stopniach 
swobody 

czujnik robota Przetwornik wykorzystywany do pozyskiwania informacji wewnętrznych i 
zewnętrznych do kontroli nad robotem 

mechanizm 
uruchamiany robotem 

Programowalne w dwóch lub więcej osiach o pewnym stopniu autonomii, 
przemieszczanie się w swoim otoczeniu w celu wykonywania zamierzonych 
zadań 

ramię robota Osie główne połączone ze sobą zestawem ogniw i połączeń zasilanych 
manipulatora, składające się z ogniw o kształcie wzdłużnym, które ustawiają 
nadgarstek 

serwokontrola Proces, za pomocą którego system sterowania robotem kontroluje siłowniki 
robota z wysiłkiem, aby uzyskana pozycja pasowała do pozy 

 

TREŚĆ LEKCJI 

1 SYSTEMY STEROWANIA ROBOTAMI 
Napędy robotów są w większości formowane przez elektryczne serwomotory. Silniki 
hydrauliczne są używane do bardzo dużych obciążeń i do rozmieszczania w środowisku 
wybuchowym. Silniki pneumatyczne są stosowane głównie do manipulatorów lub urządzeń 
do przenoszenia wykonujących proste i powtarzające się ruchy. 

Rys. 1 przedstawia podstawową klasyfikację silników stosowanych w napędach robotów 
przemysłowych (IR). 
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Rysunek 1 Podstawowa klasyfikacja silników 

2 PODSTAWOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE NAPĘDÓW ROBOTÓW 
Celem napędów robotów jest zapewnienie płynnego, ciągłego i pozbawionego wpływu 
przebiegu obsługi lub działań technologicznych. Innym celem jest wysoka precyzja 
pozycjonowania. Aby osiągnąć powyższe, wymagana jest niska waga i niewielkie wymiary ze 
względu na wysokie siły i prędkości bezwładności. Podstawowe wymagania dotyczące napędu 
robota obejmują: 

1. Płynne uruchamianie i hamowanie 

Działanie bez uderzenia jest konieczne z kilku powodów. Pierwszym z nich jest bezpieczne 
trzymanie przewożonego przedmiotu. Jeżeli bieg jest wolny od uderzenia, wymagana jest 
mniejsza siła chwytania niż w przypadku ruchów szarpamych. Drugim jest wyeliminowanie 
drgań głowic roboczych wokół pozycji końcowej, które mogą wystąpić ze względu na małą 
sztywność.  

2. Wysoka precyzja pozycjonowania  
Precyzja pozycjonowania głowicy roboczej zależy od zastosowanej struktury kinematycznej, 
sztywności konstrukcji głowicy, precyzji sterowania napędem i metody rejestracji położenia. 
Istnieją dwie podstawowe zasady sterowania napędem związane z kontrolą ruchu. Sterowanie 
ruchem w kierunku poszczególnych osi - otwarty system, kontrola ruchu z sprzężeniem 
zwrotnym - zamknięty system (położenie elementu końcowego sterowane jest sprzężeniem 
zwrotnym). 

3. Wystarczająca sztywność pozycji 
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Od napędu jednostki ruchu, która znajduje się w postoju, wymagane jest utrzymanie 
osiągniętej pozycji pomimo wpływu sił zewnętrznych (do pewnego stopnia). Pod pojęciem 
„sztywność pozycji” rozumie się zdolność napędu do utrzymania osiągniętej pozycji. Taka 
sztywność osiągana jest dzięki konstrukcji połączenia między silnikiem a wyjściem jednostki 
ruchowej. Wysoka sztywność pozycji jest na przykład typowa dla silników hydraulicznych. 
Minimalna sztywność pozycji jest widoczna w silnikach elektrycznych i pneumatycznych. 
Problem ten rozwiązuje się na przykład poprzez umieszczenie hamulca między wyjściem 
silnika a wyjściem jednostki ruchu.  

 
4. Minimalna masa 

Waga napędu ma wpływ na całkowitą masę jednostki ruchowej, zwłaszcza w szeregu 
koncepcji konstrukcji kinematycznych, w których napędy mogą być umieszczone bezpośrednio 
w przestrzeni poszczególnych jednostek ruchu, co wpływa na dynamiczne zachowanie całego 
robota lub struktury manipulatora. Wymóg minimalnego ciężaru napędu pomaga osiągnąć 
minimalne siły bezwładności konstrukcyjnych części ruchomych ze względu na dynamikę i 
energochłonność.  

 

 
5. Minimalne wymiary 

Minimalne wymiary odnoszą się nie tylko do wymogu minimalnej masy, ale także do 
stworzenia warunków wstępnych dla osiągnięcia jak najlepszych właściwości 
manipulacyjnych.  

6. Odpowiedni układ przestrzenny 

Odpowiedni układ przestrzenny napędów ma wpływ na całą strukturę robota i manipulatora. 
Wpływa również na możliwości operacyjne całej konstrukcji w środowisku z różnymi 
przeszkodami itp.  

Istnieją inne warunki wstępne, które muszą być spełnione przez silniki używane w napędach 
robotów:  

• Wysoka wydajność na jednostkę wagową, wystarczające właściwości regulacyjne;  
• Wysoka wydajność, cicha praca również przy małych prędkościach;  
• Długa żywotność, minimalny wpływ na środowisko;  
• Stabilna moc wyjściowa silnika; 
• Zakres i dokładność sterowania położeniem, prędkością i momentem;  
• Zabezpieczenie sprzętu, ochrona i bezpieczeństwo operatora; 
• Konserwacja, niezawodność działania, żywotność i diagnostyka; 
• Wskaźniki ekonomiczne;  

2.1 Napędy elektryczne 

Poprzez stopniowe rozszerzanie prądu stałego, a ostatnio także silników prądu zmiennego w 
połączeniu z przekładniami harmonicznymi i cykloidowymi, napęd elektryczny jest 
preferowanym napędem do celów budowy robotów. Używane są serwonapędy z dużą skalą 
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regulacji prędkości oraz, w odniesieniu do systemów sterowania, z dużą precyzją ustawienia 
położenia w zamkniętej pętli. Przykład lokalizacji napędów elektrycznych i ich funkcji do 
poruszania się ramion przedstawiono na rys. 2. 

Łańcuch napędowy (system) robota składa się z silnika, mechanizmu transformacji, takiego 
jak systemy transmisyjne i układ sterowania. Przykład systemu łańcucha napędowego 
ramienia robota można zobaczyć na rys. 3. 

 

 
Rysunek 2 Lokalizacja napędów elektrycznych i ich funkcje do poruszania się ramion 

 
Rysunek 3 Struktura łańcucha napędowego ramienia robota 

 

Istnieją dwie standardowe pozycje napędu używane do projektowania robotów 
przemysłowych. W odniesieniu do pierwszego typu napędy umieszcza się po zewnętrznej 
stronie robota, zob. rys. 4. Pozytywną stroną tego miejsca jest lepsza dostępność do 
serwisowania, lepsze usuwanie ciepła i możliwość korzystania z większych typów silników.  

Jeżeli chodzi o drugi typ, napędy umieszcza się wewnątrz poszczególnych części robota, zob. 
rys. 5. Zaletą tego rozwiązania jest to, że kable wymagane do transmisji sygnałów sterujących 
zapewniające ruchy robota mogą być prowadzone wewnątrz robota. Inną alternatywą jest 
połączenie obu typów pozycji napędu.  
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Rysunek 4 Napędy umieszczone są po zewnętrznej stronie robota 

 
 

 
Rysunek 5 Pozycja napędów wewnątrz poszczególnych części robota i demonstracja robota DLR 
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Rozwój nowoczesnych robotów napędowych koncentruje się na kompaktowych jednostkach 
napędowych typu mechatronicznego. Obejmują one przekładnię redukcyjną, czujniki 
położenia, prędkości, przyspieszenia, temperatury, przepływu magnetycznego i momentu 
obrotowego, serwosilnik ze zintegrowanym przetwornikiem mocy, jednostką sterującą i 
interfejsem komunikacyjnym, zob. rys. 6 i rys. 7. W porównaniu z tradycyjnymi napędami 
zaletą powyższej koncepcji jednostki napędowej jest jego większa skala zastosowania. Polega 
to na możliwości korzystania z napędu w różnych rodzajach urządzeń bez konieczności 
dostarczania dodatkowych czujników do napędu, ponieważ już je zawiera. Jedną z jego wad 
jest wyższa cena zakupu.  

Oprogramowanie do montażu tych kompaktowych jednostek napędowych jest 
zaprojektowane w taki sposób, aby osiągnąć autonomię i autoidentyfikację zmian 
parametrów. Rozwój w tej dziedzinie koncentruje się na zastosowaniu nowych metod 
zarządzania, takich jak produkcja plug & produce.  
 

 

BR-    reduction gear                      SV-     Vibration sensor 

Servo M -    Servomotor                 B-    brake 

SO- Output position sensor           MC-   Motion controller 

SI - Input position sensor                PS-    Power voltage 

ST1, ST2 -    Thermal sensors         SM-    Torque sensor 

SM-   Torque sensor                        SW-   software 
 

Rysunek 6 Kompaktowa jednostka napędowa - schemat 
 
 



Multifunctional Innovative Learning Assisting Network for VET  
in Advanced Manufacturing   
Project No. 2018-1-PL01-KA202-050812  

     
 
 

 
-	12	-	

 
Rysunek 7  Kompaktowa jednostka napędowa - realna 

 

3 SYSTEMY TRANSFORMACYJNE ROBOTÓW - SYSTEMY PRZESYŁOWE 
Systemy transformacyjne robotów pozwalają nam na przesyłanie i dostosowywanie ruchu, 
który mamy do dyspozycji przy wyjściu silnika, do ruchu, którego potrzebujemy na 
poszczególnych ramionach robota. 

System transmisyjny może być włączony do jednego z najważniejszych węzłów robota, 
ponieważ pozwala na przekształcenie wartości prędkości wejściowej z silnika (serwera) do 
wymaganej wartości prędkości wyjściowej do ramion robota. Prędkość serwomotorów wynosi 
około 3000 obr./min. Jednak prędkość obrotu ramion robota wokół osi obrotowych wynosi 
tylko około 30 obr./min. W związku z tym obrót silników musi być zmniejszony o stosunek 
około 100: 1. Aby zmniejszyć prędkość, możliwe jest stosowanie systemów biegów różnych 
typów i konstrukcji, zgodnie ze szczególnymi wymaganiami producenta robota. 

Systemy transmisyjne stosowane w budowie robotów muszą zapewniać dokładną, 
niezawodną i bezpretensjonalną pracę, w przypadku gdy interwencja konserwacyjna jest 
minimalna. 

Wśród podstawowych typów systemów transmisyjnych - skrzyni biegów stosowanych w 
robotyce, rys. 8 obejmuje: 

• układy biegów z przekładniami, 
• specjalne systemy przesyłowe, 
• systemy przenoszenia pasów, 
• systemy przekładni śrubowej. 
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Rysunek 8 Podstawowe typy systemów przesyłowych 

 

Przy wyborze odpowiedniego systemu przesyłowego konieczne jest dokonanie oceny zakresu 
zwykłych przełożenia, sztywności, wydajności transmisji, a także wymiarów instalacji i 
połączeń. 

Systemy transmisyjne w urządzeniach zrobotyzowanych można podzielić na dwa typy w 
zależności od rodzaju zmiany ruchu. Pierwszym typem jest zmiana prędkości z wejścia 
obrotowego na wyjście obrotowe (planetarne, harmoniczne, cykloidalne skrzynie biegów, 
przekładnia biegów - koło zębate - zębnik), a drugi to zmiana wejścia obrotowego na wyjście 
translacyjne (zębowy stojak - zębnik, pas zębaty, śruba kulowa, śruba rolkowa) lub odwrotnie. 

Przykłady rozwiązań ruchów stawów robota za pomocą napędów elektrycznych 
przedstawiono na rys. 9. 
 

 
Rysunek 9  Napęd połączony z przekładnią harmoniczną i przekładnią planetarną 

 
Koder 
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Koder jest urządzeniem wskazującym położenie (kąt) wału obrotowego silnika, rys. 10. 
Posiadając koder, można dostarczyć namacalnych danych na temat tego, w jakim kierunku i w 
jakim stopniu robot się porusza. Ogólne kodery optyczne mają dysk dołączony do obrotowego 
wału silnika. Dysk ma szczeliny w regularnych odstępach czasu, aby światło przechodziło, a po 
obu stronach dysku są diody elektroluminescencyjne (LED) i elementy odbierające światło 
(zdjęcia), aby odróżnić natężenie światła (światło i ciemno).  
 

 
Rysunek 10 Zasada kodera optycznego 

 

Gdy silnik obraca się, światło przechodzi przez szczeliny lub jest zablokowane, tak więc kąt 
obrotu i prędkość można określić poprzez odczyt sygnałów. Pozwala to serwomotorom 
precyzyjnie kontrolować pozycjonowanie i prędkość. 

 

3.1 Napędy hydrauliczne 

Napędy te są używane do robotów pracujących z ekstremalnymi obciążeniami (zdolność 
nośna) lub do czynności roboczych wykonywanych w niebezpiecznych warunkach 
wybuchowych. 

Liniowe silniki hydrauliczne z/bez dodatkowych przekładni i promieniowych silników 
tłokowych, które mają przekładnię między ruchem obrotowym wału a ruchem liniowym tłoka 
w postaci centralnego wału mimośrodowego lub pierścienia obwodowego, są najczęściej 
używane do napędzania robotów przemysłowych.  

Przykład wyposażenia zrobotyzowanego ramienia w napędy hydrauliczne można 
zaobserwować na rys. 11, gdzie napędy hydrauliczne zapewniające równomierne i wyważone 
podnoszenie ramion robota są używane do przesuwania ramion nr 1, 2 i 3.  

Istnieje przykład układu połączenia robota hydraulicznego z trzema napędami na rys. 12. 
Podobnie, inne napędy mogą być podłączone i mogą tworzyć wieloosiowy robot hydrauliczny. 
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Rysunek 11 Ramię robota hydraulicznego/3D CAD Model/ 

 

Rysunek 12 Układ połączenia robota hydraulicznego 

 

3.2 Napędy pneumatyczne 

Napędy te są używane do prostych urządzeń obsługi wykonujących proste i powtarzające się 
ruchy, takie jak ruchy obiektów.  

Zaletą napędów pneumatycznych jest ich niska cena, łatwa konserwacja i dostępność 
sprężonego powietrza w większości miejsc pracy. Te zalety spowodowały, że napędy 
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pneumatyczne stały się jednym z podstawowych środków automatyzacji działań 
technologicznych i manipulacyjnych i były stosowane w konstrukcjach urządzeń do 
przenoszenia.  

Wadą napędów pneumatycznych jest ich zmniejszona precyzja pozycjonowania ze względu na 
ściskalność powietrza, większe wymiary korpusów siłowych i ograniczoną liczbę pozycji do 
ustawienia na jedną oś ruchu. Siłownik pneumatyczny jest zwykle podłączony bezpośrednio 
do ramienia urządzenia prowadzącego.  

Tworzenie urządzeń (manipulatorów, robotów itp.) z wykorzystaniem elementów 
pneumatycznych jest możliwe głównie ze względu na modułową strukturę poszczególnych osi 
ruchu (poślizgowa, obrotowa), rys. 13 pokazuje czteroosiowe pneumatyczne urządzenie do 
przenoszenia.  
 
 

 
Rysunek 13 Przykłady czteroosiowego pneumatycznego urządzenia do przenoszenia [10] 

Schemat pneumatyczny manipulatora można zobaczyć na rys. 14. 
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Rysunek 14 Schemat pneumatyczny manipulatora 

3.3 Zalety i wady poszczególnych napędów 

W porównaniu z napędami hydraulicznymi zaletą napędów elektrycznych może być również 
prostota zasilania silnika, prostota połączenia z elementami sterującymi, łatwa konserwacja i 
czysta obsługa. W porównaniu z napędami hydraulicznymi napędy elektryczne są mniej 
hałaśliwe i nie wymagają takiej intensywności chłodzenia i tak dużej przestrzeni do instalacji 
w ogóle. Wykazują one również obniżone koszty początkowe, operacyjne i konserwacyjne.  

Ich wadą jest ich gorszy stosunek wagowo-wyjściowy w porównaniu z napędami 
hydraulicznymi i ryzykiem porażenia prądem elektrycznym.  

Można określić następujące zalety napędów pneumatycznych: 
• taniość;  
• łatwy do kontrolowania;  
• niezawodne i możliwe zastosowanie w niebezpiecznym środowisku;  
• brak zanieczyszczenia środowiska;  
• medium nie musi być rozładowywane;  
• możliwość wykonywania szybkich ruchów;  
• możliwość wykonywania ciężkich dźwigów;  
• „charakterystyka miękka”; 

Podstawowe wady: 
• zmniejszona moc wyjściowa;  
• trudniejsze do osiągnięcia pożądanej prędkości ze względu na średnią ściśliwość;  
• trudniejsze do osiągnięcia pożądanej precyzji pozycjonowania;  
• konieczność czyszczenia powietrza;  
• trzeba dokonywać nasmarowania. 
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Zalety napędów hydraulicznych:  
• niska waga na jednostkę wydajności;  
• wysoka dynamika; 
• wystarczające właściwości regulacyjne (gładka praca, pełne obciążenie nawet przy 

π=0);  
• możliwość wykonywania ruchów liniowych lub prostych; 

 

Wady napędów hydraulicznych:  
• zmiany w jakości silnika związane ze zmianami temperatury i czasu pracy;  
• wysokie wymagania stawiane na średnich właściwościach operacyjnych;  
• potencjalne zanieczyszczenie środowiska;  
• hałas jednostki wytwórczej;  
• dość trudne dotarcie do dużych prędkości.  

 
 

  

PYTANIA DO SAMOKONTROLI 
1. Roboty z napędem ramienia mogą używać: 

a. Tylko napęd elektryczny 

b. Tylko napęd elektryczny i pneumatyczny 

c. Tylko napęd pneumatyczny i hydrauliczny 

d. Napęd elektryczny, pneumatyczny i hydrauliczny 

2. Systemy transformacyjne robotów do napędu ramienia: 

a. Zapewniają konwersję z 220V do 110V 

b. Przekształca prędkość wyjściową silnika (3000 obr./min) na około 30 obr./min. 

c. Transformuj sygnały analogowe na cyfrowe 
 

3. Robot z napędem hydraulicznym nadaje się do użytku: 

a. Do obsługi lekkich przedmiotów 

b. Do obsługi ciężkich przedmiotów 
 

4. Robot napędzany pneumatycznie reprezentuje: 

a. Kompleksowa maszyna odpowiednia do obróbki skrawaniem 

b. Urządzenia transportowe szczególnie odpowiednie do spawania 

c. Proste urządzenie manipulacyjne wykorzystujące sprężone powietrze 

d. Łatwy sprzęt do przenoszenia, ponieważ ma silniki elektryczne 
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PYTANIA - POPRAWNE ODPOWIEDZI 
 

Pytanie  Odpowiedź 
(odpowiedź) 

1 d 

2 b 

3 b 

4 c 
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WPROWADZENIE DO LEKCJI 
Robot może być obsługiwany tylko przez pracownika znającego jego funkcje. 

Obsługa i programowanie robotów to złożony proces, w którym konieczne jest 
zaprogramowanie, oprócz położenia robota, również orientacji narzędzia lub uchwytu i 
szybkości ruchów, a także relacji z innymi urządzeniami lub. ze środowiskiem, w którym 
pracują przy użyciu wejść i wyjść. Urządzenie, za pomocą którego programista porusza się po 
robocie i wprowadza polecenia do komputera, nazywa się panelem sterowania (ang. Teach 
pendant). Panel uczący należy do najbardziej rozpowszechnionej formy ręcznej manipulacji z 
robotem poprzez programowanie robota online. 

Systemy współrzędnych służą do rozpoznawania pozycji, za pomocą których określamy 
względne położenie robotów, obiektów, które są przemieszczane lub obrabiane przez robota. 
Zwykle stosuje się wspólny system współrzędnych. Kalibrację (regulację) robotów 
przeprowadza się w celu ustawienia prawidłowych pozycji poszczególnych ramion (osi) robota 
względem podstawowego układu współrzędnych. Ta część lekcji koncentruje się na kwestiach 
związanych z kalibracją robotów przemysłowych, jej znaczeniem dla dokładności 
pozycjonowania punktów TCP w obszarze roboczym robota oraz metodami kalibracji, które 
mają zastosowanie do robotów przemysłowych. 

CELE DYDAKTYCZNE LEKCJI 
Celem tej lekcji jest dostarczenie podstawowej wiedzy niezbędnej do obsługi robota. Z 
poprzednich lekcji masz podstawową wiedzę na temat kinematyki i funkcji robota, a w tej 
lekcji nauczysz się, jak kontrolować robota. Wyjaśniono jednostkę programowania o nazwie 
panel sterowania za pomocą której można przenieść i zaprogramować robota online. 
Następnie dowiesz się, w jakich systemach współrzędnych działa robot i jaki jest związek 
między nimi a tym, w jaki sposób robot jest kalibrowany, tj. jak ustawić domyślne współrzędne 
ramion robota. 

Po przestudiowaniu tej lekcji będziesz mógł kontrolować robota za pomocą panelu i 
przygotować robota do pracy. 

SŁOWNIK POJĘĆ  
 

Tabela 1 Główne pojęcia 
Nazwa Definicja 

system współrzędnych 
bazowych 

Układ współrzędnych odnoszący się do powierzchni montażowej podstawy 

pozycja 
komendy/zaprogramo
wana poza 

Pozycjonowanie określone przez program zadań 

wspólny system 
współrzędnych 

Układ współrzędnych odnoszący się do wspólnych osi współrzędnych  
które są zdefiniowane w stosunku do poprzednich współrzędnych 
wspólnych lub do innego układu współrzędnych 



Multifunctional Innovative Learning Assisting Network for VET  
in Advanced Manufacturing   
Project No. 2018-1-PL01-KA202-050812  

     
 
 

 
-	6	-	

Nazwa Definicja 
programowanie off-
line 

Metoda programowania, w której program zadań jest zdefiniowany na 
urządzeniach oddzielone od późniejszego wejścia do robota 

Panel/panel 
sterowania 

Urządzenie ręczne połączone z systemem sterowania, z którym robot może 
być zaprogramowany lub przeniesiony 

punkt centrum 
narzędzi TCP 

Punkt określony dla danego zastosowania w odniesieniu do mechanicznego 
system współrzędnych interfejsu 

system współrzędnych 
narzędzi TCS 

Układ współrzędnych odnoszący się do narzędzia lub do efektora 
końcowego mocowany do interfejsu mechanicznego  

światowy system 
współrzędnych 

Stacjonarny układ współrzędnych odnoszący się do Ziemi, który jest  
niezależny od ruchu robota 

 

TREŚĆ LEKCJI 

1 STEROWANIE ROBOTEM ZA POMOCĄ PANELU FLEX 
Przed próbą uruchomienia robota upewnij się, że wszystkie urządzenia awaryjne są 
prawidłowo zainstalowane i podłączone. 

Obowiązki operatora robota obejmują konfigurację, obsługę i konserwację maszyny. 
Obowiązki obejmują wprowadzenie zaprogramowanych instrukcji, które robot wykorzystuje 
do produkcji produktu lub komponentu.  

Urządzenie, za pomocą którego programista porusza się po robocie i wprowadza polecenia do 
komputera, nazywa się panelem sterowania. Operator używa elastycznego panelu, aby 
ręcznie manipulować prawdziwym robotem. Panel sterowania należy do najbardziej 
rozpowszechnionej formy ręcznej manipulacji z robotem poprzez programowanie robota 
online. 

Jest to wyrób przypominający tablet, który służy do sterowania poszczególnymi połączeniami 
robota i wszystkimi jego dostępnymi funkcjami, rys.1. Za pomocą panelu programista przenosi 
robota na poszczególne pozycje i zapisuje je w programie. Wielu producentów dostarcza panel 
sterowania jako akcesorium dla robotów, dzięki czemu ta metoda jest łatwo dostępna dla 
programisty. Robot może być zaprogramowany bardzo precyzyjnie, ponieważ możliwe jest 
wprowadzanie dokładnych współrzędnych w dowolnym układzie współrzędnych, a także 
obracanie poszczególnych połączeń robota w razie potrzeby. 
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Rysunek 1 Panel sterowania KUKA smartPAD pre KRC4 

FlexPendant składa się zarówno ze sprzętu, jak i oprogramowania i jest kompletnym 
komputerem samym w sobie. Jest podłączony do sterownika robota za pomocą 
zintegrowanego kabla i złącza. Opcja przycisku hot plug umożliwia odłączenie FlexPendant w 
trybie automatycznym i kontynuowanie pracy bez niego. 

1.1 Przyciski i funkcje panelu 

Przykładem panelu sterowania (Flex panel) jest KUKA Control Panel, tutaj w dalej określane 
jako KCP. Służy do prostego i mało wymagającego działania systemu robotów „KR C4”. Z 
wyjątkiem głównych przełączników, wszystkie elementy do sterowania i programowania 
znajdują się na KCP. 

Kolorowy wyświetlacz LCD o wysokiej rozdzielczości służy do wizualizacji zadań operacyjnych 
i programistycznych. Przygotowane makra prowadzą do szybkiego i bezpiecznego 
opracowania programu. W FIG. 2 pokazuje najważniejsze przyciski z przodu KUKA smartPAD. 
 

  
Rysunek 2 Pozycja przycisków z przodu smartPAD Kuka 
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1. Przycisk do odłączania smartPAD 
2. Przełącznik kluczy do wywołania menedżera połączeń. Przełącznik można włączyć tylko 

wtedy, gdy klucz jest włożony. Tryb pracy można zmienić za pomocą kombinacji 
manager. 

3. Awaryjny przycisk STOP. Zatrzymuje robota w niebezpiecznych miejscach. Przycisk 
EMERGENCY STOP blokuje się na miejscu po naciśnięciu. 

4. Mysz kosmiczna: Do ręcznego przenoszenia robota. 
5. Klawisz jog: Do ręcznego przenoszenia robota. 
6. Klawisz do ustawienia programu nadpisać 
7. Klawisz do ustawienia jog override 
8. Klawisz menu głównego: Pokazuje elementy menu w SmartHMI 
9. Klawisz statusu. Klawisze stanu są używane przede wszystkim do ustawiania param-

eterów w pakietach technologicznych. Ich dokładna funkcja zależy od zainstalowanych 
pakietów technologicznych. 

10. Klawisz startowy: Klawisz Start jest używany do uruchomienia programu. 
11. Rozpocznij wsteczny Klawisz: Klawisz Start do tyłu służy do uruchamiania programu do 

tyłu. Program jest wykonywany krok po kroku. 
12. Klawisz zatrzymania: Klawisz STOP służy do zatrzymania programu, który jest 

uruchamiany. 
13. Klawisz klawiatury: Wyświetla klawiaturę. Zazwyczaj nie jest konieczne naciśnięcie 

tego klawisza, aby wyświetlić klawiaturę, ponieważ SmartHMI wykrywa, kiedy 
wymagane jest wejście klawiatury i automatycznie wyświetla klawiaturę. 
 

Rys. 3 pokazuje najważniejsze przyciski i elementy z tyłu smartPAD KUKA. 
 

 
Rysunek 3 Pozycjonowanie przycisków i elementów z tyłu panelu 

1 Przełącznik umożliwiający; 4 połączenie USB 
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2 Klawisz startowy (zielony);  5 Przełącznik umożliwiający 
3 Przełącznik umożliwiający; 6 Płyta identyfikacyjna 

 

1.2 Tryby pracy sterowania robotem 

Podstawowe tryby sterowania robotem obejmują: 
• tryb ręczny 
• tryb ręczny ze zmniejszoną prędkością. 

Czym jest tryb ręczny? 

W trybie ręcznym ruch manipulatora jest kontrolowany ręcznie. 

Trzypozycyjne urządzenie wspomagające musi być naciśnięte, aby aktywować silniki 
manipulatora, to znaczy umożliwić ruch. Tryb ręczny jest używany podczas programowania i 
weryfikacji programu. 

Istnieją dwa tryby ręczne: 
• ręczny tryb zmniejszonej prędkości zwykle nazywany trybem ręcznym. 
• ręczny tryb pełnej prędkości. 

 
Czym jest ręczny tryb obniżonej prędkości? 

W trybie ręcznego zmniejszenia prędkości ruch jest ograniczony do 250 mm/s. Ponadto 
istnieje ograniczenie maksymalnej dopuszczalnej prędkości dla każdej osi. Te ograniczenia osi 
są zależne od robotów i nie mogą być zmieniane. Trzypozycyjne urządzenie wspomagające 
musi być naciśnięte, aby aktywować silniki manipulatora.  

 

OSTRZEŻENIE  

Tam, gdzie to możliwe, ręczny tryb pracy wykonuje się z udziałem wszystkich osób 
znajdujących się poza obszarem chronionym. 

 

Zadania wykonywane zwykle w trybie ręcznego zmniejszenia prędkości. 

Następujące zadania są zwykle wykonywane w trybie ręcznego zmniejszenia prędkości. 
• Przeskoki manipulatora z powrotem po jego drodze po powrocie do pracy po 

zatrzymaniu awaryjnym 
• Korygowanie wartości sygnałów we/wy po wystąpieniu błędu 
• Tworzenie i edycja programów RAPID 
• Uruchamianie, krok i zatrzymanie wykonywania programu, na przykład podczas 

testowania programu 
• Strojenie zaprogramowanej pozycji. 

Zadania wykonywane zwykle w trybie pełnej prędkości ręcznej 

Zgodnie z normą ISO 10218-1:2011 następujące zadania mogą być wykonywane w trybie 
pełnej prędkości ręcznej. 
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• Uruchamianie i zatrzymywanie realizacji programu do ostatecznej weryfikacji 
programu 

• Realizacja programu krokowego 
• Prędkość ustawiania (0-100 %) 
• Ustawianie wskaźnika programu (do głównego, rutynowego, kursora, rutynowej 

obsługi itp.). 

Następujące zadania nie mogą być wykonywane w trybie pełnej prędkości ręcznej: 
• Zmiana wartości parametrów systemowych i danych systemu zasilania. 

 
 

1.3 Programowanie robota metodą Teach-in przy użyciu panelu sterowania 

Aby zaprogramować robota, operator porusza się za pomocą panelu robota z jednego punktu 
do drugiego i zapisuje każdą pozycję indywidualnie, rys.4. Operator ma również możliwość 
testowania programu podczas programowania. Ponieważ działa z prawdziwym robotem, 
możliwe jest przetestowanie funkcjonalności i wydajności programu bezpośrednio podczas 
programowania i być może dopracowanie niektórych części programu. 

 
Rysunek 4 Programowanie robota 

Drugim krokiem jest zaprogramowanie logicznej części sterowania chwytaka i urządzeń 
peryferyjnych. W tej części wprowadzane są również prędkości ruchów poszczególnych 
ścieżek robota. Pozycje poszczególnych ważnych punktów i orientacja narzędzia w tych 
punktach są automatycznie wprowadzane zgodnie z ustawieniami ręcznymi w metodzie 
nauczania. Inne funkcje robota są programowane za pomocą komputera PC lub bezpośrednio 
w edytorze jednostki programistycznej. Urządzenia programistyczne umożliwiają 
monitorowanie wejść/wyjścia i informacji systemowych, zapis programów w edytorze, 
umożliwiają dostęp do danych produkcyjnych (średni czas cyklu, liczba cykli produkcyjnych,...), 
ustawianie parametrów pracy np. do spawania bezpośrednio z panelu. Bardziej nowoczesne 
jednostki mają funkcje analityczne, aby zoptymalizować pracę robota. 

Operator pracuje w rzeczywistym środowisku fizycznym, które zapewnia mu przegląd 
lokalizacji robota, przeszkody w miejscu pracy oraz lokalizację poszczególnych maszyn i 
urządzeń. Dzięki temu może szybko wykryć możliwe kolizje i problemy z planowaniem ruchów 
robota. 
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1.4 Ustawianie prędkości ruchu robota z panelu sterowania (override) 

W przypadku precyzyjnej regulacji punktów konieczne jest zmniejszenie prędkości ruchu 
robota, aby osiągnąć pożądany cel. W tym celu używany jest klawisz statusu „ręcznego 
nadpisania”, który jest dostępny tylko w trybie pracy „Space-Mouse” lub „Klawisz operacyjny”. 
Można zmienić wartość dla „Manual override (HOV)” za pomocą klawisza stanu „Override” w 
prawym dolnym rogu ekranu. Naciśnij klawisz ±, aby zmienić wartość. Ustawiona wartość jest 
również wyświetlana w symbolu HOV na prawym pasku kluczy stanu oraz na pasku stanu rys.5. 
 

 
 

 
Rysunek 5 Wyświetlanie ustawień HOV na pasku stanu i na ikonie 

 

2 UKŁADY WSPÓŁRZĘDNYCH ROBOTÓW 
2.1 Rodzaje układów współrzędnych i ich znaczenie 

Ruch połączeń manipulatora robota, narzędzia lub chwytaka można opisać w różnych 
systemach współrzędnych. Te systemy współrzędnych służą do realizacji kilku funkcji 
sterowania, w tym programowania off-line, regulacji programu, koordynacji ruchu kilku 
robotów lub robota i dodatkowych serwonapędów, ruchu przeskoku, kopiowania programów 
z jednego robota do drugiego itp. Systemy współrzędnych, używane do ułatwiania skoku i 
programowania off-line. 

Główne układy współrzędnych używane do opisywania ruchu robota przedstawiono na rys. 6. 
• Światowy układ współrzędnych określa odniesienie do podłogi, która jest punktem 

wyjścia dla innych układów współrzędnych. Za pomocą tego systemu współrzędnych 
możliwe jest powiązanie położenia robota ze stałym punktem w warsztacie. Światowy 
system współrzędnych jest również bardzo przydatny, gdy dwa roboty współpracują 
ze sobą lub podczas korzystania z nośnika robota. 

• Układ współrzędnych bazowych jest przymocowany do podstawowej powierzchni 
montażowej robota.  

• Układ współrzędnych narzędzia określa punkt centralny i orientację narzędzia. 
• Układ współrzędnych użytkownika określa położenie oprawy lub manipulatora 

przedmiotu obrabianego. Układ współrzędnych obiektu określa, w jaki sposób 
obrabiany przedmiot jest umieszczony w oprawce lub manipulatorze przedmiotu 
obrabianego. 
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Rysunek 6 Układ współrzędnych robota przemysłowego 

 

W kontroli ruchu najważniejsze jest sterowanie chwytakiem lub ruchem narzędzia. Ponieważ 
różne rodzaje chwytaków i narzędzi mają różne wymiary, wybiera się specjalny punkt, nie w 
zależności od rodzaju narzędzia i nazywany punktem centrum narzędzia (TCP). Punkt ten jest 
punktem wyjścia systemu współrzędnych narzędzia. Podobny punkt może być użyty do 
opisania chwytaka lub układu współrzędnych nadgarstka. Wzajemne połączenia narzędzia, 
nadgarstka i innych układów współrzędnych przedstawiono na rys. 7.  Jest to również punkt, 
który porusza się wzdłuż danej ścieżki z daną prędkością. 

 

 
Rysunek 7 Współrzędne narzędzia i nadgarstka 

 

Skok to ruch ręcznie sterowany przy niskiej prędkości. Ruch skokowy robota może być ręcznie 
sterowany w następujący sposób: −oś ruchu po osi, tj. jedna oś w czasie −ruch liniowy. Punkt 
środkowy narzędzia porusza się liniowo w układzie współrzędnych −zmodyfikowany ruch 
wokół środka narzędzia W przypadku biegania przyrostowego można wybrać rozmiar kroku. 
Stopniowy ruch skoku pozwala na dokładne pozycjonowanie TCP, ponieważ podczas ręcznego 
sterowania za pomocą joysticka robota manipulator porusza się bardzo powoli z bardzo 
krótkimi krokami. Podczas ręcznego sterowania za pomocą FlexPendant można wyświetlać 
informacje o lokalizacji manipulatora oraz dodatkowych serwomechanizmów systemu robota. 

2.2 Układy współrzędnych robotów Kuka 

W przypadku ręcznego kierowania robotem za pomocą klawiszy operacyjnych (JOG) lub myszy 
Space-mouse, tzw. myszy 6D, konieczne jest wybranie układu współrzędnych. 
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Ustawienie wymaganego układu współrzędnych odbywa się poprzez naciśnięcie klawisza 
stanu zgodnie z rys. 8. 

 

 

Rysunek 8 Klawisz wyboru układu współrzędnych 

 

Robot Kuka ma do dyspozycji następujące układy współrzędnych, tabela 2: 
 

Tabela 1 Układy współrzędnych robota Kuka 
Ikona Znaczenie 

 

 

 
1. 
Układ współrzędnych specyficznych dla osi 
Każda oś robota może być przesuwana oddzielnie w kierunku dodatnim lub 
ujemnym 
 

 

 

2. 
Światowy system współrzędnych 
Prostokątny układ współrzędnych, którego początek leży u stóp robota. 
 

 

 

3. 

System współrzędnych bazowych 

Prostokątny układ współrzędnych, którego pochodzenie leży na obrabianej 

części. 

 4. 

System współrzędnych narzędzi 
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Prostokątny układ współrzędnych, którego początek znajduje się na narzędziu. 

 

 

2.2.1 Układ współrzędnych specyficznych dla osi 

W układzie współrzędnych specyficznych dla osi możliwe jest przesuwanie każdej osi robota 
indywidualnie w kierunku dodatnim lub ujemnym, eys. 9. Odbywa się to za pomocą klawiszy 
operacyjnych lub Space-Mouse, z Space-Mouse umożliwiając jednoczesne działanie 3 lub 6 
osi. 

 

  
Rysunek 9 Układ współrzędnych specyficznych dla osi 

Podczas przemieszczania poszczególnych osi dostępne są następujące klawisze robocze i 
kierunki ruchu Space-Mouse, rys. 10. 

  
Rysunek 10 Klucze operacyjne i kosmiczna mysz do ruchu w systemie zorientowanym na oś 

2.2.2 Światowy układ współrzędnych 

Układ współrzędnych odniesienia WORLD jest absolutnym prostokątnym układem 
współrzędnych, którego początek leży wewnątrz podstawy robota. Punkt zerowy systemu 
odniesienia pozostaje w pozycji podczas ruchów robota, i. nie porusza się jednocześnie z 
robotem, rys. 11. 
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Rysunek 11 Światowy układ współrzędnych 

Następujące klawisze operacyjne lub wskazówki Space-Mouse są dostępne do poruszania się 
poszczególnymi osiami, rys. 12. 
 

  
Rysunek 12 Klawisze operacyjne i Space-Mouse do poruszania się w układzie WORLD 

2.2.3 Układ współrzędnych bazowych 

Układ współrzędnych odniesienia BASE jest prostokątnym (kartezjańskim) układem 
współrzędnych, którego początek leży w zewnętrznym narzędziu, rys. 13. Mogą to być np. 
szczypce spawalnicze. Jeśli pracujesz w tym systemie współrzędnych odniesienia, decydujący 
jest układ współrzędnych narzędzia zewnętrznego, tj. że porusza się obrabianym przedmiotem 
wokół lub wzdłuż odpowiednich osi współrzędnych. Kiedy robot jest dostarczany, 
pochodzenie systemu współrzędnych BASE leży u podnóża robota. 

 
Rysunek 13 Układ współrzędnych zewnętrznych BASE 

 
Dla ruchu poszczególnych osi dostępne są klawisze robocze lub kierunki ruchu Space-Mouse, 
rys. 14. 
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Rysunek 14 Klawisze operacyjne i Space-Mouse do poruszania się w systemie BASE 

 

2.2.4 Układ współrzędnych narzędzi 

Układ współrzędnych TOOL jest prostokątnym, kartezjańskim układem współrzędnych, 
którego początek leży w narzędziu. Orientacja tego układu współrzędnych jest zazwyczaj 
wybierana tak, aby jego oś X była identyczna z kierunkiem pracy narzędzia. System 
współrzędnych TOOL nadal monitoruje ruch narzędzia, rys. 15. Kiedy robot jest dostarczany, 
pochodzenie systemu współrzędnych TOOL znajduje się w środku kołnierza robota. 

 
Rysunek 15 Układ współrzędnych TOOL 

Następujące klawisze robocze lub kierunki ruchu Space-Mouse są dostępne do poruszania się 
poszczególnymi osiami, rys. 16. 
 

  
Rysunek 16 Klucze operacyjne i Space-Mouse do poruszania się w systemie TOOL 

3 KALIBRACJA ROBOTA 
3.1 Definicja i znaczenie kalibracji robota 

Kalibracja robota jest procesem stosowanym w celu poprawy dokładności robotów. Kalibracja 
robota może znacząco poprawić dokładność robotów zaprogramowanych w trybie offline. 
Kalibrowany robot ma wyższą dokładność bezwzględnej i względnej dokładności 
pozycjonowania w porównaniu z niekalibracją; tj. rzeczywista pozycja efektora końcowego 



Multifunctional Innovative Learning Assisting Network for VET  
in Advanced Manufacturing   
Project No. 2018-1-PL01-KA202-050812  

     
 
 

 
-	17	-	

robota lepiej odpowiada pozycji obliczonej na podstawie modelu matematycznego robota. 
Bezwzględna dokładność pozycjonowania jest szczególnie istotna w związku z wymiennością 
robotów i programowaniem aplikacji precyzyjnych off-line. Oprócz kalibracji robota, kalibracja 
jego narzędzi i elementów, z którymi współpracuje (tzw. kalibracja komórki), może 
zminimalizować występujące nieścisłości i poprawić bezpieczeństwo procesu. 

Kalibracja robota to definicja pozycji zerowych poszczególnych połączeń robota. Można go 
opisać jako proces, którego zadaniem jest zapewnienie, że dane z czujników w poszczególnych 
połączeniach odpowiadają rzeczywistej pozycji ramienia robota. Termin kalibracja jest 
również stosowany w związku z ustawieniem punktu TCP robota, którego celem jest poprawa 
dokładności określania położenia punktu TCP robota w jego przestrzeni roboczej. W 
kinematyce szeregowej, gdzie poszczególne pary kinematyczne są ułożone szeregowo, 
obliczane są wszelkie odchylenia w poszczególnych połączeniach robota, co ostatecznie 
spowoduje inną (nieprawidłową) pozycję punktu TCP w porównaniu do pozycji 
odpowiadającej wartościom z czujników. Stan ten pokazano na rys. 8, gdzie TCP 1 przedstawia 
faktycznie nabytą pozycję ramienia robota, a pozycja TCP 2 odpowiada danym z czujników. 
 

 
Rysunek 17 Rzeczywista pozycja i pozycja czujników 

 
Metody kalibracji: 

Jak już wspomniano, celem kalibracji jest zapewnienie, aby dane z koderów odpowiadały 
rzeczywistej pozycji ramienia robota. Kalibrację przeprowadza producent robota w końcowej 
fazie jego montażu i zwykle nie trzeba jej powtarzać podczas normalnej pracy. W praktyce 
przemysłowej istnieją jednak sytuacje, które wymagają przeprowadzenia kalibracji: 

• Niechciane kolizje w miejscu pracy - np. uderzenie lub uderzenie w manipulator 
robota, 

• Wymiana silnika lub enkodera w jednej z kontrolowanych osi, 
• Wymiana okablowania wewnętrznego, 
• Rozładowanie baterii zapasowych, a tym samym utrata danych kalibracyjnych. 

Istnieje kilka procedur kalibracji, które różnią się częściowo od robota do robota. Powszechną 
i prostą metodą jest kalibracja przy użyciu znaków odniesienia. Technika ta opiera się na 
wizualnej regulacji każdej osi robota do położenia 0 °, wykorzystując znaki odniesienia 
umieszczone na poszczególnych osiach robota. Są to np. etykiety, nacięcia itp., rys.18. 
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Rysunek 18 Znaki referencyjne 

 

Po ustawieniu robota w położeniu odniesienia, system sterowania automatycznie koryguje 
wartości z enkoderów dla każdej z kontrolowanych osi. Dokładność tej metody kalibracji zależy 
od ustawienia wizualnego, a zatem jest mniej dokładną metodą. 

Tę wadę wizualnego ustawiania pozycji zerowych osi w robotach eliminuje się za pomocą 
urządzeń elektronicznych, w celu dokładnego określenia pozycji odniesienia za pomocą 
algorytmów konwersji korekcji i automatycznego ustawienia pozycji odniesienia. 

 

3.2 Kalibracja robota Kuka 

Kalibrację (regulację) robotów Kuka przeprowadza się w celu ustawienia prawidłowych pozycji 
poszczególnych ramion (osi) robota względem podstawowego układu współrzędnych. Metoda 
kalibracji poszczególnych typów robotów jest inna, w zależności od kinematyki robota oraz 
preferencji jego producenta. 

Metoda kalibracji stosowana w robotach przemysłowych KUKA wykorzystuje dwa rodzaje 
urządzeń pomiarowych, a mianowicie: 
 

1. Miernik odchylenia pomiarowego — podczas kalibracji są one mocowane powyżej 
końcówki pomiarowej za pomocą gwintu. Przedtem konieczne jest dostosowanie linii 
pomocniczych tak, aby się na siebie nakładały. Stopniowo przesuwając ramię z 
najniższą prędkością podstawowej wartości do ujemnej, końcówka pomiarowa 
porusza się, co można zaobserwować na ręce zegarka pomiarowego. Gdy końcówka 
osiągnie dno rowka i ręka zaczyna rosnąć, pomiar jest kompletny. 

2. EMD - elektroniczne urządzenie pomiarowe — działa na podobnej zasadzie jak 
zegarek pomiarowy, z różnicą, że jest wyposażony w kabel łączący do podłączenia 
robota do urządzenia kalibracyjnego. Informacje z urządzenia EMD są przesyłane do 
robota, gdzie po osiągnięciu pozycji kalibracji robot jest automatycznie wyłączany, rys. 
19. 
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Rysunek 19 Cyfrowy przyrząd pomiarowy EMD do kalibracji robota 

 
Do określenia położenia, który jest cyklicznym pomiarem bezwzględnym, stosuje się regulator. 
Podczas kalibracji pozycje poszczególnych osi robota, rys. 20 w następujących wartościach:  

A1 = 0 °, A2 = - 90 °, A3 = 90 °, A4 = 0 °, A5 = 0 °, A6 = 0 °  

.  
Rysunek 20 Pozycje osi robota 

Procedura kalibracji EDM: 
1. Kalibracja przeprowadzana jest wyłącznie w trybie ręcznym przy użyciu układu 

współrzędnych osi. 
2. Każda oś musi być ustawiona oddzielnie. 
3. Konieczne jest, aby rozpocząć od pierwszej osi i postępować rosnąco. 
4. Przeprowadzany ruch musi wynosić od wartości dodatniej (+) do wartości ujemnej 

(−). 
5. Na korpusach poszczególnych osi znajdują się linie pomocnicze i ruchome końcówki 

pomiarowe, które muszą pasować dokładnie do siebie podczas pomiaru, rys. 21. 
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Rysunek 21 Pozycja EMT przed procedurą pomiaru i pomiaru 

W przypadku robotów z kinematyką szeregową stosuje się zestaw przycisków, z którymi każdy 
z napędów może być zwolniony oddzielnie. Dokładne współrzędne kalibracji konkretnego 
robota podane są na etykiecie kalibracyjnej. 

 

PYTANIA DO SAMOKONTROLI 
1. Urządzenie, za pomocą którego programator programuje robot nazywany jest: 

a. Administrator danych 
b. Wi-Fi 
c. Panelem sterowania 
d. Manipulator 

 
2. Ruch robota można opisać w różnych systemach współrzędnych. Podstawowe systemy 

współrzędnych robotów to: 
a. Światowy system współrzędnych 

System współrzędnych bazowych 
System współrzędnych użytkownika 

b. Światowy system koordynacyjny i system współrzędnych narzędzi 
c. System współrzędnych bazowych 
d. Światowy system współrzędnych 

System współrzędnych bazowych 
System współrzędnych narzędzi 
System współrzędnych użytkownika 
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3. Kalibracja robota służy do: 
4. Poprawa dokładności 
5. Zwiększa się nośność 
6. Wzrost prędkości 
7. Aby osiągnąć wzrost ładowności przy jednoczesnym zwiększeniu prędkości 

 
8. TCP oznacza: 

a. Trzy cykle programowania 
b. Punkt centrum narzędzi 
c. Punkt zmiany narzędzia 
d. Czas zamkniętego panelu 

 

PYTANIA POPRAWNE ODPOWIEDZI 
 

Pytanie  Odpowiedź 

1 c 

2 d 

3 a 

4 b 
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PYTANIA - POPRAWNE ODPOWIEDZI 
 

Pytanie  Odpowiedź 
(odpowiedź) 

1 d 

2 b 

3 b 

4 c 

 

LITERATURA 
[1] J. Semjon, P. Marcinko. Programovanie priemyselných robotov II. Tu Koszyce, 2019 
[2] https://www.controleng.com/articles/tool-calibration-method-speeds-

implementation-of-6-axis-industrial-robots/ 
[3] Codzienna automatyzacja, Základy Priemyselnej robotiky- Kalibrácia priemyselných 

robotov 
[4] https://www.dailyautomation.sk/kalibracia-priemyselnych-robotov/ 
[5] Instrukcja obsługi Kuka, FlexPendant, 2018 
[6] Uniwersalne roboty e-Series, Používateľská príručka, 2019 
[7] https://www.youtube.com/watch?v=6BtgdmH8hrk 
[8] https://www.youtube.com/watch?v=cRQUxkt73is 



 
 
 

 

Wielofunkcyjna innowacyjna sieć wspierająca 
nauczanie przeznaczona dla szkolnictwa zawodowego 

w obszarze zaawansowanego wytwarzania 

2018-1-PL01-KA202-050812 

 

 
 

 

LEKCJA NR 2.2.5: PROGRAMOWANIE ROBOTÓW 
PRZEMYSŁOWYCH 

MODUŁ NR 2.2: WPROWADZENIE DO ROBOTYKI 
BLOK NR 3: AUTOMATYKA I ROBOTYKA W 

ZAAWANSOWANEJ PRODUKCJI 
   

   

  

  

   

  

Dokument wzorcowy   O3 – lekcja 

Wersja dokumentu: 001 

Data: 20.02.2021 
Dystrybucja: Partnerzy projektu MILAN 
   

 

 Projekt realizowany przy wsparciu finansowanym  
Komisji Europejskiej  

w ramach programu ERASMUS + 

 
 
 



 

 



Multifunctional Innovative Learning Assisting Network for VET  
in Advanced Manufacturing   
Project No. 2018-1-PL01-KA202-050812  

     
 
 

 
-	3	-	

 
Spis treści 

Spis rysunków ............................................................................................................................ 4 
Spis tabel ................................................................................................................................... 4 
Wprowadzenie do lekcji ............................................................................................................ 5 
Cele dydaktyczne lekcji .............................................................................................................. 5 
Skróty ......................................................................................................................................... 5 
Słownik pojęć ............................................................................................................................. 5 
Treść lekcji ................................................................................................................................. 6 
1 Wczesne programowanie robotów .................................................................................... 6 

1.1 Uruchamianie programowania robotów ................................................................................................... 6 
1.2 Języki pierwszej generacji: Programowanie przez nauczanie .................................................................... 6 

2 Główne zasady programowania robotów .......................................................................... 7 
2.1 Cztery scenariusze programowania robotycznego offline ........................................................................ 7 

2.1.1 SCENARIUSZ 1: Ograniczony dostęp na terenie ............................................................................... 7 
2.1.2 SCENARIUSZ 2: Dostosowanie do zmieniającego się popytu ........................................................... 7 
2.1.3 SCENARIUSZ 3: Szybkie dodawanie automatyzacji .......................................................................... 7 
2.1.4 SCENARIUSZ 4: Testowanie nowego podejścia ................................................................................ 7 

2.2 Cztery kluczowe cechy zrobotyzowanego programowania offline ........................................................... 7 
2.2.1 Wykrywanie kolizji robota ............................................................................................................... 8 
2.2.2 Planowanie ścieżki robota ............................................................................................................... 8 
2.2.3 Śledzenie przenośnika robota .......................................................................................................... 8 
2.2.4 Ścieżka krzywki robota ..................................................................................................................... 8 

2.3 Cztery korzyści z programowania offline dla producentów ...................................................................... 8 
2.3.1 Wykonaj szybką integrację z robotami ............................................................................................ 8 
2.3.2 Szybkie przełączanie robotów .......................................................................................................... 8 
2.3.3 Konfigurowanie bezpieczeństwa funkcjonalnego dla robotów ....................................................... 8 
2.3.4 Osiągnij szybkie czasy cyklu dla robotów ......................................................................................... 9 

3 Architektura i struktura typowego oprogramowania  robotów ......................................... 9 
3.1 Architektura oprogramowania robotów ................................................................................................... 9 
3.2 Opisy zadań ............................................................................................................................................... 9 
3.3 Systemy sterowania robotami ................................................................................................................. 11 

3.3.1 Dopasowywanie sygnałów cyfrowych ze zmiennymi i konfigurowalnymi poziomami 
elektrycznymi ................................................................................................................................................. 12 
3.3.2 Przystosowanie sygnałów analogowych ........................................................................................ 13 
3.3.3 Wdrażanie funkcji manipulacyjnych .............................................................................................. 13 

4 Języki programowania ...................................................................................................... 14 
4.1 Narzędzia do tworzenia oprogramowania .............................................................................................. 14 
4.2 Język programowania ROS ...................................................................................................................... 16 

5 Specyficzne dla marki narzędzia do symulacji i programowania robotów ....................... 17 
5.1 Kompatybilność ....................................................................................................................................... 17 
5.2 Szeroko stosowane narzędzia programistyczne specyficzne dla marki ................................................... 18 
5.3 Specyficzne dla marki programowanie robotów ROS ............................................................................. 20 
5.4 Przykład programowania robota z ABB RobotStudio .............................................................................. 21 

Pytania do samokontroli .......................................................................................................... 23 
Pytania poprawne odpowiedzi ................................................................................................ 24 
Pytania - poprawne odpowiedzi .............................................................................................. 25 
Literatura ................................................................................................................................. 25 



Multifunctional Innovative Learning Assisting Network for VET  
in Advanced Manufacturing   
Project No. 2018-1-PL01-KA202-050812  

     
 
 

 
-	4	-	

SPIS RYSUNKÓW 
 
Rysunek 1 Architektura wielorobotów [1] .............................................................................................. 9 
Rysunek 2 Podstawowa architektura systemu sterowania robotem [2] .............................................. 11 
Rysunek 3 Główne etapy sterowania robotem [2] ............................................................................... 12 
Rysunek 4 Program robotów Komunikacja we/wy [2].......................................................................... 13 
Rysunek 5 Przykład interfejsu graficznego do komunikacji z robotami we/wy [6] ............................... 14 
Rysunek 6 Panel sterujący, przykład opracowanego interfejsu graficznego procesu ........................... 16 
Rysunek 7 Zawartość ROS 2 [11] ........................................................................................................... 17 
 

 

SPIS TABEL 
Tabela 1 Główne pojęcia ......................................................................................................................... 5 
Tabela 2  Czynniki związane z robotem [1] ........................................................................................... 10 
Tabela 3 Narzędzia do symulacji i programowania robotów przemysłowych ...................................... 19 
Tabela 4 Przykład programowania robotów (ABB RobotStudio [13]) ................................................... 21 

 
 
 

 
 
 



Multifunctional Innovative Learning Assisting Network for VET  
in Advanced Manufacturing   
Project No. 2018-1-PL01-KA202-050812  

     
 
 

 
-	5	-	

 

WPROWADZENIE DO LEKCJI 
 

Celem lekcji jest zapoznanie uczniów z zasadami programowania robotów przemysłowych, 
oraz wykorzystania metod programowania robotów w przemyśle. Omówiono różne elementy 
składowe i rozważania programu robotów przemysłowych i wprowadzono szeroko stosowane 
podejścia do programowania robotów specyficznych dla swojej marki. Omówiono specyfikę 
programowania robotów przemysłowych oraz czynniki ograniczające w przemyśle. 
Przedstawiono zalety i niedobory programowania offline i online, a jako przykład 
przedstawiono przyszłe kierunki programowania robotów przemysłowych. 

CELE DYDAKTYCZNE LEKCJI 
Ta lekcja przedstawia podejście do programowania robotów przemysłowych. Uczniowie 
zrozumieją główne zasady i rodzaje programowania robotów przemysłowych, a także 
najczęściej stosowane podejścia i narzędzia programistyczne. 

SKRÓTY 
 
SZTUCZNA INTELIG sztuczna inteligencja 
CAD projektowanie wspomagane komputerowo 
COBOL, ALGOL, Fortran, SIGLA, ROL, FUNKY, ERF, CIRCA  

wczesne języki programowania robotów 
CPU jednostka centralna, zwana również procesorem centralnym 
L/O wejście/wyjście, komunikacja między systemem przetwarzania informacji 
OEE ogólna wydajność sprzętu 
OLP programowanie offline 
PLC programowalny sterownik logiczny, przemysłowy komputer cyfrowy 
RAP pakiet działań reaktywnych 
ROS System operacyjny robota 
REGULACYJNE STANDARDY TECHNICZNE system w czasie rzeczywistym 
STUKNIJ para działań testowych 
TCP protokół kontroli transmisji 
WFH praca z domu 

 

SŁOWNIK POJĘĆ  
Tabela 1 Główne pojęcia 

Nazwa Definicja 
Wejście analogowe Część modułu sygnału, która odbiera sygnał ciągły (analogowy) z czujnika, 

przełączników itp. i konwertuje go na sygnał cyfrowy (wartość binarna), 
który może być używany w programie PLC. 

Wyjście analogowe Część modułu sygnału, która konwertuje sygnał cyfrowy (wartość binarna) 
stworzony przez program PLC na sygnał ciągły (analogowy), który jest 
wysyłany do zautomatyzowanego(-ych) siłownika(-ów) systemu. 
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Nazwa Definicja 
Blok danych (DB) Blok utworzony w narzędziu programowania STEP 7. DB zawiera jedną lub 

więcej pozycji danych. Wartości pozycji danych są definiowane przez 
użytkownika lub program PLC. Niektóre PB są wykorzystywane przez FB do 
przechowywania danych wyjściowych. 

Wejście cyfrowe Część modułu sygnału, która odbiera dwustanowy (cyfrowy) sygnał z 
czujnika, przełączników itp. i konwertuje go na jednobitową wartość 
binarną, która jest używana w programie PLC. 

Wyjście cyfrowe Część modułu sygnału, która konwertuje jednobitową wartość binarną 
utworzoną przez program PLC na dwustanowy (cyfrowy) sygnał, który jest 
wysyłany do zautomatyzowanego(-ych) siłownika(-ów) systemu. 

 

TREŚĆ LEKCJI 

1 WCZESNE PROGRAMOWANIE ROBOTÓW  
1.1 Uruchamianie programowania robotów 

Pierwsze prawdziwe „robotyczne programowanie” przybyło wraz z pierwszym robotem 
przemysłowym. Unimate został wynaleziony przez George’a Devola w 1954 roku. Robot 
używał bardzo niskiego poziomu programowania, co wymagało „nauczania” robota. 
Użytkownik nakazał robotowi pozycję, a następnie zapisał pozycje wszystkich połączeń. Kiedy 
program był odtwarzany z powrotem, stawy poruszały się między pozycjami porównując je z 
aktualną pozycją. Nie było „języka” jako takiego, ale proces ten nadal odbywa się na niskim 
poziomie nowoczesnych języków programowania robotów, wg. [1]. 

Pierwszym językiem robota był MHI, który został opracowany w 1960 roku do sterowania 
robotem w MIT. Jednak dopiero w latach 70. XX wieku na scenę pojawił się pierwszy cel 
ogólny, języki programowania robotów. Następnie w ciągu najbliższych kilku lat nastąpiła 
eksplozja języków programowania. Tutaj zaczyna się komplikacja. Nie da się omówić 
wszystkich języków robotów, ponieważ jest ich tak wiele. Wspólnym sposobem, aby je 
zrozumieć, jest skupienie się na trzech „pokoleniach” języków programowania robotów [1,2]. 

1.2 Języki pierwszej generacji: Programowanie przez nauczanie 

Język programowania VAL został opracowany w 1973 na Uniwersytecie Stanford do użytku  
małych robotów badawczych Vicarm. Jednak dopiero w 1977, kiedy Vicarm został kupiony 
przez Unimation, język przeniósł się do przemysłu. To była epoka języków pierwszego 
pokolenia. Języki pierwszej generacji uzyskały dostęp do robota na bardzo prymitywnym 
poziomie i dlatego były przystosowane do wysoce powtarzalnych zadań. Większość z nich 
opierała się na istniejących językach programowania opracowanych w latach 50., takich jak 
COBOL, ALGOL czy Fortran. Języki mogą w prosty sposób opisać funkcje i ruchy robotów. Były 
one ograniczone pod względem wprowadzania czujników i komunikacji z innymi robotami. 
Inne przykłady języków robotów pierwszej generacji to SIGLA (1974), ROL (1976), FUNKY 
(1977) i SERF (1978) [1,2]. 
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2 GŁÓWNE ZASADY PROGRAMOWANIA ROBOTÓW  
2.1 Cztery scenariusze programowania robotycznego offline 

Chociaż automatyzacja robotyczna może przyspieszyć produkcję, może również spowodować 
znaczne przestoje, jeśli programowanie robotów nie jest planowane. Aby ułatwić pracę 
robotów - firmom produkcyjnym, które nie mogą sobie pozwolić na przerwanie produkcji, 
podczas gdy program robotów jest pisany punkt po punkcie w panelu sterującym - coraz 
częściej wykorzystywane są platformy programowania robotów offline, aby pomieścić złożone 
układy systemu. 

Korzystając z 3D przedstawienia robota roboczego, który wizualnie pokazuje, jak robot 
porusza się po zaprogramowanej ścieżce, programowanie offline (OLP) może być realizowane 
za pomocą określonych dla producenta oryginalnego sprzętu (OEM) platform 
oprogramowania lub opcji innych firm. OLP daje doświadczonym i początkującym 
programistom robotów możliwość tworzenia, testowania i dostosowywania programu robota 
lub zadania z wygody wirtualnego środowiska programowania opartego na komputerze, 
zanim zostanie on zaimplementowany na podłodze fabryki. Można by zróżnicować cztery 
następujące sytuacje [1]. 

2.1.1 SCENARIUSZ 1: Ograniczony dostęp na terenie 

Zawirowania nowych problemów zdrowotnych i przepisów skłonił przedsiębiorstwa do 
wdrożenia dystansu personalnego, wraz z polityką pracy z domu (WFH). Spowodowało to 
ograniczony dostęp do robotów na terenie fabryki, co utrudnia 
programowanie/reprogramowanie zadań. 

2.1.2 SCENARIUSZ 2: Dostosowanie do zmieniającego się popytu 
Wzrost popytu na produkty ogólnego użytku sprawia, że pracownicy dążący do ukończenia 
high-mix z niskim wolumenem działają w rekordowym tempie. Aby poradzić sobie z 
koniecznością przejścia na euro, położono większy nacisk na inteligentne technologie, takie 
jak oprogramowanie OLP, w celu ograniczenia przestojów w programowaniu i optymalizacji 
ogólnej wydajności sprzętu (OEE). 

2.1.3 SCENARIUSZ 3: Szybkie dodawanie automatyzacji 
Podobnie jak scenariusz drugi, wzrost popytu na produkty przedsiębiorstwa muszą 
zintegrować nowe roboty lub przemieścić stare roboty. Tak czy inaczej, aby ułatwić 
sprawniejsze przejście na produkcję tych podstawowych produktów, zaproponowano 
wykorzystanie oprogramowania OLP. 

2.1.4 SCENARIUSZ 4: Testowanie nowego podejścia 
Przedsiębiorstwa decydują się stawić czoła trudnym wyzwaniom poprzez kreatywne i oparte 
na współpracy podejście do automatyzacji robotów. Albo obecne roboty są przenoszone, albo 
nabywane są nowe roboty. Automatyzacja zrobotyzowana może zostać wprowadzona do 
fabryki po raz pierwszy. Niezależnie od podejścia, realna metoda tworzenia nowych, bardziej 
złożonych, robotów z programowaniem offline. 

2.2 Cztery kluczowe cechy zrobotyzowanego programowania offline 
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Większość użytkowników szuka platform programowania offline, które mają obszerną 
bibliotekę modeli i oferują te cztery kluczowe funkcje [1]: 

2.2.1 Wykrywanie kolizji robota 
Jeśli kilka robotów pracuje w pobliżu, powinny być zaprogramowane do pracy zespołowej. 
Podczas programowania offline funkcja wykrywania kolizji sygnalizuje potencjalne zagrożenia 
zakłóceniami, pozwalając programiście na dostosowanie kosztów przed wprowadzeniem 
programu do hali fabrycznej. 

2.2.2 Planowanie ścieżki robota 
Podczas gdy robot jest zaprogramowany, aby poruszać się od punktu do punktu, konieczne 
jest planowanie wokół konkretnych elementów, takich jak uchwyty do trzymania części. Dzięki 
planowaniu ścieżki, programowanie robota do manewrowania wokół stałych punktów jest 
łatwiejsze, ponieważ aktywuje wykrywanie kolizji, aby uniknąć zakłóceń. 

2.2.3 Śledzenie przenośnika robota 
Gdy części znajdują się w różnych pozycjach, śledzenie przenośnika może w razie potrzeby 
pomóc robotowi wyrównać te części. 

2.2.4 Ścieżka krzywki robota 
W przypadku wykonywania aplikacji spawalniczej, aplikacji dozującej lub innego złożonego 
zadania funkcja ścieżki krzywki może pomóc w automatyzacji procesu. Zamiast ręcznego 
nauczania punktów robota, ścieżka krzywki automatycznie dostarcza te punkty. Funkcje te 
mogą pomóc w przetestowaniu scenariusza robota, takiego jak „Jak szybko robot może przejść 
z konkretną aplikacją?” lub „Czy robot może spawać określoną część?” itp. 

2.3 Cztery korzyści z programowania offline dla producentów 

Właściwe i skuteczne wykorzystanie oprogramowania OLP może pomóc producentom 
osiągnąć cele produkcyjne, w tym [1]: 

2.3.1 Wykonaj szybką integrację z robotami 
Programowanie offline zapewnia sposób tworzenia programu robota, podczas gdy komórka 
robocza jest nadal w fazie budowy. Proces ten przyspiesza czas integracji, ponieważ pliki 
danych mogą być przesyłane po zakończeniu pracy i instalacji na piętrze sklepu. 

2.3.2 Szybkie przełączanie robotów 
Jeśli robot jest używany do przetwarzania wielu części, programowanie offline umożliwia 
zaprogramowanie robota dla „części B” podczas uruchamiania „część A”. Po zakończeniu 
„część A” zaprogramowane pliki można pobrać do kontrolera robota, aby uruchomić „część 
B”. 

2.3.3 Konfigurowanie bezpieczeństwa funkcjonalnego dla robotów 
OLP umożliwia ustanowienie elementów takich jak zakłócenia ramienia, ograniczenia 
prędkości i strefy bezpieczeństwa. Obejmuje to możliwość graficznego nakładania stref 
bezpieczeństwa (granice zasięgu robotów) podczas symulacji, umożliwiając wizualne 
potwierdzenie i testowanie ruchu w symulacji. 
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2.3.4 Osiągnij szybkie czasy cyklu dla robotów 
Gdy wymagane są niezwykle szybkie czasy cyklu, platformy OLP mogą pomóc użytkownikom 
monitorować cykl pracy robota, dzięki czemu można monitorować żywotność silnika. 

3 ARCHITEKTURA I STRUKTURA TYPOWEGO OPROGRAMOWANIA  
ROBOTÓW  

3.1 Architektura oprogramowania robotów 

Jednym z pierwszych kroków w kierunku integracji reaktywności i rozważań był system 
pakietów działań reaktywnych (RAP) stworzony przez Firby [3], wykorzystujący pierwszą 
zintegrowaną, trójwarstwową architekturę. Środkową warstwą tej architektury jest system 
RAP. 

Podczas gdy trójwarstwowe architektury robotów są bardzo popularne, stosuje się również 
różne dwuwarstwowe architektury. Współpracująca inteligentna architektura kontroli w 
czasie rzeczywistym (CIRCA) to dwuwarstwowa architektura zapewniająca niezawodne 
zachowanie [4,5]. Zawiera ono pojęcie ograniczonej reaktywności - pogląd, że zasoby robota 
nie zawsze są wystarczające, aby zagwarantować, że wszystkie zadania mogą zostać 
zrealizowane. CIRCA składa się z systemu czasu rzeczywistego (RTS) i systemu sztucznej 
inteligencji (AIS), które są w dużej mierze niezależne. RTS wykonuje cykliczny harmonogram 
par działań testowych (TAP), które gwarantują najgorsze zachowanie w zakresie wykrywania 
środowiska i warunkowego działania w odpowiedzi. Obowiązkiem AIS jest stworzenie 
harmonogramu, który gwarantuje zapobieganie katastrofalnym awariom podczas pracy w 
czasie rzeczywistym. 

 

Rysunek 1 Architektura wielorobotów [1] 

3.2 Opisy zadań 

Programowanie nie może instruować robota w taki sam sposób, w jaki można by poinstruować 
pracownika ludzkiego, jak wykonać zadanie. Wykwalifikowani pracownicy znający 
zastosowania, urządzenia, procesy i ogólne wymagania dotyczące produktu, który ma być 
wytwarzany, musieliby jedynie podsumować, co należy zrobić. W praktyce, ponieważ trudno 
jest zakodować znaczną część wymaganej wiedzy, dążymy do tego, aby zasady programowania 
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przypominały (całkowicie) niewykwalifikowanego pracownika, precyzując dokładnie, jak każdy 
aspekt zadania ma być wykonany. Dlatego chcielibyśmy zaprogramować roboty przez [1] 

1. ręczne prowadzenie robota na interesujące pozycje, a nawet wzdłuż pożądanych 
ścieżek lub trajektorii, jeśli wystarczająca jest ludzka dokładność 

2. proste sposoby korzystania z danych CAD, gdy tylko są dostępne 

3. stosowanie różnych uzupełniających się sposobów (ścieżki komunikacji między 
człowiekiem a robotem), takich jak mowy i gesty 

4. choreografowanie ruchów zadań, na przykład pętli i warunków, bez konieczności 
obszernych kompetencji programistycznych 

5. środki opisujące dopuszczalne zmiany, np. oczekiwane lub normalne odchylenia od 
ścieżki znamionowej 

6. określenie, w jaki sposób należy stosować czujnik zewnętrzny w przypadku nowych 
rodzajów ruchów lub do postępowania z nieznanymi zmianami. W dawnych czasach 
były roboty malarskie, które można było zaprogramować za pomocą instrukcji. 

Czasami nazywa się to nieuniknionym problemem, że istnieją osobliwości, którymi należy się 
zająć w obszarze roboczym, chociaż obecnie systemy OLP zarządzają tymi problemami. 
Zadanie programowania robota powinno zawierać opisy czynników podanych w Tab.2. 

 

Tabela 2  Czynniki związane z robotem [1] 

 

Produkt: Opis ostatecznego kształtu i zespołów elementów obrabianych 
pod względem tego produktu; system robotów planuje operacje. 

Proces: W oparciu o znane sekwencje konkretnych operacji 
produkcyjnych, każda z nich jest określona pod względem parametrów 
ich procesu. 

Narzędzie: Ruch narzędzia utrzymywanego z robotem jest określony w 
odniesieniu do programów lub instrukcji obsługi; użytkownik zna proces, 
który wykonuje. 

Ramię: Ramię robota i jego płyta końcowa do montażu narzędzi jest 
zaprogramowane, jak poruszać się w przestrzeni kartezjańskiej; 
użytkownik zna narzędzie. 

Wspólne: Dla każdej określonej lokalizacji określone są kąty połączenia, 
więc ruchy proste są trudne; robot zapewnia skoordynowane sterowanie 
serwo. 

• System skoncentrowany na produkcie generowałby konfiguracje i programy robotów oraz 
poinstruował operatora w razie potrzeby obsługi ręcznej (np. zaciskanie i mocowanie). System 
określałby dane spawalnicze, takie jak rodzaj spawania i ile przejść dla każdego połączenia. 

• System zorientowany na proces przyjmowałby zamiast tego dane wejściowe w zakresie 
parametrów spawania, w tym kolejności spoin. System wybiera sygnały wejściowe do 
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urządzeń procesowych (takie jak napięcie wyjściowe sterownika robota powinien ustawić tak, 
aby spawanie odbywało się z określonym prądem) oraz generowano by programy robotów 
określające ruchy pistoletu spawalniczego. 

• Zorientowany na narzędzia sposób programowania wymagałby od operatora ręcznego 
konfigurowania procesu poprzez konfigurację sprzętu pod względem ustawień natywnych, a 
odpowiednie dane narzędziowe zostały skonfigurowane w taki sposób, aby kontroler robota 
mógł wykonywać zaprogramowane ruchy, które są określone poprzez podanie danych 
dotyczących współrzędnych i ruchów odnoszących się do końcowego effektora. 

• System zorientowany na ramię jest podobny do podejścia centrycznego narzędzia, w 
którym ruchy kartezjańskie i proste mogą być (i muszą być) wyraźnie 
określone/zaprogramowane przez programistę, ale potrzebna jest dodatkowa praca, 
ponieważ robot nie obsługuje ogólnej ramki narzędzi. 

• W przypadku korzystania z jednego z pierwszych systemów robotów potrzebny byłby styl 
joint—centryczny, wymagający zaprogramowania linii prostej przez wiele wspólnych 
znajdujących się blisko siebie. 

3.3 Systemy sterowania robotami 

Kontroler robota ma kilka ważnych zadań, które powinien wykonać w celu wykonania 
programu, przenoszenia i sterowania manipulatorem robota, zapewnienia środków do inter-
kontrolera i komunikacji komputerowej, umożliwienia interfejsu czujnika oraz zaoferowania 
niezbędnych mechanizmów i funkcji, które umożliwiają programowanie robota, interfejs 
robota-użytkownika i realizację programu. 

 

Rysunek 2 Podstawowa architektura systemu sterowania robotem [2] 

Kontrola ruchu obejmuje kilka różnych zadań i etapów, jak wskazano na rys. 3. 
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Rysunek 3 Główne etapy sterowania robotem [2] 

Podstawowym zadaniem organizatora ścieżki jest przygotowanie ścieżki robota i przekazanie 
odpowiednich danych do interpolatora ścieżki. Przenoszenie robota oznacza określenie 
pozycji wyjściowej/orientacji {Ti} i ostatecznej pozycji/orientacji {Tf} robota TCP {punkt 
centrum narzędzia). Interpolator ścieżki pobiera dane planera i oblicza punkty pośrednie w 
każdej interpolacji, stosując określoną prędkość i przyspieszenie. Wyjścia interpolatora są 
podstawowymi wejściami dla pętli serwo, tj. stanowią punkty docelowe (odniesienia), które 
muszą być osiągnięte przez sterowniki serwo. Dane z interpolatora są filtrowane przez filtr 
ścieżki, przed przekazaniem go do sterowników serwo, w celu zapewnienia płynniejszych 
przyspieszeń/opóźnień i utrzymania momentu obrotowego silnika w zakresie serwomotoru. 
Konieczna jest również pełna definicja parametrów ruchu, w tym prędkości i przyspieszeń. 
Czasami konieczne jest zdefiniowanie pośrednich punktów położenia/orientacji (zwanych 
również „poprzez punkty”) pomiędzy konfiguracją początkową i końcową. Procedura ta 
pozwoli lepiej zdefiniować wymagania i przyczynić się do osiągnięcia ostatecznej ścieżki. 
Ponadto, aby uzyskać gładkie ścieżki, planer ścieżki musi być funkcją ciągłą, z ciągłą pierwszą 
pochodną i, miejmy nadzieję, również ciągłą drugą pochodną [2]. Na przykład generator ścieżki 
może być zaimplementowany za pomocą wielomianu piątego rzędu. Zastosowanie 
wielomianu wysokiego rzędu jest motywowane faktem, że aby móc określić położenie, 
prędkość i przyspieszenie na początku i na końcu każdego segmentu ścieżki, potrzebny jest 
wielomian kwintyczny. 

Jedną z najbardziej podstawowych rzeczy, jakie musi zrobić system sterowania robotem, jest 
wdrożenie funkcji zbliżonych do PLC. Roboty są wykorzystywane w komórkach produkcyjnych, 
w których sterowniki cyfrowe/analogowe i logiczne regulują sposób, w jaki odbywa się proces, 
a mianowicie kontrolowanie systemów odpowiedzialnych za obsługę materiałów, transport, 
wykrywanie itp. Każdy interfejs z tymi systemami oraz kontroler robota musi „mówić” tym 
samym językiem i działać jako kontroler logiczny, lub przynajmniej mieć taką samą 
funkcjonalność. W związku z tym kontroler i program robota muszą być w stanie wykonywać 
następujące wymienione funkcje. 

3.3.1 Dopasowywanie sygnałów cyfrowych ze zmiennymi i konfigurowalnymi 
poziomami elektrycznymi 

Robot musi być w stanie odczytać z cyfrowych linii wejściowych (o różnych poziomach 
elektrycznych) i wdrożyć podstawowe funkcje logiczne na uzyskanych danych: odczyt 
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blokowy, funkcje logiczne, przesuwanie, liczniki, wykrywanie krawędzi itp. Sterownik robota 
musi być również w stanie działać na wyjścia cyfrowe zmieniające ich stan (ON/OFF), stosując 
impulsy czasowe itp. 

3.3.2 Przystosowanie sygnałów analogowych 
Robot musi być w stanie odczytać z wejść analogowych, zapewniając niezbędne obwody 
elektroniczne do multipleksowania i konwersji analogowo-cyfrowej, funkcje matematyczne 
do obsługi wyników oraz niezbędne obwody i konwertery cyfrowo-analogowe do działania na 
analogowe sygnały wyjściowe. 

3.3.3 Wdrażanie funkcji manipulacyjnych 
Język programowania sterownika robota musi wdrażać zaawansowane funkcje matematyczne 
i struktury danych, które mogą być używane w ramach programu robota, aby umożliwić 
użytkownikowi koordynowanie ruchu robota, odczyt informacji lub działanie na liniach 
(otwarte/zamykające chwytaki, regulacja ciśnienia siłowników pneumatycznych, regulacja 
prędkości zewnętrznych silników napędzanych falownikami mocy lub zewnętrznymi 
sterownikami serwo, urządzenia start/stop itp.) 

Komunikacja pomiędzy komputerami dowodzącymi i nadzorującymi a sterownikami robota, a 
nawet komunikacja między samymi sterownikami robota, jest zwykle obsługiwana przez sieć 
opartą na TCP/IP Ethernet. Funkcje związane z tego typu komunikacją obejmują wymianę 
plików i programów, wykonywanie operacji zdalnych, takich jak tworzenie kopii zapasowych i 
konserwację systemu itp. Typowy program robota komunikuje się z sygnałami cyfrowymi lO 
(rys.4 i rys.5) 

  
Rysunek 4 Program robotów Komunikacja we/wy [2] 

Procedura I/O obejmuje następujące wyjątki: 

1. Robot przyjmuje polecenia tylko w trybie automatycznym. W trybie ręcznym lub w stanie 
błędu sygnał gotowy robot nigdy nie jest aktywowany. 

2. W trybie ręcznym system zawsze zwraca status stanu offline. 
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3. W przypadku wystąpienia błędu system zwraca stan błędu i wymaga od użytkownika 
wydania polecenia błędu wydania. 
 

  
Rysunek 5 Przykład interfejsu graficznego do komunikacji z robotami we/wy [6] 

4 JĘZYKI PROGRAMOWANIA  
4.1 Narzędzia do tworzenia oprogramowania 

Podczas gdy znaczna korzyść wynika z projektowania systemów przy użyciu dobrze 
zdefiniowanych stylów architektonicznych, wiele stylów architektonicznych ma również 
powiązane narzędzia programowe, które ułatwiają przestrzeganie tego stylu podczas 
wdrażania. Narzędzia te mogą przybrać formę bibliotek funkcji wywołań, specjalistycznych 
języków programowania lub edytorów graficznych. Narzędzia ułatwiają rozwój 
oprogramowania w danym stylu i, co ważniejsze, uniemożliwiają (lub przynajmniej bardzo 
trudne) naruszanie ograniczeń tego stylu architektonicznego. W rezultacie systemy wdrażane 
przy użyciu takich narzędzi są zazwyczaj łatwiejsze do wdrożenia, zrozumienia, debugowania, 
weryfikacji i utrzymania. Są one również bardziej niezawodne, ponieważ narzędzia zapewniają 
dobrze zaprojektowane możliwości w zakresie powszechnie potrzebnych konstrukcji 
sterujących, takich jak przekazywanie komunikatów, łączenie się z siłownikami i czujnikami 
oraz obsługa równoległych zadań. 

Języki i środowiska programowania robotów tradycyjnie zostały rozdzielone na 
programowanie online (przy użyciu rzeczywistego robota in situ) i programowanie offline (przy 
użyciu narzędzi programowych bez zajmowania robota). Programowanie online jest teraz 
niezwykłe, z wyjątkiem weryfikacji i ręcznego dostosowywania programów generowanych w 
trybie offline. Języki programowania robotów i narzędzia programowe muszą zapewniać obie 
metody programowania. Mimo, że języki robotów różnych producentów wyglądają podobnie, 
istnieje wiele różnic semantycznych, które mają związek zarówno ze znaczeniem, gdy 
programy są uruchomione (robot wykonujący swoje operacje), jak i ze sposobem, w jaki robot 
jest poinstruowany. Funkcje, takie jak wykonanie wsteczne (przynajmniej zwroty wniosków) i 
interaktywna edycja podczas tłumaczenia przez robota (w połączeniu z ograniczeniami 
ułatwiającymi programowanie) sprawiają, że języki robotów różnią się od konwencjonalnych 
języków programowania komputerowego. 

W ciągu ostatniej dekady i w obecnym rozwoju trend polegał na skupieniu się na narzędziu 
(efektor końcowy robotów) oraz na wiedzy procesowej niezbędnej dla procesu 
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produkcyjnego, a także na umożliwieniu operatorowi wyrażenia zadania robota w taki sposób. 
Rozwój ten skutkuje koniecznością zwiększenia poziomu abstrakcji w celu uproszczenia 
programowania, co odzwierciedla fakt, że tzw. programista robotów bardzo dobrze zna proces 
produkcji, ale ma dość ograniczone umiejętności programistyczne. Wbudowana kinematyka 
odwrotna pozwala na określenie ruchu narzędzia we współrzędnych kartezjańskich, co jest 
wyraźnie wielkim uproszczeniem w wielu zastosowaniach. Oznacza to, że użytkownik robota 
mógłby bardziej skupić się na pracy wykonywanej przez robota, a mniej na samym robocie. 
Nie można jednak lekceważyć właściwości robotów, takich jak limity stawów. Istnieją coraz 
większe możliwości podniesienia poziomu abstrakcji, aby jeszcze bardziej uprościć korzystanie 
z robotów poprzez kodowanie większej wiedzy na temat robota, narzędzi, procesu i komórek 
roboczych w systemach sterowania.  

Tak więc aby użytkownik mógł po prostu powiedzieć robotowi, co należy zrobić, a robot 
wiedziałby, jak to zrobić, ale wymagałby szerokiej wiedzy na temat środowiska i tzw. 
inteligencji maszynowej. Potrzeba obszernego modelowania środowiska robota jest dobrze 
znana. Wykrywanie środowiska jest kosztowne, ale w środowisku przemysłowym powinno być 
potrzebne tylko sporadycznie. Modelowanie musi obejmować pełną dynamikę komponentów 
i ograniczenia procesu produkcyjnego. Przy tych trudnościach programowanie na poziomie 
zadań nie jest jeszcze osiągalne w praktyce. Powszechną praktyką jest obecnie generowanie 
programów robotów z danych geometrycznych w plikach CAD. Oznacza to, że aplikacja CAD 
może być środowiskiem używanym do określenia, w jaki sposób robot powinien wykonywać 
wymagane operacje na określonych częściach. Pakiety oprogramowania CAD są potężnymi 
narzędziami 3-D i są obecnie bardzo powszechne wśród firm produkcyjnych. W związku z tym 
pożądane jest stosowanie tych narzędzi do programowania robotów, ponieważ operator 
może rozpocząć programowanie offline niezbędnych operacji produkcyjnych przy użyciu 
modelu 3-D produktu. Istnieją dwa możliwe podejścia: 

1. Użyj interfejsu CAD do parametryzacji predefiniowanych programów robotów, 
dostosowując ich zachowanie za pomocą informacji geometrycznych [7,8]. Oznacza to 
definiowanie ruchów, dodawanie parametrów procesu, decydowanie o tym, co zrobić z 
danymi z urządzeń itp. 

2. Wygenerować cały kod robota z informacji wyodrębnionych z pliku CAD, w tym kodu 
interfejsu do obsługi urządzeń komórkowych [9,10]. Zasadniczo umożliwia użytkownikowi 
zaprogramowanie komórki roboczej złożonej na przykład z robota i maszyny do gięcia. Robot 
służy do podawania i obsługi blach do maszyny do gięcia oraz do paletyzacji produktu 
końcowego. 

Panel sterujacy (TPU) (Rys.6) może być również używany do programowania i parametryzacji 
systemu. Urządzenia te są w zasadzie jednostkami komputerowymi z lokalnym systemem 
operacyjnym {na przykład Windows CE), które oferują kilku rodzajom użytkowników 
możliwość programowania, parametryzacji i obsługi manipulatora robota. Rzeczywiste 
kontrolery robota to również systemy wielozadaniowe, które umożliwiają użytkownikowi 
opracowywanie i wykonywanie wielu zadań jednocześnie. Pozwala to na nowe poziomy 
funkcjonalności, oferując nowe możliwości dla programisty systemu. Korzystając z dostępnych 
i wspólnych mechanizmów komunikacji międzyzadaniowej, wraz z możliwością regulowania 
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priorytetów zadań (procent czasu procesora), możliwe jest tworzenie aplikacji, aby sprostać 
wszystkim wyzwaniom stawianym przez przemysłowe ogniwa produkcyjne. 

 

Rysunek 6 Panel sterujący, przykład opracowanego interfejsu graficznego procesu 

Zademonstrowano użycie panelu sterującego do programowania robotów, a funkcjonalność 
omówiono w uzupełnionym filmie w przypadku robota ABB YuMi. 

4.2 Język programowania ROS 

Open source Robot Operating System (ROS) istnieje już od ponad dziesięciu lat i dziś istnieją 
tysiące deweloperów budujących pakiety dla niego. W raporcie ABI Research z 2019 r. 
stwierdzono, że do 2024 r. prawie 55 % robotów na świecie będzie zawierało pakiet ROS.  

Opracowany w 2007, w Stanford University Artificial Intelligence Laboratory, ROS jest warstwą 
oprogramowania pośredniczącego, który może działać na kilku systemach operacyjnych lub 
bez niego. Chociaż nie jest to system operacyjny (OS) ROS zapewnia usługi, których można 
oczekiwać od systemu operacyjnego — takie jak abstrakcja sprzętu, kontrola urządzeń 
niskiego poziomu, wdrożenie powszechnie używanej funkcjonalności, przekazywanie 
wiadomości między procesami i zarządzaniem pakietami. 

Oprogramowanie w ROS oferuje elastyczność. Zorganizowany w pakietach może zawierać 
węzły, zbiory danych, pliki konfiguracyjne lub cokolwiek, co stanowi użyteczny moduł. To 
sprawia, że jest przydatny dla kilku aplikacji zrobotyzowanych, a nawet ma potencjał, aby 
rozwijać swoje możliwości w zakresie już istniejącego sprzętu przemysłowego w fabrykach. 

Na przykład, stosuje się go do zautomatyzowanych pojazdów kierowanych (AVG) w celu 
uniknięcia kolizji z pobliskimi maszynami w magazynach oraz robotów typu pick-and-place w 
celu zmiany ruchów w celu manipulowania obiektami i wykonywania wcześniej 
zaprogramowanych zadań. Jednak te funkcje adaptacyjne są często dość ograniczone. 

Korzyści z oprogramowania open-source dają użytkownikom pełny dostęp do kodu 
źródłowego. Jeśli kierownik zakładu chce dostosować program robota, to deweloper nie tylko 
ma dostęp do kodu, ale może go edytować w ramach umowy licencyjnej. Został opracowany 
na przykład moduł, który pozwala dwóm robotom współpracować przy zadaniu obsługi. 
Funkcja tych robotów opiera się na danych w chmurze punktowej z kamer przekazujących 
wizję stereofoniczną i percepcję głębi dla zrozumienia środowiska. W związku z tym 
możliwości aplikacji zrobotyzowanej z kodem opartym na ROS są nieograniczone, ponieważ 
producenci mogliby na przykład zainstalować kamery 3D wokół komórki roboczej, aby 
gromadzić dane na temat interakcji między robotami a częściami pracującymi. Minimalizacja 
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przestarzałości jest również ważną zaletą korzystania z ROS (ROS korzysta ze standardowego 
internetowego protokołu kontroli transmisji/protokołu internetowego (TCP/IP)). Oznacza to, 
że nowy sprzęt zrobotyzowany może być instalowany na linii produkcyjnej bez powodowania, 
że inne części systemu są przestarzałe, a wszystkie urządzenia będą nadal „rozmawiać” ze 
sobą, bez konieczności kosztownego przeprogramowywania.  

Ogólnie rzecz biorąc, ROS to: 

a. System komunikacyjny (publikuje subskrypcję i zdalne wywołanie metody), 

b. Framework & Narzędzia (Buduj system & zarządzanie zależnościami, wizualizacja, 
nagrywanie i odtwarzanie) 

c. Ekosystem (wiążące język, sterowniki, biblioteki i symulacja (Gazebo)). Robot 
Operating System (ROS) to zestaw algorytmów open source, oprogramowania 
sterownika sprzętowego i narzędzi opracowanych w celu opracowania 
oprogramowania do sterowania robotami.  

ROS obejmuje dojrzałe biblioteki open-source do celów nawigacji, sterowania, planowania 
ruchu, wizji i symulacji itp. (rys..7). 

 

 
Rysunek 7 Zawartość ROS 2 [11] 

 

Do celów produkcyjnych dostępna jest specjalna modyfikacja ROS-Industrial, która zawiera 
wiele specjalistycznych pakietów oprogramowania dostosowanych do branży. Ogólne 
informacje na temat pakietów można znaleźć pod linkiem do pakietu specific-wiki. 

5 SPECYFICZNE DLA MARKI NARZĘDZIA DO SYMULACJI I PROGRAMOWANIA 
ROBOTÓW 

5.1 Kompatybilność 

Kontrolery robotów od każdego dostawcy wykonują planowanie ruchu inaczej, więc nie ma 
gwarancji, że symulowany robot będzie poruszać się tak, jak robi to prawdziwy. Jednak nawet 
jeśli ruch poszczególnych osi różni się od symulacji, zdefiniowany ruch TCP w przestrzeni 
kartezjańskiej będzie taki sam. Ogólnie rzecz biorąc, jednak niezależnie od wybranego 
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rozwiązania OLP, można bezpiecznie powiedzieć, że robot, który musisz symulować, będzie 
obsługiwany. W większości przypadków do symulacji z biblioteki można dodać konkretny 
model robota (np. KUKA, Fanuc, ABB itp.). Praca z mniejszym lub mniej znanym dostawcą 
robotów może być trudniejsza. W oprogramowaniu OLP programy tworzone w symulacji 
mogą być generowane w językach zastrzeżonych dla konkretnej marki robota. 

Narzędzia i efektory końcowe, takie jak pistolety spawalnicze, chwytaki lub dozowniki, mogą 
być trudniejsze do dokładnej symulacji. Wymagane są parametry narzędzia, a także 
przesunięcie TCP z języka robota. Model CAD narzędzia może być używany w wielu 
przypadkach, ale nie jest ściśle wymagany [12]. 

Jeśli narzędzie jest prawidłowo zintegrowane z komórką zrobotyzowaną, wywołania we/wy w 
symulacji można wykonać zgodnie z wymaganiami producenta narzędzia we/wy. W symulacji 
oraz włączaniu i dowodzeniu za pomocą określonego wejścia/wyjścia można wykonać, co 
będzie korelować z łukiem włączonym/wyłączonym podczas spawania lub 
włączaniem/wyłączaniem plazmy w procesie plazmowym lub rozpylaniem/wyłączaniem. 

Podczas ręcznego programowania robota robot jest zwykle kalibrowany do określonej ramki 
odniesienia, a także jest kalibrowany do dokładnego położenia jego połączeń. Podczas 
nauczania punktów pracy programista wykonuje przeskoki robota do dokładnej lokalizacji, aby 
nauczyć punktu. Programator może wizualnie potwierdzić, że zaprogramowany punkt jest 
skalibrowany do pożądanej lokalizacji fizycznej. Niektóre punkty można również 
zaprogramować poprzez bezpośrednie wprowadzanie współrzędnych. W programie 
przeznaczonym do dozowania kleju wzdłuż złącza 10 mm programista może uczyć robota. Za 
pomocą czujników niektóre roboty mogą uzupełnić tę różnicę kalibracji. Na przykład robot 
wykonujący zadanie wstawiania może użyć sondy dotykowej do wykonywania rutynowego 
wyszukiwania i otworu, zamiast polegać na bardzo precyzyjnym punkcie. W zależności od 
procesu klienta, te lub inne rodzaje czujników mogą pomóc dopasować część świata 
rzeczywistego do teoretycznego modelu CAD oprócz kompensacji braku dokładności robota 
[2]. 

5.2 Szeroko stosowane narzędzia programistyczne specyficzne dla marki 
Większość ofert specyficznych dla marki nie obsługuje robotów innych marek i modeli, więc 
zapewnienie kompatybilności może być trudne. Ponadto użytkownicy używanych robotów 
mogą mieć trudności ze znalezieniem wsparcia dla starych wersji kontrolerów w nowym 
oprogramowaniu specyficznym dla danej marki. Niektóre powszechnie stosowane narzędzia 
do programowania robotów podano w Tab.3. 
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Tabela 3 Narzędzia do symulacji i programowania robotów przemysłowych 

 

Symulacja procesu Siemens 

Pozwala to użytkownikom na 
powiązanie symulacji robota 
z całym systemem 
zarządzania cyklem życia 
produktu, wraz z innymi 
rodzajami danych 
produkcyjnych, w tym 
projektami i procesami. 
Jednakże połączenie to nie 
jest wymagane do 
uruchomienia 

 

Robotmaster 

Robotmaster oferuje 
interfejs typu click-and-drag 
do tworzenia i 
modyfikowania pozycji i 
trajektorii robotów. 
Podobnie jak większość 
innych uniwersalnych 
rozwiązań, Robotmaster jest 
robotem agnostycznym, 
współpracującym ze 
wszystkimi markami i 
modelami robotów i 
efektorami końcowymi. 

 

Komponenty wizualne 

platforma symulacyjna 
neutralna sprzętowo, hosting 
modeli z ponad 30 marek 
robotów. 
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OCTOPUZ 

Octopuz działa również na 
platformie symulacji 
komponentów wizualnych. 
Na szczycie tej platformy 
OCTOPUZ zapewnia 
specyficzne dla procesu 
dodatki do nauczania ścieżek 
specyficznych dla procesu, a 
programy obsługują 15 
marek robotów 

 

RoboDK 

RoboDK to możliwość 
zaimportowania ścieżki 
narzędziowej CAM i 
przekształcenia jej w 
program robotów do 
zastosowań takich jak 
obróbka robotów. 

 
Inne narzędzia do symulacji głównych robotów 

• Autodesk PowerMill (https://www.autodesk.ca/en/products/powermill/overview) 
• DELMIA (https://www.3ds.com/products-services/delmia/) 
• Energid Actin (https://www.energid.com/actin) 
• Robot Sprutcam (https://www.sprutcam.com/home/sprutcam-robot) 
• ArtiMinds (https://www.artiminds.com/) 
• Kuka.SIM (https://www.kuka.com/en-ca/products/robotics-

systems/software/simulation-planningoptimization/kuka_sim) 
• FANUC RoboGuide (https://www.fanucamerica.com/products/robots/robot-

simulation-software-FANUCROBOGUIDE) 
• ABB RobotStudio (https://new.abb.com/products/robotics/robotstudio) 
• Yaskawa Motoman MotoSim EG 

(https://www.motoman.com/products/software/default) 
 

5.3 Specyficzne dla marki programowanie robotów ROS 
ROS-Industrial zapewnia oprogramowanie wspierające dla wielu platform dostawców. Każda 
platforma wymaga różnych kroków konfiguracyjnych i konfiguracyjnych z ROS-Industrial. 
Pakiet oprogramowania ABB ( http://wiki.ros.org/abb) zawiera sterowniki i pakiety 
wspierające dla robotów przemysłowych ABB. Odpowiednie samouczki 
(http://wiki.ros.org/abb_driver/Tutorials) 
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Pakiet oprogramowania Fanuc ( http://wiki.ros.org/fanuc)zawiera sterowniki i pakiety 
wspierające dla robotów przemysłowych Fanuc. 
 

5.4 Przykład programowania robota z ABB RobotStudio 

Wykorzystanie środowiska symulacji offline do programowania robotów jest pokazane i 
omówione na podstawie robota ABB YuMi w uzupełnionym filmie i zilustrowane w Tab.4. 

 

Tabela 4 Przykład programowania robotów (ABB RobotStudio [13]) 
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PYTANIA DO SAMOKONTROLI 

1. Kiedy byłoby właściwe, aby korzystać z programowania robot offline? 

a. Inżynierowie w produkcji i w firmie nie mają dobrych umiejętności 
programistycznych 
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b. Operator robota jest doświadczonym gościem programowania, a robot potrzebuje 
bezpośrednich testów 

c. Robot i cały system produkcyjny wymagają testowania różnych konfiguracji 

2. Dlaczego robot musi być skalibrowany przed uruchomieniem programu? 

a. Aby mieć pewność, że fizyczna lokalizacja i współrzędne pasują do 
zaprogramowanych współrzędnych 

b. Tylko w przypadku dwóch lub więcej robotów współpracujących w produkcji 

c. Łatwe programowanie 

d. Aby zapewnić bezpieczeństwo pracy robotów 

e. Jest to wymóg producenta robotów 

3. Robot uczyć wisiorek jest używany do 

a. Kontrola wzrokowa operacji robota 

a. Programowanie robotów offline 

b. Łatwe programowanie zadań i natychmiastowe testy operacyjne 

c. Jako mysz komputerowa do wyboru elementów na ekranie 

d. Przechowywanie danych podczas operacji robotów 

PYTANIA POPRAWNE ODPOWIEDZI 
 

Pytanie  Odpowiedź 
(odpowiedź) 

1 a, c) 

2 a, d 

3 c 
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PYTANIA - POPRAWNE ODPOWIEDZI 
 

Pytanie  Odpowiedź 
(odpowiedź) 

1 d 

2 b 

3 b 

4 c 
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WPROWADZENIE DO LEKCJI 
Złożoność procesu chwytania robota jest często niedoceniana, ponieważ wygląda bardzo 
łatwo dla ludzi. W lekcji dowiesz się, że to, co robi ludzka ręka, jest dla robota efektorem 
końcowym. W definicji efektora końcowego dowiesz się, że efektor końcowy jest częścią 
robota, który wchodzi w interakcje ze środowiskiem. Jak ludzkie ręce, robot potrzebuje 
środków do manipulowania przedmiotami. Ten efektor końcowy jest zwykle podłączony do 
końca nadgarstka robota. Chwytak może się różnić w zależności od aktualnego zadania. 
Dowiesz się również, że głównym celem efektora końcowego jest wykonanie zadania 
manipulacji dokładnie, bezpiecznie i szybko bez uszkodzenia obiektu. 

CELE DYDAKTYCZNE LEKCJI 
W tej lekcji dowiesz się, jakie rodzaje efektorów końcowych są używane do operacji 
manipulacyjnych a które do operacji technologicznych, aby zrozumieć działanie efektorów 
końcowych, szczegółowy proces manipulacji jest podany w kategoriach graficznych. Ponadto 
lekcja zapewnia podstawowy podział efektorów końcowych i wprowadza obszary 
zastosowania chwytaków wielopalcowych oraz zasady mechaniczne stosowane do poruszania 
się palców chwytaków. W oddzielnych sekcjach wymienione są chwytaki wykorzystujące siły 
próżniowe i elektromagnetyczne. 

SŁOWNIK POJĘĆ  
 

Tabela 1 Główne pojęcia 
Nazwa Definicja 

automatyczny system 
wymiany efektora 
końcowego 

Urządzenie sprzęgające między interfejsem mechanicznym a efektorem 
końcowym umożliwiające automatyczną wymianę efektorów 

efektor końcowy Urządzenie specjalnie zaprojektowane do mocowania do interfejsu 
mechanicznego, aby umożliwić robotowi wykonywanie jego zadań 

chwytak Efektor końcowy przeznaczony do zajmowania i trzymania 
robot przemysłowy Sterowany automatycznie, przeprogramowywalny, wielofunkcyjny 

manipulator, programowalny w trzech lub więcej osiach, które mogą być 
zamocowane na miejscu lub mobilne do stosowania w zastosowaniach 
automatyki przemysłowej. 

  



Multifunctional Innovative Learning Assisting Network for VET  
in Advanced Manufacturing   
Project No. 2018-1-PL01-KA202-050812  

     
 
 

 
-	6	-	

 

TREŚĆ LEKCJI 

1 DEFINICJA EFEKTORA KOŃCOWEGO I PROCESU MANIPULACJI 
Efektor końcowy jest ogólnym terminem, który obejmuje wszystkie urządzenia, które mogą 
być zainstalowane na nadgarstku robota. End of Arm Tooling, często nazywany EOT, jest 
jednym z najważniejszych obwodów ramienia robota. Typowe typy to urządzenia spawalnicze, 
pistolety natryskowe i chwytaki. 

Efektory końcowe definiuje się jako: 

• Urządzenie mocowane do nadgarstka ramienia robota i umożliwiające robotowi 
ogólnemu wykonanie określonego zadania. 

• Efektor końcowy oznacza ostatnie ogniwo (lub koniec) robota 

• W szerszym znaczeniu efektor końcowy można postrzegać jako część robota, który 
wchodzi w interakcje ze środowiskiem. 

Efektory robotów dzielą się na dwa typy: 

Rodzaj 1: Typ 1 to chwytaki przeznaczone do manipulowania przedmiotami. Ich funkcją jest 
chwycić obiekt, przenieść go do innej lokalizacji i zwolnić obiekt. Chwytaki są najczęstszym 
rodzajem efektora końcowego. Mogą korzystać z różnych metod chwytania i stylów 
sterowania. Chwytaki robotów wykorzystują mechanizm ludzkiego palca do interakcji z 
obiektem, rys.1. 
 

 

Rysunek 1 Mechanizm palca ludzkiego i robota do interakcji z obiektem 

Rodzaj 2: Typ 2 efektorów robota to narzędzia technologiczne, za pomocą których robot 
wykonuje określoną technologię. Narzędzia do wykonywania procesu, takie jak spawanie 
punktowe, natryskiwanie, malowanie, drukowanie 3D, frezowanie, cięcie, pomiary. 

Proces chwytania robota, rys. 2, można podzielić na następujące etapy: 

i. Zbliżanie się do obiektu: ten etap to ten, podczas którego chwytak jest umieszczony w 
pobliżu obiektu. 

ii. Kontakt: Kontakt chwytaka z obrabianym przedmiotem osiąga się do tego czasu. W 
przypadku bezdotykowego przenoszenia obrabiany przedmiot znajduje się w zakresie 
pola siły chwytaka. 



Multifunctional Innovative Learning Assisting Network for VET  
in Advanced Manufacturing   
Project No. 2018-1-PL01-KA202-050812  

     
 
 

 
-	7	-	

iii. Zwiększenie siły: Ten przyrost siły powinien mieścić się w pewnych granicach, tak aby 
części prehended nie uległy uszkodzeniu ani nie wyślizgnęły się ze szczęk. 

iv. Zabezpieczenie obiektu: Po przyłożeniu wystarczającej siły całkowity stopień swobody 
obiektu zostaje usunięty, a obiekt przestaje poruszać się niezależnie od chwytaka. 

v. Przenoszenie obiektu: Ten krok polega na przeniesieniu obiektu do żądanej lokalizacji. 

vi. Uwolnienie obiektu: Przy makro - skala zwykle uwalnianie obiektu jest osiągane przez 
grawitację 

 
 

 
Rysunek 2 Kroki uwzględnione w procesie chwytania 

 

Chwytaki Klasyfikacja 
Chwytaki można zasadniczo klasyfikować według różnych środków w następujący sposób, 
rys.3: 

 
Rysunek 3 Szeroka klasyfikacja zrobotyzowanych chwytaków 
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Klasyfikacja na podstawie liczby palców 
Na podstawie liczby palców chwytaki można podzielić na dwa, trzy, cztery i więcej palców, 
rys. 4: 

Chwytak jednoplacowy 
W zasadzie hak. Jest to prawdopodobnie najprostszy sposób, aby umieścić chwytak na 
robocie. Nawet jeśli uważasz, że brzmi to niedorzecznie, niektóre aplikacje po prostu 
potrzebują haka lub sondy, aby osiągnąć to, co muszą zrobić. Pod względem precyzji i 
powtarzalności prawdopodobnie nie jest bardzo dokładny, ale jest również najtańszy, nie 
wymaga zasilania, nie wymaga konserwacji. 

Chwytak dwupalcowy 
Chwytaki dwuplacowe mają tylko dwa palce, dzięki którym chwytają przedmiot. Te typy 
chwytaków mają zwykle kontakt obszarowy, ponieważ zazwyczaj ze względu na kształt 
palców nie mogą dać więcej niż dwóch punktów kontaktu. 

Chwytak trójpalcowy 

Ze względu na fakt, że chwytak ma trzy palce, może mieć zarówno kontakt powierzchniowy, 
jak i dotykowy. Ale użycie trzech palców w chwytaniu również zwiększa złożoność projektu 
i złożoność kontroli, które muszą być opracowane dla niego. 

Chwytaki trójplacowe są drugim powszechnym typem stosowanym w zastosowaniach 
przemysłowych.  Chwytaki trójplacowe mają trzy szczęki umieszczone pod kątem 120° do 
siebie. Chwytaki te są wyspecjalizowane do chwytania obiektów cylindrycznych. 

Chwytak czteropalcowy 
Chwytaki czteroplacowe  są czasami kombinacją chwytaków dwupalcowych, a w innych 
przypadkach połączeniem niezależnych palców pracujących razem. Chwytaki te są 
stosowane w stosunkowo wysokich kosztach i zastosowań wymagających precyzji. 

Chwytak pięciopalcowy, ręce antroporficzne 

Chwytaki te są opracowywane wyłącznie na podstawie badań, aby chwytanie było zręczne 
(bliżej podejścia do chwytania rąk człowieka). 

Są chwytaki z więcej niż pięcioma palcami. Powodem, dla którego istnieje wiele różnych 
chwytaków  jest bardzo szeroki zakres zastosowań, w których każdy pracuje najlepiej. 
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Rysunek 4 Chwytaki wielopalcowe 

 

 
Siła wymagana do chwytania przedmiotu 
Chociaż istnieje wiele sił działających na ciało, które zostało podniesione przez ramię 
robota, główną siłą jest siła tarcia. Powierzchnia chwytu może być wykonana z miękkiego 
materiału o wysokim współczynniku tarcia, tak aby powierzchnia obiektu nie uległa 
uszkodzeniu. Chwytak robota musi wytrzymać nie tylko ciężar obiektu, ale także 
przyspieszenie i ruch, który jest spowodowany częstym przemieszczaniem się obiektu. Aby 
ustalić siłę wymaganą do chwytania obiektu, stosuje się następujący wzór: 

 

 

 
gdzie  

F - 
jest 

 
siła wymagana do chwytania 
przedmiotu,  m -  masa obiektu, 

 a -  przyspieszenie obiektu, 

 mi - współczynnik tarcia oraz 

 N - 
ozn
acza 

liczba palców  chwytaka. 

 

2 AKTYWNE CHWYTAKI Z MECHANIZMAMI TRANSFORMACJI 
2.1 Mechanizm przekształcania dźwigni 

Jest to najczęściej stosowany mechanizm, zwłaszcza dzięki swojej prostocie i wystarczającej 
precyzji chwytania. Rozwój siły chwytu zależy od zmian kąta otwarcia. Obciążenie 
poszczególnych elementów, patrz rys. 5, również zmienia się zgodnie z powyższym wzorem. 
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Rysunek 5 Mechanizm przekształcania dźwigni 

 

2.2 Mechanizm transformacji zębatej 

Ten typ bloku jest trudniejszy niż mechanizmy transformacji dźwigni. Ich zaletą jest fakt, że 
zamiast pełnych kół zębatych używają tylko segmentów zębatych, patrz rys. 6. Są precyzyjne i 
zapewniają bardzo dobrze zsynchronizowane ruchy szczęki. Dzięki różnym szybkościom 
transmisji możliwe jest osiągnięcie różnych prędkości otwierania szczęki. Może to pomóc 
zaoszczędzić jeden ruch robota, a tym samym zaoszczędzić trochę czasu. 

 
 

 
Rysunek 6 Mechanizm transformacji zębatej 

 
2.3 Mechanizm transformacji krzywkowej 

Jego zaletą jest dokładna lub precyzyjna regulacja postępu siły chwytu. Są tu krążki, bębny lub 
przednie kamery, patrz rys. 7. 
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Rysunek 7 Mechanizm transformacji krzywkowej 

 

2.4 Wzór mechanizmu transformacji 

Jest on podobny do poprzedniego mechanizmu, o którym mowa. W przeciwieństwie do 
mechanizmu transformacji krzywkowej, jego ruch wejściowy jest jednak prosty, patrz rys. 8. 

 

Rysunek 8 Mechanizm przekształcania szablonów 

 

2.5 Mechanizm transformacji śrubowej 

Mechanizm ten jest najczęściej stosowany, jeśli istnieje potrzeba osiągnięcia wysokiej 
transmisji między ruchem wejściowym (napędem) a szczękami. Głowice wyposażone w ten 
mechanizm transformacji są w stanie chwytać ciężkie przedmioty i utrzymywać stałe siły 
robocze, przyczyniając się tym samym do bezpieczeństwa, zob. rys. 9. 
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Rysunek 9 Mechanizm transformacji śrubowej 

 

3 RODZAJ KONTAKTU Z OBIEKTEM 
Istnieją trzy podstawowe typy chwytaków na podstawie rodzaju styku: 

• Punkt kontaktowy 
• Kontakt liniowy 
• Kontakt obszarowy 

Kontakt punktowy 

Jak wskazuje nazwa, chwytanie punktowe ma miejsce, gdy palce chwytające i przedmiot, który 
ma być chwytany, stykają się w określonych punktach. W tym typie chwytania znajdują się co 
najmniej trzy do czterech punktów styczności między palcami chwytającymi a obiektem, który 
ma być chwytany. 

Kontakt liniowy 

Zetknięcie w linii styku szczęki/palca chwytaka odbywa się w postaci linii zależnej od kształtu 
obiektu. W przypadku styku liniowego należy upewnić się, że hipotetyczne linie, które 
powstają podczas styczności, są równoległe lub jak najbliżej równoległego, w przeciwnym 
razie właściwe chwytanie staje się zbyt trudne. 

Kontakt obszarowy 

Zamiast punktów lub linii, istnieje całe pole powierzchni palców, które wchodzą w kontakt z 
obiektem. Na ogół w kontakcie powierzchniowym, kontakt dwóch powierzchni z 
przeciwległych stron wystarczy, aby całkowicie ograniczyć obiekt. 

Aktywna powierzchnia chwytaka jest tym, co faktycznie styka się między szczęką a obiektem i 
jest związane z geometrycznymi kształtami stosowanymi w konstrukcjach szczęk. Jest on 
wyznaczony jako: Styk punktowy, styk przewodowy B, styk z powierzchnią C, styk kołowy D i 
styk dwuprzewodowy E, rys. 10. 
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Rysunek 10 Kontakt między szczęką a obiektem 

4 CHWYTAKI MAGNETYCZNE 
Istnieją dwa rodzaje chwytaków magnetycznych, magnesy stałe i elektromagnesy. Chwytaki 
magnetyczne nadają się tylko do podnoszenia przedmiotów żelaznych i są bardzo łatwe do 
kontrolowania przy zbieraniu i uwalnianiu. Magnes stały jest obiektem wykonanym z 
magnetyzowanego materiału. Magnesy trwałe wymagają mechanizmu uwalniania 
chwytanego obiektu, jak pokazano na rys. 11. 

 

Rysunek 11 Chwytak magnetyczny 

Oprócz magnesów trwałych można elektrycznie wytwarzać pole magnetyczne. Pole 
magnetyczne jest generowane przez drut nawinięty na cewkę. Gdy elektryczność przechodzi 
przez przewód, pole magnetyczne staje się aktywne, a pole znika po zniknięciu elektryczności. 
Podnośniki elektromagnetyczne są często używane do zbierania różnych złomów żelaza i stali. 
Są one powszechne w przemyśle wytwórczym. Niektóre obiekty mogą być namagnesowane 
podczas wybierania za pomocą elektromagnesów, ale problem ten można zmniejszyć poprzez 
podłączenie elektromagnesów do prądu zmiennego. Chwytaki elektromagnetyczne mogą 
odebrać i zwolnić obiekty w kilka sekund, co jest korzystne, gdy liczy się czas. Inne korzyści z 
chwytaków elektromagnetycznych polegają na tym, że można je zwymiarować dla bardzo 
dużych sił. 
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5 CHWYTAKI PRÓŻNIOWE 
Szlifierki próżniowe stają się przyssawkami, przyssawki są wykonane z gumy. Przyssawki są 
połączone przez rury z urządzeniami podciśnieniowymi do podnoszenia przedmiotów, a do 
uwalniania przedmiotów powietrze jest pompowane do przyssawek. Pod ciśnieniem można 
utworzyć następujące urządzenia: 

• Pompy próżniowe 

• Wyrzutniki 

• Mieszki ssące 

• Cylindry pneumatyczne 

Chwytaki próżniowe działają, gdy różnica między ciśnieniem atmosferycznym a próżnią lub 
podciśnieniem jest wystarczająca, aby zapewnić możliwość podnoszenia, trzymania, 
poruszania się i innych. Dzieje się tak, gdy jedna strona części jest wystarczająco duża i 
wystarczająco płaska, aby chwytak próżniowy mógł stworzyć wystarczającą różnicę ciśnienia. 

Chwytaki próżniowe wykorzystują przyssawki (kubki próżniowe) jako urządzenia do odbioru. 
Istnieją różne rodzaje przyssawek, a kubki są zazwyczaj wykonane z poliuretanu lub gumy i 
mogą być używane w temperaturach od -50 do 200 °C. Przyssawka można podzielić na cztery 
różne typy; uniwersalne przyssawki, płaskie przyssawki z prętami, przyssawki z mieszkami i 
przyssawkami głębinowymi, jak pokazano na rys. 12. 

 

Rysunek 12 Różne rodzaje przyssawek 

Uniwersalne przyssawki służą do płaskich lub lekko łukowych powierzchni. Uniwersalne 
przyssawki są jedną z najtańszych przyssawek na rynku, ale istnieje kilka wad z tego typu 
przyssawkami. Gdy ciśnienie jest zbyt wysokie, przyssawka znacznie zmniejsza się, co prowadzi 
do większego zużycia. Płaskie przyssawki z prętami nadają się do płaskich lub elastycznych 
przedmiotów, które wymagają pomocy podczas podnoszenia. Te rodzaje przyssawek 
zapewniają niewielki ruch pod obciążeniem i utrzymują obszar, na którym działają pod 
ciśnieniem, co zmniejsza zużycie płaskiej przyssawki z prętami, co prowadzi do szybszego i 
bezpieczniejszego ruchu. Przyssawki z mieszkami są zwykle używane do zakrzywionych 
powierzchni, na przykład, gdy konieczne jest rozdzielenie lub gdy mniejszy przedmiot jest 
chwytany i wymaga krótszego ruchu. Tego typu przyssawki mogą być stosowane w kilku 
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obszarach, ale pozwalają na duży ruch przy chwytaniu i niskiej stabilności przy niewielkim 
podciśnieniu. Przyssawka głębokość może być stosowana do powierzchni, które są bardzo 
nieregularne i zakrzywione lub gdy element musi być podnoszony nad krawędzią. 

Przykład użycia chwytaka próżniowego na robota przedstawiono na rys.13. 

 

 

Rysunek 13 Przykład użycia chwytaka próżniowego 

6 EFEKTOR KOŃCOWY – NARZĘDZIA 
— Narzędzia do usuwania materiałów 

Kategoria ta obejmuje narzędzia do cięcia, wiercenia i usuwania gratowania zainstalowane 
jako narzędzia robota. 

— Palniki spawalnicze 

Spawanie jest bardzo popularną aplikacją zrobotyzowaną. Palniki spawalnicze stały się zatem 
bardzo wydajnymi efektorami końcowymi, które można kontrolować w wyrafinowany sposób 
dla zoptymalizowanego spawania. Niektóre palniki są również wyposażone w podajnik drutu 
dla jeszcze lepszej kontroli procesu. 

• Pistolety spawalnicze 
• Pistolety do malowania natryskowego 
• Wrzeciono do wiercenia i frezowania 
• Śrubokręty 
• Palnik grzewczy. 

7 ZMIENIACZE EFEKTORÓW 
Zmieniacze efektora są używane, gdy wiele różnych efektorów końcowych musi być użytych 
w sekwencji przez jednego robota. Służą do standaryzacji interfejsu między kołnierzem robota 
a podstawą narzędzia. Mogą być ręczne lub automatyczne, patrz rys. 14. 
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8 PRZYKŁAD EFEKTORA MODUŁOWEGO Z MECHANIZMEM WYMIENNEGO 
 

 

Rysunek 14 Efektor modułowy 
 

PYTANIA DO SAMOKONTROLI  
1. Jaki jest możliwy kontakt chwytaka z obiektem? 

a. Tylko punkt kontaktowy 

b. Kontakt punktowy i liniowy 

c. Tylko kontakt obszarowy 

d. Kontakt punktowy, liniowy i obszarowy 
 

2. Do klasyfikacji chwytaków na podstawie liczby palców należy: 
a. Jeden chwytak palca i palnik spawalniczy 
b. Trzy chwytaki palców i pistolet do klejenia 
c. Jeden palec, dwa i więcej palców 
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3. Jakie rodzaje kontaktu z obiektem mogą być: 
a. Tylko punkt kontaktowy 
b. Kontakt punktowy i liniowy 
c. Tylko kontakt obszarowy 
d. Kontakty punktowe, liniowe i obszarowe 

  
4. Który krok NIE należy do operacji - manipulacja obiektem? 

a. Uwolnienie obiektu 

b. Nawiązywanie kontaktu 

c. Zbliżanie się do obiektu 

d. Zabezpieczenie obiektu 

e. Przesuwanie obiektu 

f. Zwiększenie siły 

g. Spawanie punktowe 

PYTANIA POPRAWNE ODPOWIEDZI 
Pytanie  Odpowiedź 

(odpowiedź) 

1 d 

2 c 

3 d 

4 g 
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WPROWADZENIE DO LEKCJI 
Celem lekcji jest zapoznanie uczniów z robotami współpracującymi (Cobots) i bezproblemową 
eksploatacją robotów w środowiskach współpracy, np. autonomia poziomu 5, która ma 
przeważać w przyszłej produkcji. W ciągu ostatniej dekady odnotowano ogromny wzrost 
wykorzystania robotów. Na produkcję wpłynął wzrost liczby robotów opartych na współpracy. 
Nie ma już potrzeby fizycznych barier między robotami a ludźmi na terenie fabryki. Roboty 
współpracujące, czyli coboty, to stosunkowo niedawny rozwój, który ma obiecującą przyszłość 
w zakresie umożliwienia bezpiecznej interakcji człowiek-maszyna. Umożliwiając bezpośrednią 
współpracę między pracownikiem a robotem, dodają one wymiaru naszej wiedzy na temat 
tego, w jaki sposób automatyzacja może zostać zintegrowana z przemysłem. Roboty 
współpracujące, znane inaczej jako cobots, zostały zaprojektowane tak, aby bezpiecznie 
pracować razem z ludźmi we wspólnym obszarze roboczym. Roboty te, z większą 
elastycznością i zręcznością, mogą wykonywać bardziej delikatne zadania, których roboty 
konwencjonalne nie mogą, i dlatego uważa się je za jeden z przyszłych trendów w robotyce w 
przemyśle. 

CELE DYDAKTYCZNE LEKCJI 
Ta lekcja przedstawia pomysły i funkcjonalność robotów współpracy wprowadzając studenta 
do robotów współpracujących. Celem jest zapoznanie z definicją cobotów, zapoznanie  z 
parametrami i możliwościami cobotów oraz przedstawienie różnych aspektów zastosowań 
cobotów w różnych dziedzinach przemysłu i ich odpowiednich funkcji. Ogólnym celem jest 
dostarczenie wiedzy na temat potencjału robotów opartych na współpracy i funkcjonalności 
współpracy w celu wykorzystania tego potencjału w praktyce w kierunku zwiększenia 
wydajności i skuteczności procesu produkcyjnego. 

SKRÓTY  
 
Cobot - Robot współpracujący 
SLP - Bezpieczna ograniczona pozycja  
STR - Bezpieczny zakres momentu obrotowego 
JEDNOLITY MECHANIZM RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI Monitorowane zatrzymanie ze 

względu na bezpieczeństwo 
JEDNOLITY MECHANIZM NADZORCZY Monitorowanie prędkości i separacji 
PFL Moc i siła ograniczona 
 
 
 
 
 



Multifunctional Innovative Learning Assisting Network for VET  
in Advanced Manufacturing   
Project No. 2018-1-PL01-KA202-050812  

     
 
 

 
-	7	-	

TREŚĆ LEKCJI 

1 KONTEKST I DEFINICJE 
1.1 Informacje ogólne 

Mitsubishi Electric ukuł termin „robotyka kooperacyjna”, aby objąć tę szerszą definicję 
współpracy, możemy dalej rozszerzyć definicję kobotów, aby spojrzeć na środowiska, w 
których ludzie nie pracują razem z robotem, ale wymagają regularnego dostępu do komórki 
robota. W takich zastosowaniach regulowane strefy bezpieczeństwa (na przykład za pomocą 
skanerów bezpieczeństwa) połączone z funkcjami takimi jak bezpieczna ograniczona prędkość 
(SLS), bezpieczna ograniczona pozycja (SLP) i bezpieczny zakres momentu obrotowego (STR) 
stopniowo ograniczają pozycję, prędkość i moment obrotowy robota w miarę zbliżania się 
człowieka. 

Bezpieczeństwo produkcji jest zawsze głównym celem. Wprowadzenie robotów 
współpracujących około 2005 r. zmieniło strukturę fabryk. Przedtem istniała zazwyczaj 
fizyczna bariera między robotami a ludźmi na terenie fabryki. Nowe systemy robotów 
współpracujących umożliwiają bardziej elastyczną współpracę między ludźmi a robotami. 
Mogą istnieć w tej samej przestrzeni i można dynamicznie współdziałać poprzez staranne 
projektowanie. Obecnie roboty współpracujące są prawie wyłącznie wykorzystywane do 
mniejszych zadań ładunku użytkowego. Bezpieczeństwo pozostanie głównym przedmiotem 
zainteresowania, ponieważ możliwy zestaw zastosowań zostanie rozszerzony. 

1.2 Czym jest robot współpracujący? 

Termin „robot współpracujacy” jest często błędem. W rzeczywistości, chociaż robot 
współpracujący jest przeznaczony do pracy z ludźmi, to samo urządzenie niekoniecznie musi 
być ograniczone siłą. Oznacza to, że komórka zrobotyzowana jest monitorowana, bezpieczna 
dla współpracowników i opiera się na co najmniej jednym z czterech trybów współpracy. 
Termin „pracowniczy robot” jest unikalny, ponieważ opisuje fakt, że ludzie i roboty 
współpracują ze sobą, a nie czy roboty są ograniczone. „Cobot” jest slangowym terminem 
używanym do opisu robota współpracującego. Po raz kolejny termin „cobot” jest używany 
głównie w odniesieniu do robotów o ograniczonej mocy. Można więc powiedzieć, że robotem 
ograniczonym siłą jest cobot. 

Aby korzystać z cobotów należy zrozumieć: 
• Dlaczego różnią się od „tradycyjnych” robotów? 
• Co należy uznać za COBOT? 
• Podstawy współpracy HRC (Human-Robot Collaboration) i ich przestrzeni roboczej 
• Nowe techniki monitorowania prędkości i separacji, które mogą jeszcze bardziej 

poprawić bezpieczeństwo zastosowań cobota 
• Czy COBOTS naprawdę są tak bezpieczne? 

Roboty współpracujące są zaprojektowane do pracy z ludźmi. Są zbudowane z funkcji 
bezpieczeństwa, takich jak zintegrowane czujniki, pasywna zgodność i wykrywanie 
nadprądowe. Zintegrowane czujniki będą odczuwać siły zewnętrzne i, jeśli siła jest zbyt 
wysoka, prowadzić robota do zatrzymania ruchu. Większość robotów opartych na współpracy 
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może być łatwo nauczana przez demonstrację, a nie wymaga głębokiej wiedzy 
programistycznej. Ze względu na łatwość ich wdrożenia oraz fakt, że nie są wymagane żadne 
dodatkowe zabezpieczenia (np. ogrodzenia czy przełączniki), można je znacznie szybciej 
zamontować w sieci. Większość robotów współpracujących można również przenosić po 
terenie fabryki, aby wykonywać różne zadania na innych stacjach. Będąc bardziej zręcznym i 
elastycznym, mogą wykonywać więcej zadań, a nawet robić to, co człowiek może zrobić [1]. 

2 WSPÓŁPRACA CZŁOWIEK - ROBOT 
Ludzie i roboty pracują w fabryce i zazwyczaj muszą dzielić się przestrzenią roboczą. Przestrzeń 
robocza oparta na współpracy wyraźnie określa ograniczoną przestrzeń i wspólne przestrzenie 
robocze. Tradycyjne roboty przemysłowe mają ograniczoną przestrzeń lub muszą zostać 
zatrzymane, jeśli dzielą się rodzajem wspólnej przestrzeni roboczej. Z drugiej strony, coboty 
mogą korzystać z tego samego obszaru roboczego bez żadnych zewnętrznych środków 
bezpieczeństwa (Tab.1) 

 
Tabela 1 Ograniczona przestrzeń robocza a obszar roboczy współpracy [1] 

 

 

 

 

Zwrócono uwagę na potrzebę prześwitu 
wokół przeszkód, takich jak urządzenia, 
sprzęt, podpory budynku i drogi dojazdowe. 

Przestrzeń robocza robotów przemysłowych 
jest w pełni ograniczona 
Metody współpracy 
Wskaźnik bezpieczeństwa monitorowanego 
zatrzymania (SRMS): OSOBA WCHODZI 

Sekcja 5.5.2 z 2016 r. (ISO/TS 15066: 
Należy uniemożliwić dostęp do ograniczonej 
przestrzeni poza wspólną przestrzenią 
roboczą. 
Zatrzymanie ochronne jest aktywowane, gdy 
dana osoba wchodzi do wspólnego obszaru 
roboczego [2]. 

Monitorowanie prędkości i separacji (SSM) 
Sekcja 5.5.4 z 2016 r. (ISO/TS 15066:2016) 
Jeżeli odległość separacji między 
niebezpieczną częścią układu robota a 
którymkolwiek operatorem znajduje się 
poniżej ochronnej odległości separacji, 
wówczas układ robota uruchamia zatrzymanie 
ochronne. 
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Współpraca 

 

Wspólne działania 

 
Power and Force Limited (PFL) 
Sekcja 5.5.5 z 2016 r. (ISO/TS 15066: 
System robotów został zaprojektowany w taki 
sposób, aby odpowiednio zmniejszyć ryzyko 
dla operatora poprzez nieprzekraczanie 
mających zastosowanie wartości granicznych 
dla styków [2] 
Należy zapobiegać narażeniu na wrażliwe 
obszary ciała, w tym czaszkę, czoło, krtani, 
oczy, uszy lub twarz.  

 

 
Rysunek 1 Współpraca człowiek-robot [3] 

 

3 ROBOT PRZEMYSŁOWY A ROBOT WSPÓŁPRACUJĄCY 
Porównanie robotów przemysłowych i robotów współpracujących podsumowano w Tab.2. 

 
Tabela 2 Typowe różnice między robotami przemysłowymi i robotami współpracującymi 

 

Roboty przemysłowe Roboty współpracujące 
• Duży, stały sprzęt 
• Zwykle wymaga klatki 

bezpieczeństwa 

• Mały & elastyczny 
• Podobna prędkość jak u ludzi 
• Szybka konfiguracja 
• Łatwy w użyciu 
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• Wysoka objętość, wysoka prędkość 
produkcji 

• Kompleksowa integracja i 
programowanie 

• Trudne do zmiany/przemieszczenia 
• Wysokie koszty wdrożenia 

• Bezpieczne obok pracowników 
• Niskie koszty początkowe i szybki zwrot z 

inwestycji 

  
 

Ze względu na ich elastyczność i względną łatwość użytkowania w porównaniu z w pełni 
automatycznymi systemami robotycznymi, coboty są ogólnie uważane za niedrogi i atrakcyjny 
wybór dla małych i średnich przedsiębiorstw. Producenci ci mogą korzystać z tradycyjnej 
oferty wartości robotów - mogą wykonywać powtarzające się lub niebezpieczne zadania, 
zwalniając pracowników ludzkich, aby dodać wartość dodaną za znacznie niższe koszty 
wejścia. 

3.1 Funkcja Cobotów 

Norma bezpieczeństwa ISO 10218-1 [4] klasyfikuje cztery rodzaje pracy robotów 
współpracujących. 

3.1.1 Monitorowanie bezpieczeństwa zatrzymania 

Monitorowane bezpieczeństwo zatrzymuje ruch robota, gdy operator znajduje się w obszarze 
roboczym współpracy. Robot utrzymuje moc, ale nie może się poruszać. Ta przestrzeń robocza 
jest wspólną przestrzenią, w której człowiek i robot wykonują zadania. Podczas gdy przestrzeń 
robocza jest wolna od operatorów, cobot pracuje z dużą prędkością. Powoduje to szybszy czas 
cyklu. 
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3.1.2 Wskazówki ręczne 

Prowadzenie ręczne umożliwia cobotowi poruszanie się przez bezpośrednie wejście od 
operatora. Cobot pozostaje w monitorowanym ograniczniku bezpieczeństwa, dopóki operator 
nie uruchomi urządzenia prowadzącego za pomocą przełącznika. Takie pomoce są łatwiejsze 
do manewrowania niż tradycyjne wzory. 

3.1.3 Monitorowanie prędkości i separacji 

Monitorowanie prędkości i separacji często określa się mianem bezogrodowego systemu 
robotów. Robot współpracujący może poruszać się jednocześnie z operatorem, jeśli utrzymuje 
wcześniej określoną odległość od siebie. Często skaner laserowy z oceną bezpieczeństwa 
monitoruje tę aplikację cobota. 

3.1.4 Ograniczanie mocy i siły przez wewnętrzny projekt lub sterowanie 

Ograniczenia mocy i siły wymagają specjalnego robota, który ma moc lub siłę sprzężenia 
zwrotnego. Ten system pozwala cobotowi wykryć kontakt z osobą. To najpopularniejszy typ 
cobota. Wymaga to szeroko zakrojonej oceny ryzyka, ponieważ operator może pozostać w 
zasięgu cobota. 

3.2 Wdrożenie 

3.2.1 Faza projektowania 

Rozwiązanie typu plug-and-play, które pasuje mechanicznie, elektrycznie i oprogramowaniem 
do robota, jest łatwiejsze do wdrożenia. To znacznie uprości projektowanie części procesu i 
umożliwi inżynierom powrót do codziennej rutyny tak szybko, jak to możliwe. 

3.2.2 Faza integracji 

Po otrzymaniu cobota, trzeba go zaprogramować. Programowanie jest zwykle czasochłonne i 
skomplikowane, wymagające konkretnych umiejętności. Jest to jeden z powodów, dla których 
wybrać robota z prostym interfejsem przeciągnij i upuść, kreatorem oprogramowania lub 
odpowiednią aplikacją z krótkim zarządzaniem cn. 

3.2.3 Faza eksploatacji 

To może być konieczne, aby upewnić się, że robot nie wytrzyma długo. Jak tylko robot się 
zatrzyma, ktoś powinien być w pobliżu, aby debugować to, co się właśnie stało. 
Oprogramowanie, które może śledzić te działania i ostrzegać przed stanem robota ma 
kluczowe znaczenie dla szybszego powrotu do produkcji. Oprogramowanie cobota jest zwykle 
niedrogie w porównaniu z oprogramowaniem robotów przemysłowych. 

Ściślejsza integracja cobot-maszyna jest łatwiejsza dzięki wbudowanym cyfrowym 
kontrolerom we/wy lub protokołom komunikacyjnym opartym na Ethernetie, takim jak 
Ethernet IP. Aby ograniczyć złożoność do minimum, należy ograniczyć interakcję z maszyną do 
podstawowych poleceń, takich jak cykl-start i cykl-uzupełnić. 
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3.3 Parametry realizacji specyficzne dla cobota 

3.3.1 Bezpieczeństwo z natury 

Coboty używają wszystkich typów czujników, ale ich głównym wyróżnieniem jest to, że nie są 
w stanie cię skrzywdzić. Podczas gdy robot o wadze 35 kg może potencjalnie spowodować 
obrażenia, jeśli coś pójdzie nie tak, z natury bezpieczne roboty są po prostu zbyt słabe, aby cię 
skrzywdzić. 

3.3.2 Wyczulanie skóry 

Ten typ robota ograniczonego siłą jest mniej rozpowszechniony w branży, ale jest to 
prawdopodobnie najbezpieczniejsza opcja. Roboty te wykorzystują różne dotykowe metody 
wykrywania wpływu. Czujnik mierzy przewodność ciała i automatycznie zatrzymuje robota po 
osiągnięciu określonego progu. 

3.3.3 Podstawa czujnika siły 

Te rodzaje robotów o ograniczonej sile mają inny sposób odczuwania siły przyłożonej na ich 
ciało: duży czujnik siły obrotowej u podstawy robota monitoruje różne siły. Jeśli robot jest 
zaprogramowany do poruszania się w każdym kierunku, ale coś uniemożliwia mu poruszanie 
się, czujnik siły wyczuje nieprawidłowy wektor siły i zatrzyma robota. Technika ta jest często 
stosowana przez firmy, które przekształcają swoje roboty przemysłowe w roboty 
współpracujące. Punktem montażu robota przemysłowego na czujniku siły momentu 
obrotowego i pod miękką skórą jest umożliwienie producentowi robota ponownego 
wykorzystania ugruntowanego projektu robota w celu zbudowania robota współpracującego. 

3.3.4 Wspólne wykrywanie 

Wykrywanie stawów jest najczęstszym rodzajem robota ograniczonego siłą. W rzeczywistości 
ten typ cobota wykorzystuje swoje stawy do monitorowania sił wywieranych na jego ciało. 
Niektóre roboty wykorzystują moc wejściową silnika, a niektórzy używają czujników siły 
obrotowej osadzonych w ich połączeniach. Ten typ wykrywania jest łatwy dla użytkownika 
końcowego: należy ustawić tylko jedno lub dwa ustawienia bezpieczeństwa w sterowniku i 
jesteś gotowy do uruchomienia bezpiecznego robota. 

3.4 Znormalizowane funkcje 

Specyfikacja techniczna ISO/TS 15066 „Roboty i roboty - współpracujące roboty przemysłowe” 
opisuje cztery rodzaje współpracy jako zasady ochrony i wymogi bezpieczeństwa w 
następujący sposób: 

• Ograniczenie mocy i siły 
• Prowadzenie ręczne 
• Monitorowanie prędkości i separacji 
• Monitorowane zatrzymania- monitorowane przez SAF 

Pierwszym etapem oceny wymaganym przez ISO/TS 15066 jest przeprowadzenie oceny ryzyka 
zgodnie z EN/ISO 12100. W tej ocenie ryzyka należy uwzględnić całą wspólną przestrzeń 
roboczą, dostęp, zezwolenia oraz sposób, w jaki operator będzie współdziałał z robotem. 
Należy wziąć pod uwagę każdą racjonalnie przewidywalną sytuację kontaktu między 
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operatorem a robotem. Ważne jest, aby rozważyć, czy zaangażowane są jakiekolwiek 
struktury stacjonarne i inne aspekty, takie jak efektor końcowy i obrabiany przedmiot. 

Po sklasyfikowaniu każdej potencjalnej sytuacji kontaktowej i ustaleniu wartości granicznych, 
każda z nich musi zostać zbadana lub oceniona. Zastosowana metoda zależy od konkretnego 
rodzaju uderzenia. 

Coboty są ograniczone w prędkości i ładowności, co rozczarowuje niektórych użytkowników 
poszukujących konwencjonalnego robota, który nie wymaga kosztownej ochrony 
bezpieczeństwa. Największą wartością cobotów jest to, gdzie mogą uwolnić 
wykwalifikowanego pracownika od aspektów medycznych swojej pracy, aby skoncentrować 
się wyłącznie na aspektach wysokiej wartości.  

Norma bezpieczeństwa ISO 10218-1 klasyfikuje cztery rodzaje funkcji bezpieczeństwa pracy 
robotów współpracujących. 

3.4.1 Ograniczenie mocy i siły 

Zdolność robota do wywierania siły jest ograniczona. Zastosowanie: 
• Małe lub wysoce zmienne zastosowania 
• Warunki wymagające częstej obecności operatora 
• Maszyna do pielęgnacji 
• Załadunek/rozładunek 

3.4.2 Prowadzenie ręczne 

Operator prowadzi robota przez ruchy. Zastosowanie: 
• Wspomaganie podnoszenia robotów 
• Wysoce zmienne zastosowania 
• Produkcja ograniczona lub mała partia 

3.4.3 Monitorowanie prędkości i separacji 

Robot wykrywa przeszkody i zmniejsza prędkość. Zastosowanie: 
• Zadania jednoczesne 
• Bezpośredni interfejs operatora  

3.4.4 Monitorowane zatrzymanie ze względu na bezpieczeństwo 

Robot zatrzymuje się w obecności operatora lub przeszkody. Zastosowanie: 
• Bezpośredni załadunek lub rozładunek części 
• Praca w kontrolach procesowych 
• Funkcja monitorowania prędkości i separacji postoju 

3.5 Rób i nie rób z cobotami 

3.5.1 Nie wprowadzaj do produkcji z wartościami domyślnymi 
• Dowiedz się, z którego z czterech wstępnie zdefiniowanych trybów ochronnych 

będziesz korzystać. 
• Wykonać obliczenia siły, prędkości, ciśnienia, energii, wprowadzić prawidłowe 

wartości. 
• Zaleca się walidację przez stronę trzecią. 
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3.5.2 To musiało wynosić 20 N, ale 100 N jest minimalną wartością dozwoloną dla 
tego robota. 

• Nie przesadzaj z robotem. 
• Roboty o minimalnych rozmiarach zapewniają lepszą kontrolę limitów. 

3.5.3 Nie strzeż się na odległość, kiedy naprawdę musisz pilnować przez Power and 
Force Limiting (PFL) 

• Dowiedz się, który z czterech wstępnie zdefiniowanych trybów ochronnych będzie 
używany dla każdej aplikacji. 

3.5.4 Nie projektuj ostrych narzędzi lub oprzyrządowania bez minimalnych 
powierzchni 

• Wszystkie powierzchnie muszą być zaokrąglone i posiadać minimalne powierzchnie. 

3.5.5 Nie zezwalaj na punkty szczypania/zgniatania z sąsiednimi powierzchniami 
• Jasno określić obszar roboczy współpracy i rozważyć obszary powierzchni punktowej 

szczypty. 

3.5.6 Ustawianie i dostosowywanie wspólnych paramentów bezpieczeństwa musi 
być chronione hasłem 

3.5.7 Operator posiada środki umożliwiające: 
• Zatrzymać ruch robota w dowolnym momencie za pomocą pojedynczego działania, lub 
• Mieć niezakłócony sposób opuszczania wspólnej przestrzeni roboczej 

3.5.8 Urządzenia zatrzymywania awaryjnego muszą być łatwo dostępne dla 
operatora. 

3.6 Wybór cobotów 

3.6.1 Standardowe koboty i ich charakterystyka 

Zapewnienie bezpiecznego nauczania. Ponieważ operator jest odpowiedzialny za ruch robota, 
musi on zawsze być świadomy otaczającego go sprzętu i problemów związanych z 
bezpieczeństwem (rysunek 2). Możliwe jest wymuszenie ograniczeń w ruchu, takich jak 
ograniczenia przestrzeni i miękkich osi, aby pomóc operatorowi w bezpiecznym ruchu. 

Umożliwienie bezpiecznej eksploatacji. Operator musi najpierw opuścić zabezpieczoną 
przestrzeń. Można to wykryć za pomocą czujników bezpieczeństwa lub dodatkowej 
weryfikacji operatora. Aby ponownie włączyć robota do pracy, należy zapewnić zamierzony 
wybór trybu. 
 

Tabela 3 Funkcje Cobota, które należy wziąć pod uwagę 

Funkcje operacyjne Reprezentatywne technologie 
Stosunkowo niski koszt/szybki zwrot z 
inwestycji 
Programowany łatwo/szybko 
Szybkie wdrożenie i integracja 
Lekkie systemy/mały ślad 
Wielkość skali człowieka i zakres działania 

6 lub 7 ramion przegubowych DoF 
Wykrywanie siły/kontrola siły 
Brak punktów szczypania/ostre krawędzie 
Programowanie przez demonstrację 
Lekka konstrukcja/nowe materiały 
Nieagresywne wygląd/chłodne kolory 
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Pracuj bezpiecznie i skutecznie z ludźmi 
Niższe wymagania dotyczące 
mocy/konserwacji 
Wszechstronny, obsługuje wiele zadań 
automatyzacji 
Obsługiwane przez pracowników o różnych 
poziomach wykształcenia 

Zintegrowane czujniki (torque, wizja, sonar 
itp.) 
Oprogramowanie 
centricity/inteligence/„perception” 
Zgodny/rekompensowany 
grawitacyjnie/zwrotne ramiona drywiowalne 

 

 
Rysunek 2 Różnorodność standardowych cobotów 

 
 

Tabela 4 Niektóre coboty z ich parametrami 

 
 
Z reguły coboty mają możliwość programowania wizualnego, a w większości przypadków 
symulacji funkcjonalnej. 
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Rysunek 3 Programowanie cobotów w przemyśle 

 

3.6.2 Cobot YuMi (ABB) 

Na rynku istnieje wiele robotów współpracujących, a jako przykład wybrano ABB YUMI 
IRB14000. ABB YuMi IRB14000 jest robotem współpracującym pierwszej generacji z 
podwójnym ramieniem firmy ABB robotyki [5]. Nazwa YuMi pochodzi od „Ty i Mnie”, które, 
jak sama nazwa wskazuje, rozwinęły się w ścisłej współpracy z ludźmi w przemyśle [6]. Robot 
Yumi jest lekki i nie musi być objęty żadnym obszarem ochronnym, co zapewnia 
bezpieczniejsze środowisko pracy zarówno dla pracownika, jak i robota.  

Każde ramię robota ma 7 osi oferujących większą elastyczność ruchu. Przegląd ramion oraz 
pozytywnych i negatywnych kierunków robota YuMi przedstawiono na rys. 4. Każde ramię ma 
ruchy około 664 mm wzdłuż osi Y, 1018 mm wzdłuż osi Z i 681 mm wzdłuż osi X. Wartości te 
są ważne dla określenia granic przy dopasowywaniu ruchu ludzkiego ramienia do ramienia 
robota. 

 

  

Rysunek 4 ABB YuMi Collaborative Robot i YuMi Axis przegląd [6] 
 

4 KORZYSTANIE Z COBOTÓW 
Korzystanie z cobotów powinno rozpocząć się od planowania cyklu projektu, w tym 
następujących kroków. 
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Rysunek 5 Cykl użycia cobota [1] 

 

W celu zaplanowania wykorzystania należy podać następujące informacje: 

1. instrukcje i informacje specyficzne dla wspólnej aplikacji dotyczące właściwego 
obsługi, instalacji i rozruchu, testów rozruchowych, procedur rozruchu, informacji o 
systemie itp. 

2. informacje dotyczące robota, oprzyrządowania i przedmiotu obrabianego, w tym 
efektywnego obciążenia użytkowego i całkowitej masy ruchomych części robota 

3. Przewidywane i dające się racjonalnie przewidzieć sytuacje kontaktu między systemem 
robota a operatorem 

Cobot jest elastyczny i może szybko nauczyć się dostosowywać się do różnych zadań - od 
zbierania i umieszczania po maszynę do pielęgnacji (Rys.6) 

 
Rysunek 6 Coboty wykorzystują obszary [7]. 

 

4.1.1 Chwyć I ustaw 

Ręczny chwyt i ustawienie są jednym z najczęściej powtarzalnych zadań wykonywanych 
obecnie przez pracowników ludzkich. Przyziemna natura zadania może często prowadzić do 
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błędów, podczas gdy powtarzające się ruchy fizyczne mogą prowadzić do obciążenia lub urazu. 
Zadanie „pick and place” to każde, w którym obrabiany przedmiot jest odbierany i 
umieszczany w innym miejscu. Może to oznaczać funkcję pakowania lub funkcję sortowania z 
tacy lub przenośnika; później często wymaga zaawansowanych systemów wizyjnych. Typowe 
funkcje pick and place wymagają efektora końcowego, który może uchwycić obiekt. To może 
być chwytak lub efekt kubka próżniowego. 

4.1.2 Obsługa maszyny 

Technika maszynowa wymaga, aby osoba stała przez długie godziny przed maszyną CNC, 
maszyną do modelowania wtryskowego lub innym podobnym urządzeniem i dążyła do jego 
potrzeb operacyjnych. Może to być zmiana narzędzi lub wymiana surowców. Proces ten jest 
długi i męczący dla ludzkiego operatora. Nie tylko coboty uwalniają człowieka, ale jeden cobot 
może również mieć tendencję do wielu maszyn, co prowadzi do zwiększenia produktywności. 

4.1.3 Pakowanie i paletyzacja 

Podzbiór „pick and place” to pakowanie i paletyzacja produktów. Produkty przed 
opuszczeniem terenu fabryki muszą być odpowiednio przygotowane do wysyłki. Może to 
obejmować opakowanie termokurczliwe; montaż i załadunek skrzyni; i pole zestawianie lub 
umieszczanie na palecie do wysyłki. Zadania te są powtarzalne i obejmują małe ładunki, dzięki 
czemu są idealne dla cobotów. Szybka wymiana produktów ma kluczowe znaczenie dla 
każdego przedsiębiorstwa prowadzącego produkcję od wysokiej do niskiej wielkości. Do tej 
aplikacji wymagane jest śledzenie przenośnika, aby zsynchronizować ruch robota z 
przenośnikiem. 

4.1.4 Zadania procesowe 

Zadaniem procesu jest każdy, który wymaga narzędzia do interakcji z obrabianym 
przedmiotem. Częstymi przykładami są przetwarzanie klejenia, dozowanie lub spawanie. 
Każde z tych zadań procesowych wymaga narzędzia, aby wielokrotnie przechodzić stałą 
ścieżką. Te zadania procesowe zajmują dużo czasu, aby szkolić nowych pracowników w celu 
uzyskania wymaganego wykończenia. Za pomocą cobota programowanie może być 
wykonywane na jednej jednostce i kopiowane do innych. Cobot rozwiązuje również problem 
posiadania pracownika wykonującego precyzyjne i powtarzalne ruchy. 

Zaletą wielu systemów cobotów jest łatwość programowania poprzez metody zapisu miejsca 
i pozycji lub tradycyjne programowanie CAD/CAM, łagodzenie programowania robota i 
umożliwienie każdemu, kto ma doświadczenie spawalnicze, zaprogramowania cobota. 

4.1.5 Zadania wykończeniowe 

Zadania wykończeniowe wykonywane przez operatorów ludzkich wymagają ręcznego 
narzędzia i dużej siły. Wibracje z narzędzia mogą spowodować obrażenia operatora. Cobot 
może zapewnić niezbędną siłę, powtarzalność i dokładność wymaganą do wykonywania prac 
wykończeniowych. Te prace wykończeniowe mogą obejmować polerowanie, szlifowanie i 
gratowanie. Robot może być nauczany ręcznie lub za pomocą metod programowania 
komputerowego. Coboty, które mają kontrolę siłową, mogą pomóc robota bardziej 
wytrzymać. Pozwala to robotowi radzić sobie z różnymi częściami o różnych wymiarach. 
Osiąga się to za pomocą wykrywania siły. 
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4.1.6 Kontrola jakości 

Proces kontroli jakości zazwyczaj obejmuje pełną kontrolę gotowych części, obrazy o wysokiej 
rozdzielczości dla precyzyjnie obrabianych części i weryfikację części pod kątem modeli CAD. 
Montaż wielu kamer o wysokiej rozdzielczości na cobotach może zautomatyzować proces w 
celu uzyskania szybszych wyników. Inspekcję można również przechwycić cyfrowo i 
zdigitalizować porównanie z procesem modelowym generowanym komputerowo. 
Korzystanie z cobotów do kontroli może prowadzić do kontroli wyższej jakości, co skutkuje 
dokładniejszymi partiami produkcyjnymi. 

5 TENDENCJE ROZWOJOWE  
Wskaźnik wzrostu wykorzystania cobotów był nieco wyższy (23 %) w porównaniu z 
tradycyjnymi robotami z powodów takich jak brak świadomości, zarządzanie zmianami i brak 
skutecznych wyników w zakresie wykorzystania technologii lub oceny zwrotu z inwestycji 
biznesowych. Przewiduje się, że w ciągu najbliższych pięciu do 10 lat dostawy i przychody 
robotów współpracujących będą szybko rosnąć [8]. Do niedawna dostawy kobotów 
ograniczały się do kilku dostawców. Większość największych dostawców robotów 
przemysłowych realizuje obecnie ten sektor za pomocą własnego rozwiązania cobot. Coboty 
borykają się z coraz większą liczbą wyzwań, a wiodące branże  pozostają rozdrobnione, a nie 
zajmują się tradycyjnymi robotami przemysłowymi. Roboty współpracujące cieszą się 
sukcesem na nowych rynkach i aplikacjach, które nie zostały dobrze uwzględnione lub 
obsługiwane przez tradycyjne roboty przemysłowe. W rezultacie całkowity rynek cobotów 
ogólnie rośnie ze względu na następujące czynniki: 

1. Całkowity koszt instalacji i integracji systemu jest niższy dla cobotów. 
2. Coboty mogą być używane w samodzielnych i indywidualnych stacjach roboczych i nie 

muszą być w większym stopniu zintegrowane z całkowitą linią produkcyjną. 
3. Mniej szkoleń i inżynierów jest potrzebnych do programowania cobota 
4. Większe obciążenia użytkowe i wytrzymałe zastosowania. 

 

PYTANIA DO SAMOKONTROLI  

1. Co to oznacza - monitorowanie prędkości i separacji (SSM) 

a. System robota jest zaprojektowany, jeśli odległość separacji między częścią 
systemu robota a dowolnym operatorem znajduje się poniżej ochronnej odległości 
separacji 

b. System robotów jest zaprojektowany tak, aby zatrzymać się, jeśli dana osoba 
wejdzie do wspólnego obszaru roboczego 

c. System robota jest zaprojektowany tak, aby zatrzymać się, jeśli operator porusza 
się bardzo szybko 

2. Które z tych stwierdzeń opisują zalety cobotów nad robotami przemysłowymi? 
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a. Mały & elastyczny 

b. Zwykle wymaga klatki bezpieczeństwa 

c. Wysoka objętość, wysoka prędkość produkcji 

d. Podobna prędkość jak człowiek 

e. Szybka konfiguracja 

f. Łatwy w użyciu 

g. Kompleksowa integracja i programowanie 

h. Bezpieczny obok pracowników 

3. Nazwa czterech typów operacji cobotów zgodnie z normą ISO 10218-1 i 
bezpieczeństwem 

a. Ograniczenie mocy i siły 

b. Prowadzenie ręczne 

c. Monitorowanie prędkości i separacji 

d. Monitorowane zatrzymanie ze względu na bezpieczeństwo 

4. Jakie informacje muszą być zawarte w dokumentacji wykorzystania cobota? 

a. Procedury certyfikacji cobotów i najnowsze daty certyfikacji 

b. informacje specyficzne dla wspólnego zastosowania dotyczące prawidłowego 
postępowania, instalacji i testów rozruchowych 

c. Położenie świateł bezpieczeństwa oraz ich kolor i miganie 

d. Informacje dotyczące robota, oprzyrządowania i przedmiotu obrabianego, w tym 
efektywnego obciążenia użytkowego i całkowitej masy ruchomych części robota 

e. Racjonalnie przewidywalne sytuacje kontaktu między systemem robota a 
operatorem 

f. Lista części zamiennych 

PYTANIA POPRAWNE ODPOWIEDZI 
Pytanie  Odpowiedź 

(odpowiedź) 

1 a 

2 a, d, e, f, h 

3 a, b, c, d 

4 b, d, e 
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WPROWADZENIE DO LEKCJI 
Ta lekcja zawiera glosariusz podstawowych pojęć, definicji i terminów dla robotów 
serwisowych w ich różnych zastosowaniach. Wszystkie terminy są posortowane 
alfabetycznie. 

CEL LEKCJI 
Celem tej lekcji jest zapoznanie uczniów ze słownictwem i terminami używanymi w robotyce. 
Nauka słownictwa pomoże uczniom w dalszym, samodzielnym studiowaniu i zrozumieniu 
kwestii związanych z korzystaniem z robotów usługowych w różnych dziedzinach życia. 

 

SKRÓTY 
 
AGV Zautomatyzowany pojazd kierowany lub automatyczny pojazd kierowany   
AI Sztuczna inteligencja 
 

GLOSARIUSZ TERMINÓW 
Tabela.1 Podstawowe terminy 

Nazwa Definicja 
Rama odniesienia układ współrzędnych w przestrzeni, w stosunku, do którego określa się 

położenie lub zmianę położenia danego ciała. 
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TREŚĆ LEKCJI 

RÓŻNE DEFINICJE ZWIĄZANE Z ROBOTAMI  
Roboty rolnicze — Roboty rolnicze są robotami mobilnymi używanymi do automatyzacji 
tradycyjnie pracochłonnych praktyk rolniczych, z których niektóre są w pełni autonomiczne, 
a niektóre są półautonomiczne. Roboty rolnicze pomagają rozwiązać konkretne problemy 
społeczne związane z rosnącą populacją ludzką poprzez: 

• wzrost plonów, 
• monitorowanie śladów środowiskowych, oraz 
• łagodzenie powszechnego niedoboru siły roboczej. 

Pomagają one również rolnikom zwiększyć wydajność, obniżyć koszty operacyjne i umożliwić 
stosowanie najnowszych technik rolnictwa precyzyjnego. 

Obserwowany jest stały wzrost zapotrzebowania na roboty rolnicze. Zostały one 
wyposażone w zaawansowane czujniki wizyjne, aby z powodzeniem uwzględnić różne 
zastosowania dla: 

• zrobotyzowane natryskiwanie do kontroli chwastów; 
• zautomatyzowane inteligentne zbiory upraw; 
• sadzenie i siew zrobotyzowany; 
• zrobotyzowane przycinanie i przerzedzenie. 

Inną ważną technologią zrobotyzowaną jest automatyzacja w szkółkach. 

 

AGV — zautomatyzowany pojazd ze sterowaniem lub automatyczny pojazd ze 

sterowaniem to robot mobilny, który może podążać wzdłuż oznakowanych linii lub 
przewodów na podłodze lub wykorzystuje fale radiowe, kamery wizyjne, magnesy lub lasery 
do nawigacji. Służy do transportu ciężkich materiałów w dużych budynkach przemysłowych, 
takich jak fabryki lub magazyny.  

 

AI -Sztuczna inteligencja — Jest to badanie metod, które sprawiają, że komputery zachowują 
się inteligentnie. Komputer jest inteligentny do tego stopnia, że robi to, co słuszne, a nie złe. 
Słuszną rzeczą jest to, że każde działanie najprawdopodobniej przyczyni się do osiągnięcia 
tego celu lub, w bardziej technicznym sensie, działania, które maksymalizuje oczekiwaną 
użyteczność. Sztuczna inteligencja obejmuje zadania takie jak uczenie się, rozumowanie, 
planowanie, percepcja, zrozumienie języka i robotyka. 

 

Robot autonomiczny — znany również jako Autorobot lub Autobot. Jest robotem, który 
może pracować przez dłuższy czas bez interwencji człowieka.  Roboty autonomiczne są 
zwykle uważane za podobszar sztucznej inteligencji. Jest to robot, który wykonuje 
zachowania lub zadania o wysokim stopniu autonomii (bez wpływu zewnętrznego). Aby 
funkcjonować, autonomiczne roboty wymagają podstawowych elementów technicznych - 
takich jak: 
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• system lokomocji, 
• mapowanie, 
• algorytmów nawigacyjnych, 
• technologii wykrywania otoczenia.  

 

Autonomia — oznacza brak zewnętrznej kontroli lub wpływów; niezależność. W świecie 
autonomicznych robotów mobilnych oznacza to, że realizuje swoją misję bez lub z 
minimalnym zaangażowaniem ludzi.  

Autonomia robota mobilnego umożliwia: 
• Autonomiczną eksplorację. Algorytm robota może zidentyfikować jeszcze niezbadany 

obszar i określać optymalną strategię eksploracji. 
• Odnalezienie drogi. Algorytm szuka optymalnej ścieżki poruszania się. 
• Jednoczesna lokalizacja i mapowanie w odniesieniu do otoczenia. Dzięki lidarowi 

robot może rozpoznać swoje okolice i wykorzystać dane czujników, aby zlokalizować 
się na mapie, która zostanie utworzona podczas jego ruchów. 

• Automatyczne podążanie po ścieżce 
• Wykrywanie i unikanie przeszkód  
• Zmiana planowania ścieżki w czasie rzeczywistym. Jeśli unikanie przeszkód prowadzi 

do znaczącej luki w stosunku do pierwotnie planowanej ścieżki, funkcja ta ustalina 
ustalonej mapie nową ścieżkę umożliwiającą robotowi osiągnięcie ostatecznego celu. 

• Klasyfikacja obiektów: rozpoznawanie wizualne, uczenie się i algorytm 
rozpoznawania. 

 

Roboty budowlane — roboty te są profesjonalnymi robotami serwisowymi 
wykorzystywanymi przy budowie nowych budynków. Podobnie jak większość robotów, 
roboty budowlane dowodzą swojej wartości, zapewniając znaczne oszczędności kosztów 
operacyjnych dzięki wydłużeniu czasu pracy i obniżeniu kosztów pracy.  

Roboty budowlane są nadal w pierwszym etapie rozwoju.  

 Kilka nowych zastosowań robotów budowlanych to: 
• Drukowanie 3D dużych konstrukcji przy użyciu ramion zrobotyzowanych i technik 

produkcji addytywnej; 
• roboty do murowania; 
• dwuramienny zrobotyzowany ciężki sprzęt do pomocy w przypadku klęsk 

żywiołowych; 
• roboty wspinaczkowe do budowy wysokich konstrukcji;  
• egzoszkielety do noszenia, aby pomóc pracownikom wykonującym pracochłonne 

zadania. 

Roboty budowlane są nadal stosunkowo nowymi konstrukcjami.   
 

Klasyfikacja robotów usługowych — Roboty serwisowe są klasyfikowane według użytku 
osobistego lub profesjonalnego. 
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• Osobisty robot serwisowy lub robot serwisowy do użytku osobistego lub domowego,  
• Profesjonalny robot serwisowy lub robot serwisowy do użytku profesjonalnego.  

 

Roboty do obsługi klienta - są to profesjonalne roboty serwisowe przeznaczone do interakcji 
z klientami. Roboty te mogą mieć humanoidalne i niehumanoidalne formy i automatyzować 
większość najbardziej podstawowych zadań w obsłudze klienta. Ich wartość polega na 
oszczędności pracy, wydajności i wydłużonym czasie pracy. 

Większość robotów do obsługi klienta służy do pomagania klientom w znalezieniu 
przedmiotu lub realizacji zadania. Są one wdrażane w branży detalicznej, aby kierować 
klientami po sklepie, a także w branży hotelarsko-gastronomicznej.  

Roboty do obsługi klienta można znaleźć w: 
• bankach, 
• centrach handlowych, 
• rodzinnych centrach rozrywki 
• coś więcej? 

Wartość robotów obsługi klienta polega nie tylko na ich zdolności do interakcji z klientami w 
sposób bardziej opłacalny niż ludzki personel, ale również na ich zdolności do gromadzenia 
danych klientów podczas interakcji bezpośrednich.  Roboty obsługi klienta mają duży 
potencjał w zakresie opracowywania interaktywnych strategii marketingowych i 
rebrandingowych oraz śledzenia i analizowania zachowań klientów. 

 

Roboty obronne — roboty te są profesjonalnymi robotami serwisowymi, które są wdrażane 
przez wojsko w scenariuszach bojowych. Mają one często na celu zwiększenie możliwości 
żołnierzy, przy jednoczesnym zachowaniu ich z dala od zagrożeń w jak największym stopniu. 
Jednym z grup robotów obronnych są egzoszkielety do zastosowań obronnych, które zostały 
zbudowane w celu zwiększenia wytrzymałości i zwinności żołnierzy. Dostępne są one w 
formie: 

• egzoszkieletów do całego ciała; 
• dolne egzoszkielety napędzane przez ciało; 
• pasywne egzoszkielety wojskowe; 
• energetyzujące egzoszkielety; 
• stacjonarne egzoszkielety wojskowe. 

Inną formą robota obronnego są roboty polowe. Roboty te pełnią różnorodne funkcje, w 
tym: 

• przewożenie ciężkiego sprzętu; 
• prowadzenie działań w niebezpiecznych sytuacjach w celu zapewnienia 

bezpieczniejszej odległości żołnierzy;  
• ratowanie rannych żołnierzy w strefach bojowych. 

Istnieją roboty polowe w zastosowaniach obronnych, które są wyposażone w broń 
umożliwiającą ofensywne działania. 
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Stopień autonomii – zgodnie z ISO 8373 roboty serwisowe wymagają określenia „stopnia 
autonomii”, czyli „zdolności do wykonywania zamierzonych zadań w oparciu o aktualny stan 
i czujnik, bez interwencji człowieka”. W przypadku robotów serwisowych rozciąga się to od 
częściowej autonomii - w tym interakcji z robotami ludzkimi - po pełną autonomię - bez 
aktywnej interwencji człowieka.  

 

Roboty egzoszkieletowe —roboty te są wdrażane w szerokim zakresie zastosowań, 
przeznaczonych do naśladowania, powiększania lub wzmacniania własnych ruchów 
organizmu. Roboty te zapewniają niezbędne wsparcie dla ruchu ludzi, których potencjalne 
zastosowania obejmują zarówno produkty konsumenckie, jak i wojskowe. 

Podstawowe zastosowania dla robotów egzoszkieletowych na dzisiejszym rynku koncentrują 
się na usługach rehabilitacyjnych w dziedzinie medycyny - treningu ruchów mięśni i 
pomaganiu w odzyskiwaniu sprawności po urazie w bardziej dokładny i skuteczny sposób, niż 
było to możliwe wcześniej. Są również używane w wojsku do walki ze zmęczeniem i urazami 
żołnierzy. Częściowe egzoszkielety mogą zapewnić ergonomiczne wsparcie dla robotników w 
pracy, polegającej na powtarzalnych lub stresujących czynnościach. 

Rozwój tych robotów poza sektorem wojskowym i medycznym koncentruje się głównie na 
egzoszkieletach dolnych lub górnych części ciała z myślą o konkretnym zastosowaniu.  

 

Urządzenie haptic — pozwala użytkownikom poczuć, czy dotykają do powierzchni, 
zapewniając dotykowe sprzężenie zwrotne. Wielkość sprzężenia zwrotnego może być 
dostosowana do różnych typów tkanek i kąta między ruchem ramienia a powierzchnią. 
Dotykowe sprzężenie zwrotne musi reagować bardzo szybko, ponieważ dotykowe zmysły 
mają wysoką rozdzielczość czasową. Chociaż aktualizacja modelu geometrycznego o 
częstotliwości 50 Hz jest wystarczająca dla czysto wizualnego sprzężenia zwrotnego, 
wymagana jest znacznie wyższa częstotliwość 1000 Hz, aby wiernie reprezentować doznania 
dotykowe. 

 

Interakcja z człowiekiem — oznacza wymianę informacji i działań między człowiekiem a 
robotem w celu wykonania zadania za pomocą interfejsu użytkownika. 

 

Roboty humanoidalne — roboty te są profesjonalnymi robotami serwisowymi zbudowanymi 
w celu naśladowania ludzkiego ruchu i interakcji z nim. Humanoidalne roboty są stosunkowo 
nową formą profesjonalnego robota serwisowego.  

Roboty humanoidalne są wykorzystywane do kontroli, konserwacji i reagowania na 
katastrofy w elektrowniach, aby uwolnić pracowników od pracochłonnych i niebezpiecznych 
zadań. Podobnie, są gotowe przejąć rutynowe zadania astronautów w kosmosie. Inne 
różnorodne zastosowania obejmują zapewnienie towarzystwa osobom starszym i chorym, 



Wielofunkcyjna sieć wspomagająca kształcenie i szkolenie zawodowe 
w zaawansowanej produkcji   
Nr projektu 2018-1-PL01-KA202-050812  

     
 
 

 
-	10	-	

pełnienie roli przewodnika i interakcję z klientami w roli recepcjonistki, a nawet bycie 
gospodarzem wzrostu ludzkich narządów przeszczepowych. 

 

Roboty wewnętrzne - ten typ robota działa wewnątrz domów i pomieszczeń w budynkach. 

 

 
Rysunek 0-1 Przykłady robotów wewnętrznych: a) iRobot Roomba 675 (https://www.irobot.com/); b) Kobalt 

autonomiczny robot bezpieczeństwa wewnętrznego (https://www.cobaltrobotics.com/)  

 

Roboty do sprzątania przemysłowego — są to zazwyczaj mobilne roboty przygotowane do 
specyficznych zastosowań, które automatyzują procesy sprzątania przemysłowego. Roboty 
te automatyzują rutynową, niebezpieczną lub brudną pracę ze względu na bezpieczeństwo i 
wydajność. Wykonują prace, takie jak dezynfekcja przestrzeni czy usuwanie toksycznej farby, 
Działają również, tak aby przestrzeń robocza była bardziej estetyczna i umożliwiała płynne 
działanie procesów przemysłowych. Przemysłowe roboty sprzątające mogą być używane na 
wiele różnych sposobów. 

Ich zastosowania zazwyczaj obejmują: 
• w pełni automatyczne systemy czyszczenia szkła w dużych konstrukcjach; 
• mycie, odkurzanie i czyszczenie obiektów przemysłowych oraz konserwacja 

budynków; 
• roboty do wspinaczki ściennej do czyszczenia ścian kotła; 
• czyszczenie, polerowanie i usuwanie farb na statkach i zbiornikach; 
• zrobotyzowane czyszczenie kadłuba dużych statków; 
• roboty do czyszczenia budynków gospodarczych. 

Przemysłowe roboty czyszczące mogą samodzielnie czyścić prawie każdą powierzchnię 
przemysłową lub miejsce pracy.  

 

Roboty inspekcyjne — roboty te są mobilnymi robotami serwisowymi z zaawansowanymi 
czujnikami widzenia, zwykle używanymi do kontroli infrastruktury krytycznej i o wysokiej 
wartości. Roboty inspekcyjne są albo półautonomiczne, gdzie nauczono ich ustalonych 
ścieżek, albo w pełni autonomiczne, zdolne do samodzielnego poruszania się. Kontrole są 
dokładniejsze, gdy są wykonywane przez roboty, a ponieważ roboty mogą pracować przez 
długi czas bez przerw, zapewniają bardziej kompleksowe kontrole niż ręczne procesy, 
zwłaszcza w niebezpiecznych warunkach. 
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Roboty inspekcyjne są używane jako: 
• roboty mobilne i latające są wykorzystywane do zdalnej wizualnej i ultradźwiękowej 

kontroli rur; 
• inspekcja struktur ferromagnetycznych w zastosowaniach jądrowych i 

energetycznych; 
• szybka kontrola wzrokowa zbiorników, rur, jednostek pływających, dużych płyt i 

konstrukcji; 
• mobilna i zdalna automatyczna kontrola poziomu ropy naftowej i gazu ziemnego na 

lądzie, wycieków, warunków powierzchniowych i anomalii akustycznych; 
• autonomiczna inspekcja kanalizacyjna; 
• zrobotyzowana kontrola łopat wirnika turbiny wiatrowej. 

Roboty inspekcyjne dają wiele korzyści w porównaniu z ręcznymi procesami kontroli, 
zwłaszcza w niebezpiecznych scenariuszach. 

 

Roboty logistyczne - automatyzują proces przechowywania i przenoszenia towarów 
przechodzących przez łańcuch dostaw. Są one często wykorzystywane w magazynach do 
organizowania i transportu produktów. Roboty logistyczne oferują znacznie wyższy czas 
pracy w stosunku do pracy fizycznej człowieka, co prowadzi do znacznego wzrostu 
wydajności i rentowności przedsiębiorstw. 

Podstawowym zastosowaniem robotów logistycznych jest wykorzystanie mobilnych 
pojazdów zautomatyzowanych (AGV) w magazynach do transportu towarów.  

Inne przykłady robotów logistycznych obejmują roboty, które sortują elementy z koszy lub z 
linii montażowych. Istnieją pewne formy robotów logistycznych, które są wykorzystywane do 
dostarczania leków i próbek laboratoryjnych w szpitalach i laboratoriach. 

 

Robot mobilny — to maszyna sterowana przez oprogramowanie wykorzystujące czujniki i 
inne technologie do identyfikacji otoczenia i poruszania się po jego środowisku. Roboty 
mobilne działają z wykorzystaniem kombinacji sztucznej inteligencji (AI) i fizycznych 
elementów zrobotyzowanych, takich jak koła, gąsienice i nogi. 

 

System nawigacji robota - to zdolność robota do określania własnej pozycji w ramach układu 
odniesienia, a następnie do planowania ścieżki w kierunku lokalizacji celu. Aby poruszać się 
po swoim środowisku, robot lub jakiekolwiek inne urządzenie służące do poruszania się 
wymaga utworzenia mapy środowiska i możliwości interpretowania tej reprezentacji 
otoczenia.  

Funkcja nawigacji może być zdefiniowana jako połączenie trzech podstawowych 
kompetencji:  

• Samolokalizacja 
• Planowanie trasy 
• Tworzenie map i interpretacja map 
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Niektóre systemy nawigacji robotów używają jednoczesnej lokalizacji i mapowania, aby 
wygenerować obraz 3D swojego otoczenia.  

• Lokalizacja robota oznacza zdolność robota do ustalenia własnej pozycji i orientacji w 
ramach układu odniesienia.  

• Planowanie ścieżki jest rozszerzeniem funkcji lokalizacji, ponieważ wymaga 
określenia aktualnej pozycji robota i położenia położenia celu, zarówno w obrębie tej 
samego układu odniesienia, jak i współrzędnych. 

• Budowa mapy może być w układzie mapy metrycznej lub jakiejkolwiek notacji 
opisującej lokalizacje w układzie odniesienia robota. 

 

Odometr —  to wykorzystanie danych z czujników ruchu do oszacowania zmiany położenia 
robota w czasie.  Jest on używany w robotyce przez niektóre roboty chodzące lub jeżdżące w 
celu oszacowania ich pozycji w stosunku do lokalizacji początkowej. 

 

Robot zewnętrzny - Odporny na warunki atmosferyczne, zdolny do przenoszenia ciężkich 
ładunków. Ten typ robotów może być wykorzystywany do zadań badawczych w 
następujących dziedzinach: bezpieczeństwo, rolnictwo, wojsko, a nawet w przemyśle 
wydobywcze. 

 

Osobiste roboty serwisowe — roboty serwisowe do użytku osobistego/domowego  

Roboty te dzielą się na następujące grupy: 
A. Roboty do zadań domowych:  

1. Towarzysze/pomocnicy/humanoidy, 
2. Odkurzanie, czyszczenie podłóg,  
3. Koszenie trawników,  
4. Czyszczenie basenów, 
5. Czyszczenie okien  

B. Roboty rozrywkowe  
1. Roboty hobbystyczne 
2. Obecność multimedialna/zdalna 
3. Edukacja i badania naukowe 
4. Inne 

C. Pomoc w podeszłym wieku i upośledzeniu 
1. Zrobotyzowane wózki inwalidzkie  
2. Pomoce osobiste i urządzenia wspomagające  
3. Inne funkcje wspomagające  
4. Transport osobisty (AGV dla osób) 
5. Ochrona domu 
6. Inne roboty osobiste/krajowe 

 

Profesjonalny robot serwisowy — to robot serwisowy do użytku profesjonalnego. Roboty te 
dzielą się na następujące grupy: 
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A. Robotyka polowa 
1. Rolnictwo 
2. Roboty udojowe 
3. Inne roboty do hodowli zwierząt gospodarskich 
4. Leśnictwo 
5. Roboty górnicze 
6. Roboty kosmiczne 
7. Inna robotyka polowa 

B. Profesjonalne sprzątanie 
1. Czyszczenie podłóg 
2. Czyszczenie okien i ścian (w tym roboty wspinaczkowe na ścianie) 
3. Czyszczenie zbiorników, rur 
4. Czyszczenie kadłuba (pojazdy powietrzne itp.) 
5. Inne zadania związane z sprzątaniem 

C. Systemy kontroli i konserwacji 
1. Urządzenia, rośliny 
2. Zbiorniki, rury, przewody i kanały ściekowe 
3. Inne systemy kontroli i konserwacji 

D. Budowa i rozbiórka 
1. Rozbiórka jądrowa 
2. Budownictwo 
3. Roboty w inżynierii cywilnej, 
4. Pozostałe systemy budowlane i rozbiórkowe 

E. Systemy logistyczne 
1. Środowiska produkcyjne pojazdów z napędem automatycznym (AGV) 
2. AGVs środowiska nieprodukcyjne (wewnętrzne) 
3. Obsługa ładunków, logistyka zewnętrzna 
4. Inne systemy logistyczne 

F. Robotyka medyczna 
1. Systemy diagnostyczne 
2. Roboty wspomagające w chirurgii lub terapii 
3. Systemy rehabilitacyjne, 
4. Inne roboty medyczne 

G. Aplikacje związane z bezpieczeństwem  
1. Roboty do walki z pożarami i katastrofami, 
2. Roboty nadzoru/ochrony, 
3. Inne roboty ratownicze i zabezpieczające 

H. Zastosowania obronne, 
1. Rozminowywanie, 
2. Bezzałogowe statki powietrzne, 
3. Bezzałogowe pojazdy naziemne 
4. Bezzałogowe pojazdy podwodne 
5. Inne zastosowania obronne 

I. Systemy podwodne (użycie cywilne/ogólne) 
J. Zasilane ludzkie egzoszkielety 
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K. Bezzałogowe statki powietrzne (użytkowanie ogólne) 
L. Platformy mobilne w powszechnym użyciu 
M. Systemy podwodne (użycie cywilne/ogólne) 
N. Roboty restauracyjne i hotelowe 
O. Mobilni przewodnicy, roboty informacyjne 
P. Roboty w marketingu 
Q. Roboty rozrywkowe 
R. Inne (np. roboty biblioteczne) 
S. Inne profesjonalne roboty serwisowe niewymienione powyżej 

 

Robot serwisowy —  robot, który wykonuje użyteczne zadania dla ludzi lub sprzętu. Roboty 
serwisowe są wyłączoną aplikacją automatyki przemysłowej. (ISO 8373) 
 
Uwaga: Klasyfikacja robota do robota przemysłowego lub robota serwisowego odbywa się 
zgodnie z jego przeznaczeniem. Tak więc, w zależności od zastosowania, ta sama maszyna 
może być sklasyfikowana jako robot przemysłowy lub jako robot serwisowy. 
 

Robot teleoperacyjny —  to zdalnie sterowany robot, który może mieć jakąś sztuczną 
inteligencję, ale zwykle otrzymuje polecenia od ludzkiego operatora i wykonuje dokładnie 
zgodnie z instrukcjami. Roboty teleoperacyjne są wykorzystywane głównie w operacjach 
medycznych oraz w operacjach policyjnych i wojskowych. 

PYTANIA SAMOKONTROLNE 
1. Który z następujących robotów nie jest typem wewnętrznym: 

a. Roboty kosmiczne  

b. Robot Odkurzacz 

c. Kosiarki do trawników robotów 

2. Jakie środowisko nie jest przeznaczone dla robotów obsługi klienta 

a. banki, 

b. zakład produkcyjny 

c. centra handlowe, 

d. kopalnia 

3. Które urządzenia należą do osobistych robotów serwisowych 

a. Odkurzanie, czyszczenie podłóg 

b. Roboty kosmiczne 

c. Roboty udojowe 
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d. Zrobotyzowane wózki inwalidzkie 

4. Które urządzenia nie należą do osobistych robotów serwisowych 

a. Towarzyskie 

b. Chirurgia wspomagana robotem 

c. Roboty górnicze 

d. Roboty hobbystyczne 
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PYTANIA - POPRAWNE ODPOWIEDZI 
 

Pytanie  Odpowiedź 
(odpowiedź) 

1 a, c) 

2 b, d 

3 a, d 

4 b, c 
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WPROWADZENIE DO LEKCJI 
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. Spełnienie tych 
wymagań jest często możliwe dzięki wdrożeniu automatyzacji i robotyzacji, w tym 
wykorzystania robotów serwisowych 

CELE LEKCJI 
Głównym celem tej lekcji jest zapoznanie uczniów z możliwościami korzystania z różnego 
rodzaju robotów serwisowych w zakładach produkcyjnych  

Ta lekcja w formie skondensowanej wprowadza studenta do robotów serwisowych mających 
zastosowanie w nowoczesnej produkcji przemysłowej. W wyniku nauki materiału tej lekcji, 
student zrozumie problemy wynikające z specyficznych wymagań logistycznych we 
współczesnym przemyśle. Będzie wiedział o potencjale prac serwisowych i będzie wiedział, 
jak wykorzystać ten potencjał w praktyce do zwiększenia wydajności procesu produkcyjnego. 

SKRÓTY 
 
AGV - Zautomatyzowany pojazd kierowany 
AMR -Autonomiczny robot mobilny 

GLOSARIUSZ TERMINÓW 
Stół0.1 Główne warunki 

Imię i nazwisko Definicja 
Odometria Wykorzystanie danych z czujników ruchu do oszacowania zmiany pozycji w 

czasie. Jest on używany w robotyce przez niektóre roboty chodzące lub 
kołowe w celu oszacowania ich pozycji w stosunku do lokalizacji 
początkowej. 
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TREŚĆ LEKCJI 

1 WPROWADZENIE 
1.1 Roboty serwisowe do zastosowań przemysłowych Zautomatyzowane pojazdy 

kierowane 

Zgodnie z definicjami podanymi w normie ISO 8973[2]: 

Robot serwisowy — to robot, który wykonuje użyteczne czynności dla ludzi lub urządzeń, z 
wyjątkiem zautomatyzowanych zastosowań przemysłowych. 

• UWAGA 1: Zautomatyzowane zastosowania przemysłowe obejmują, między 
innymi, produkcję, sterowanie, pakowanie i montaż. 

• UWAGA 2: Podczas gdy robot przegubowy używany na linii produkcyjnej jest 
robotem przemysłowym, ten sam przegubowy robot używany do dostarczania 
żywności jest robotem serwisowym. „ 

Oznacza to, że roboty serwisowe nie wykonują zadań automatyzacji procesów ani 
poszczególnych operacji w ramach procesów przemysłowych. Mogą one jednak wspierać te 
procesy. I tak jest, a poziom wykorzystania robotów serwisowych w warunkach 
przemysłowych rośnie z roku na rok. Zadania wykonywane przez roboty serwisowe w 
zakładach produkcyjnych można podzielić na trzy grupy: 

• Zadania logistyczne, w tym transport międzyoperacyjny 
• Zadania kontrolne, w tym ochrona obiektów przemysłowych  
• Bezpośrednie wsparcie dla pracowników produkcyjnych, w tym stosowanie 

egzoszkieletów w celu zwiększenia ludzkich zdolności fizycznych. 

Zgodnie z wyżej wspomnianą normą ISO 8973 [2] prace serwisowe dzielą się na: 
• Osobisty robot serwisowy — jest to robot do użytku osobistego, robot do zadań 

niekomercyjnych, zwykle obsługiwany przez nieprofesjonalistę, np.: 
o robot sprzątający dom, 
o automatyczny wózek inwalidzki,  
o osobisty robot wspomagający mobilność,  
o robot do ćwiczeń domowych. 

• Profesjonalny robot serwisowy — robot serwisowy do zastosowań 
profesjonalnych, wykorzystywany do zadań komercyjnych, zwykle obsługiwany 
przez odpowiednio wyszkolonego operatora, np.: 
o roboty czyszczące tereny publiczne,  
o robot dostawczy w biurach i szpitalach, 
o robot przeciwpożarowy,  
o robot rehabilitacyjny i robot chirurgiczny w szpitalu. 

Roboty do zadań zawodowych stanowią dużą grupę robotów, w skład których wchodzą: 
• rolnictwo, 
• sadownictwo, 
• hodowla, 
• górnictwo, 
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• leśnictwo, 
• budownictwo, 
• przemysł spożywczy, 
• profesjonalne sprzątanie, 
• kontrola i serwis obiektów przemysłowych, 
• logistyka, 
• opieka zdrowotna, szpitale 
• ratownictwo, bezpieczeństwo, zastosowania policyjne, 
• zastosowania wojskowe, 
• prace podwodne, 
• lotnictwo i przestrzeń powietrzna, 
• hotelarstwo, 
• restauracje i kawiarnie, 
• handel, 
• zabawki, 
• itp. 

Ta lekcja koncentruje się tylko na profesjonalnych robotach serwisowych, które mają 
zastosowanie w środowisku przemysłowym. Cechą tych robotów jest mobilność, rozumiana 
jako zdolność do zmiany pozycji w przestrzeni. 

Roboty mobilne stosowane w przemyśle można podzielić na dwie grupy: 

• nieautonomiczne pojazdy AGV (Automated Guided Vehicles). Podążają ściśle 
określonymi trasami, np. oznakowanymi na podłodze lub markerami na ścianach. 

• Autonomiczne roboty mobilne (ARM) znane również jako MIR (Mobile Industrial 
Robots). Ich praca nie jest ograniczona przez przewody sterujące lub zasilające, a 
jedynie przez przeszkody, które mogą pojawić się w ich sąsiedztwie, np. ściany i inne 
elementy hali produkcyjnej lub magazynowej. Kontrola nad tymi robotami jest 
intensywna, roboty te są w stanie podejmować decyzje, np. w przypadku uderzenia w 
przeszkodę na drodze. 

1.2 Wózki AGV i roboty autonomiczne (MIR) 

Na rys. 1 pokazano wózek AGV o ładowności do 2 ton, którego trasa jest odwzorowana za 
pomocą odblaskowego toru pomalowanego na podłodze. 
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Rysunek 1.1 Wózek AGV, ładowność do 2 ton, 

źródło: https://www.agmobilerobots.com/mylo-1/ 

Powyższy podział wszystkich pojazdów AGV na nieautonomiczne i roboty AMR nie jest 
jednoznaczny i został stworzony w oparciu o cechy systemów sterowania i nawigacji 
wykorzystywanych przez roboty. Niektórzy uważają, że roboty AGV można nazwać 
bezzałogowymi pojazdami, w tym tymi, które są w stanie poruszać się po danej trasie. Inni 
uważają, że nazwa robota, w tym autonomicznego robota lub robota mobilnego MIR, 
powinna być zarezerwowana wyłącznie dla pojazdów wyposażonych w zaawansowany 
system nawigacji i kontroli, który daje autonomię pojazdu. Zazwyczaj są to systemy 
wykorzystujące skanery laserowe, które umożliwiają stosunkowo łatwą zmianę ścieżki. 
Systemy te nie wymagają malowanego toru odblaskowego na podłodze lub pętli indukcyjnej 
montowanej na podłodze. Metody sterowania pojazdami AGV (robotami) przedstawiono w 
sekcji 2.4. Często użycie słowa „robot” w odniesieniu do AGV może mieć tylko znaczenie 
marketingowe, podkreślać wysoki poziom oferowanego produktu i jego nowoczesność. 

Wszystkie rodzaje pojazdów AGV, niezależnie od technik sterowania i nawigacji stosowanych 
w tych pojazdach, stały się częstymi elementami elastycznych systemów produkcji (FMS). 

2 POJAZDY AGV 
2.1 AGV jako część FMS (Flexible Manufacturing System).  

Nowoczesne systemy produkcyjne, aby sprostać wymaganiom konkurencji, muszą działać nie 
tylko sprawnie i niezawodnie, ale także muszą być elastyczne, tj. szybko i łatwo dostosować 
się do wymagań rynku. Cechą linii FMS jest możliwość szybkiego reagowania na potrzeby 
rynku, zdolność do produkcji szerokiej gamy produktów. Dobrym przykładem linii FMS są 
linie produkcyjne w przemyśle motoryzacyjnym. Systemy takie umożliwiają na przykład 
produkcję pojedynczych egzemplarzy samochodów zgodnie ze szczególnymi potrzebami 
klientów określonymi w zamówieniach, w przypadku gdy klienci określili swoje wymagania, 
takie jak: typ silnika, kolor i rodzaj farby nadwozia, rodzaj tapicerki i wnętrza. 

Elastyczne systemy produkcyjne wymagają doskonale funkcjonującej logistyki. Elementy do 
produkcji produktów końcowych muszą być dostarczone na linię produkcyjną w 
uzgodnionym czasie, ilości i sortowaniu. Systemy pojazdów AGV, które dzięki 
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zaawansowanemu sterowaniu są często nazywane robotami AGV, są doskonałym 
uzupełnieniem elastycznych systemów produkcyjnych. Systemy te przyczyniają się do 
zwiększenia niezawodności procesów produkcyjnych poprzez ograniczenie błędów ludzkich. 

Pojazdy AGV umożliwiają bezobsługowy transport wewnętrzny między linią produkcyjną a 
magazynem: 

• produktów, półproduktów i komponentów, 
• narzędzi, 
• kontenerów (pojemniki), 
• odpadów. 

2.2  Rodzaje pojazdów AGV 

Różne rodzaje pojazdów AGV są stosowane w transporcie wewnętrznym. Należą do nich: 
• Pojazdy ciągnące, 
• Proste wózki transportowe (Cart Vehicles), 
• Wózki widłowe (pojazdy widłowe), 
• Pojazdy z obciążeniem jednostkowym. 

2.2.1 Pojazdy ciągnące 

Pojazdy te przeznaczone są do ciągnięcia wózków ręcznych. Poruszają się one po stałej trasie 
w formie pętli z wyznaczonymi punktami pośrednimi i końcowymi oraz stanowiskami 
sterowania dla operatora w celi załadunku/rozładunku i przeładunku. Z reguły nie mogą 
poruszać się w przeciwnym kierunku. 

2.2.2 Pojazdy koszykowe 

Te wózki są bardzo uniwersalne. Mogą pracować jako pojedyncze wózki załadunkowe lub 
jako wózki holownicze. Poruszają się po ścieżce oznaczonej taśmą magnetyczną 
zamocowaną w podłodze. Mogą być wyposażone w zaawansowane systemy nawigacji i 
sterowania, np. za pomocą skanerów laserowych, które dają tym pojazdom znaczną 
autonomię. Możemy również nazywać takie pojazdy robotami transportowymi. 

2.2.3 Pojazdy typu Fort (wózki widłowe) 

Wózki widłowe są elastyczne i uniwersalne, ponieważ są wyposażone w mechanizm 
podnoszenia wideł, który pozwala im obsługiwać różnego rodzaju przedmioty, takie jak: 

• palety, 
• rolki, 
• regały. 

Te urządzenia mogą być wyposażone w napęd elektryczny lub hydrauliczny. Mogą być 
również wyposażone w czytniki i systemy sterowania, które są wykorzystywane do: 

• automatycznej identyfikacji produktu, 
• śledzenia ładunku w czasie rzeczywistym, 
• zarządzania zapasami i wyszukiwania produktów w magazynie. 
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2.2.4 Pojazd z obciążeniem jednostkowym 

Ten typ wózka jest bardzo wszechstronny. Ich zwrotność jest bardzo wysoka. Mogą poruszać 
się po wąskich, skomplikowanych ścieżkach. Umożliwiają transport ładunków o różnych 
rozmiarach i kształtach. W celu ich załadunku i rozładunku konieczne jest użycie 
przenośników lub innych urządzeń ładunkowych. 

2.2.5 Przykłady pojazdów AGV (roboty) 

 
Rysunek 2.1 Autonomiczny robot mobilny firmy MiR, współpracujący z przenośnikiem rolkowym 

Źródło Astora. 1- przenośnik rolkowy robota, 2-stopniowy przenośnik rolkowy 

 

Robot jest wyposażony w moduł roboczy w postaci przenośnika rolkowego (1). Robot 
przenosi się na linię produkcyjną, na początku (lub na końcu), w której zamontowany jest 
stacjonarny przenośnik rolkowy. Po wykryciu markera (specjalna wnęka na wysokości 
skanera), robot może być precyzyjnie zadokowany do stacjonarnego przenośnika rolkowego 
(2). 

Po dokowaniu odpowiedni czujnik informuje system sterowania robota, że rolki mogą być 
uruchomione zarówno u robota, jak i na przenośniku stacjonarnym oraz że na robocie (lub 
na przenośniku) znajduje się detal, np. karton lub pudełko. 

Stacjonarny system sterowania przenośnikiem powinien być w stanie reagować na sygnały z 
systemu sterowania robotem. Chodzi o zapewnienie synchronizacji obrotów rolek 
stacjonarnego przenośnika rolkowego i przenośnika robota. 
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Rysunek 2.2 Robot AGV wyposażony w przenośnik rolkowy 

1- paleta, 2- przenośnik rolkowy, 3- skaner  laserowy  
źródło: SEW 

Rysunek 2.2 pokazuje robota AGV, prod. Firmy SEW. Jest on przeznaczony do pracy z 
przenośnikiem rolkowym. Robot może być używany do transportu i przenoszenia kartonów, 
palet, ale także worków z materiałami sypkimi w sposób podobny do robota pokazanego na 
rys. 2.1 

Rysunek 2.3 pokazuje robota AGV przeznaczonego do holowania wózków ładunkowych w 
danej lokalizacji. Robot jest wyposażony w specjalny łącznik, który za pomocą kamery 3D 
automatycznie wykrywa wózek czekający w określonym miejscu, zaczepia go, a po 
dostarczeniu do właściwego miejsca – odłącza go. Autonomiczny robot mobilny porusza się 
po uprzednio odwzorowanym obszarze, unikając przeszkód na drodze i zwracając uwagę na 
przechodzących ludzi. 

 
Rysunek 2.3 Robot MIR, który może holować wózki do 500 kg (źródło ASTOR) 

1- wózek bez napędu z koszem, 2- automatyczny łącznik, 3- AGV robot, 4 koła napędowe robota, 5-obrotowe 
kółka podtrzymujące. 

2.3 Robotyka mobilna wykonywana przez AGV 
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Pojazdy AGV wykonują następujące zadania typowe dla robotyki mobilnej: 

 

2.3.1 Planowanie misji 

Planowanie misji polega na generowaniu kolejnych działań, aby pojazd AGV mógł osiągnąć 
wyznaczony cel. 

 

2.3.2 Planowanie trajektorii 

Polega ona na generowaniu kolejnych punktów docelowych w przestrzeni roboczej AGV, z 
uwzględnieniem przeszkód na trasie oraz innych ograniczeń i kryteriów (np. kryterium czasu 
lub kryterium długości trasy). 

2.3.3 Wdrożenie planowanej trajektorii bez kolizji 

Polega na podążaniu ścieżką, identyfikowaniu przeszkód, określaniu położenia robota. 

2.4 Metody kontroli pojazdów AGV 

Sterowanie ruchem AGV odbywa się przy użyciu różnych metod, które można 
konwencjonalnie podzielić na dwie grupy: 

A. Metody oparte na istnieniu fizycznej ścieżki znajdującej się pod powierzchnią lub na 
powierzchni podłoża (podłogi), po której pojazd ma się poruszać. 

B. Zaawansowane metody, które nie wymagają fizycznej ścieżki transportu. 

Metody określone w pkt A obejmują: 

• Metoda pętli indukcyjnej — polega na umieszczeniu pojedynczego przewodu 
elektrycznego w specjalnym przewodzie tuż pod powierzchnią podłoża. Prąd o stałej, 
określonej częstotliwości przepływający w tym przewodzie, generuje pole 
elektromagnetyczne. Natężenie pola jest wykrywane przez antenę pojazdu. Pojazd 
porusza się w taki sposób, aby wartość natężenia pola elektromagnetycznego 
odbieranego przez antenę była jak największa. Metoda ta jest jedną z najstarszych i 
najskuteczniejszych metod sterowania wózkiem AGV. 

Wadą tej metody jest to, że w przypadku zmiany trasy istnieje potrzeba ingerowania 
w podłoże i wykonywania prac w celu ułożenia przewodu zgodnie z nową ścieżką 
(trasą pojazdu). 

• Metoda odbicia - polega na umieszczeniu i mocowaniu (np. przyklejeniu) na podłożu 
wzdłuż planowanej ścieżki, taśmy wykonanej z materiału ferromagnetycznego 
generującego pole magnetyczne lub taśmę odblaskową (odbijające światło). 
Wykrywanie drogi w przypadku pola magnetycznego odbywa się przy użyciu anteny 
pojazdu. W przypadku stosowania taśmy odblaskowej wykrywanie ścieżki odbywa się 
za pomocą czujników światła odbitego. Linię odbicia można również namalować na 
podłożu. Metoda jest prosta i tania. Umożliwia szybką modyfikację trasy. 
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Wady tej metody są następujące: niska odporność taśmy na uszkodzenia 
mechaniczne i czułość anteny na obecność innych materiałów ferromagnetycznych. 
Metoda ta może być stosowana tylko wewnątrz budynków. 

Metody określone w pkt B obejmują: 

• Laserowa metoda nawigacji z punktami odniesienia. 

Metoda ta polega na określeniu współrzędnych pojazdu przy użyciu wiązki laserowej 
emitowanej przez skaner laserowy umieszczony w górnej części pojazdu. Laserowa 
wiązka światła porusza się wokół osi wózka od kilku do kilku razy na sekundę. W 
określonych miejscach w pomieszczeniu (np. na ścianach, kolumnach) znajdują się 
laserowe odbłyśniki światła (markery). Wiązka laserowa odbita od reflektorów 
powraca do skanera. Umożliwia precyzyjny, interferometryczny pomiar odległości 
między skanerem a odbłyśnikami oraz kąty między nimi. Na tej podstawie możliwe 
jest dokładne określenie współrzędnych położenia pojazdu. 

Ta metoda ma wiele zalet, takich jak: 
- wysoka dokładność określania współrzędnych położenia (1-2 mm), 
- może być stosowana w budynkach i budynkach zewnętrznych, 
- łatwa modyfikacja trasy pojazdu, 
- nie ma potrzeby ingerowania w podłogę pokoju. 

Jedną z wad tej metody jest to, że odbłyśniki muszą być widoczne dla skanera. 

Inne znane metody, takie jak np. metoda ultradźwiękowa lub metoda GPS, nie są 
stosowane w praktyce, zwłaszcza w pomieszczeniach. 

• Metoda RFID (identyfikacja radiowa) — metoda automatycznego zapisu i odczytu 
danych, która nie wymaga kontroli operatora. Transpondery pasywne, umieszczone 
w regularnych odstępach w ziemi, wysyłają informacje do pojazdu w celu 
prawidłowej kontroli oceny położenia. System sterowania, oparty na danych 
uzyskanych za pomocą transponderów, umożliwia zmniejszenie prędkości pojazdu w 
potencjalnie niebezpiecznych punktach, takich jak skrzyżowania lub wąskie gardła. 
Możliwe jest kontrolowanie kierunku podróży, blokowanie miejsc problemów i 
monitorowanie jednokierunkowych tras. Automatyczna identyfikacja lokalizacji za 
pomocą transponderów pozwala na szybkie i bezbłędne działanie systemu 
sterowania ruchem AGV oraz znaczne oszczędności czasu. 

2.5 Zasilanie AGV 

Pojazdy AGV zasilane są energią elektryczną z baterii pokładowych. Aby zapewnić sprawne 
działanie AGV, należy okresowo wymieniać akumulatory na w pełni naładowane lub używać 
automatycznych systemów ładowania akumulatorów. 

Ręczna wymiana baterii polega na wyjęciu rozładowanej baterii z pojazdu i wymianie jej na 
całkowicie naładowaną baterię. 

Automatyczna wymiana baterii opiera się na zastosowaniu specjalnego robota, konstrukcja 
systemu obsługi jest dostosowana do stosowanego systemu AGV. W przypadku niskiego 
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poziomu baterii robot ten zastępuje w pełni naładowaną baterię. Robot ten obsługuje AGV, a 
także kontroluje stan baterii w magazynie baterii. 

Automatyczny system ładowania akumulatora umożliwia nieprzerwaną pracę pojazdów. 
Ładowanie odbywa się w automatycznych stacjach ładowania. Akumulatory są ładowane w 
sytuacji w czasie pomiędzy zadaniami lub gdy okaże się, że są one słabo naładowane. 

2.6 System uruchamiający AGV  

Pojazdy AGV są przeznaczone do poruszania się w pomieszczeniach fabrycznych. Wymagają 
one odpowiedniego podłoża. Podłoże jest zwykle gładkie i czyste pokryte żywicą 
epoksydową. Takie powierzchnie powinny być bez skaz i nierówności. System napędowy 
robota mobilnego stosowany w halach fabrycznych składa się z kół napędowych 
napędzanych silnikami elektrycznymi z przekładniami redukcyjnymi i obrotowymi kołami 
nośnymi. Czujniki do pomiaru prędkości pojazdu i przebytej odległości mogą być podłączone 
do kół napędowych. Informacje z tych czujników, zwanych czujnikami odometrii [1], są 
wykorzystywane do sterowania robotem i nawigacji. 

Zadaniem podwozia jest zapewnienie możliwości manewrowania pojazdem w ograniczonych 
przestrzeniach korytarzy i magazynów. 

3 BEZPIECZEŃSTWO POJAZDÓW AGV 
Informacje dostarczone przez producentów pojazdów AGV wskazujace, że pojazdy te są 
bezpieczne (lub całkowicie bezpieczne) powinny być zawsze traktowane z pewną rezerwą. 
Stosowanie pojazdów AGV w miejscach pracy jest zawsze niebezpieczne. Głównym 
zagrożeniem jest kolizja poruszającego się pojazdu z człowiekiem. Odpowiedni poziom 
bezpieczeństwa w miejscach pracy, w których prowadzone są pojazdy AGV, może być 
zapewniony tylko wtedy, gdy są one właściwie użytkowane, a kultura i dyscyplina pracy są 
przestrzegane. 

Wytyczne dotyczące prawidłowego organizowania bezpiecznego transportu za pomocą 
pojazdów AGV zawarte są w normie EN-ISO 3691-4: Przemysłowy standard pojazdów 
transportowych. Wymogi bezpieczeństwa i weryfikacja. Część 4: Przemysłowe pojazdy 
transportowe bez kierowcy i ich systemy. 

Zakłada się, że metody zabezpieczenia pracy AGV muszą być odpowiednie do stref, w 
których działają AGV. 

Istnieją strefy: 
• strefa zamknięta, 
• wspólna strefa. 

Strefa zamknięta to obszar objęty ograniczeniami, który jest fizycznie oddzielony dla ruchu 
pojazdów, z dostępem wyłącznie dla osób upoważnionych. Strefa taka powinna składać się z 
ogrodzenia wzdłuż całej trasy oraz drzwi, bramy lub ruchomej pokrywy umożliwiającej 
dostęp do tej strefy. Element dostępu powinien mieć następujące funkcje: 

• być otwierane tylko na zewnątrz, 
• można otworzyć tylko z zewnątrz za pomocą klucza, 
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• być otwierane od wewnątrz bez klucza, 
• podczas otwierania, zatrzymywać wszystkie ruchy wózka w obszarze 

ograniczonym, 
• samo zamknięcie nie powinno się ponownie uruchamiać. 

Wspólną strefą jest obszar, na którym odbywają się pojazdy ciężarowe, piesze i pojazdy 
prowadzone przez przewoźników. 

W przypadku korzystania ze strefy zamkniętej należy spełnić wyżej wymienione standardowe 
zalecenia. Główna różnica między strefą zamkniętą a strefą wspólną polega na tym, że w 
strefie zamkniętej nie są wymagane żadne środki wykrywania obecności personelu. 

Podczas korzystania z wspólnej strefy,muszą przede wszystkim być spełnione  wymagania 
dotyczące środków wykrywania osób na drodze ciężarówki. Środki te powinny mieć między 
innymi następujące cechy: 

• powinny działać co najmniej na całej szerokości wózka i ładunku w każdym kierunku 
jazdy, 

• powinny umożliwiać zatrzymanie wózka przez układ hamulcowy przed 
skontaktowaniem się z osobą, z uwzględnieniem stanu podłogi, 

• wykrywanie części ciała jak najbliżej podłogi, zwłaszcza ze względu na ryzyko 
zmiażdżenia stóp. 

Norma zaleca, aby w przypadku gdy nie jest możliwe użycie środków wykrywania personelu 
w każdym kierunku podróży (np. wózków widłowych wyposażonych w widelce), maksymalna 
prędkość wózka powinna być ograniczona do 0,3 m/s, a wózek powinien być w stanie 
zatrzymać go w odległości 600 mm.  

Oznacza to, że jeżeli prędkość pojazdu jest ograniczona do 0,3 m/s, możliwe jest całkowite 
pominięcie czujników wykrywania personelu. Dodatkowym ogólnym wymogiem dotyczącym 
zabezpieczenia wspólnych obszarów jest utrzymanie odpowiednich luk bezpieczeństwa o 
szerokości 0,5 m i wysokości 2,1 m między częściami ciężarówki, ładunku i przyczep oraz 
przylegającymi konstrukcjami stałymi wzdłuż drogi.  

Jeżeli nie jest możliwe zapewnienie separacji 0,5 m, obszar ten uważa się za strefę 
niebezpieczną. Przed wejściem do takiej strefy, prędkość wózka powinna być zmniejszona do 
0,3 m/s, oraz zostać włączony dźwiękowy sygnał ostrzegawczy. 

Przy określaniu odległości między miejscem zatrzymania pojazdu a wykrytym obiektem 
należy wziąć pod uwagę wymiary pojazdu i przewożonego ładunku. Prawidłowa odległość 
powinna być przyjęta na podstawie zaleceń PN-EN ISO 13854: 2020-03: Bezpieczeństwo 
maszyn - Minimalne odległości zapobiegające uszkodzeniu części ludzkiego ciała. 

PRZYKŁADY 
W Internecie można znaleźć wiele przykładów konkretnych rozwiązań robotów usługowych 
działających w zakresie przedsiębiorstwa produkcyjnego. Tutaj przedstawiamy kilka 
wybranych elementów związanych z materiałami przedstawionymi w lekcji: 
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• System AGV CEIT 
https://www.youtube.com/watch?v=-Ld-Crjg7tk 

• Zautomatyzowane pojazdy kierowane, maszyny do przechowywania i pobierania, 
2XL N.V., Automatyka magazynowa 
https://www.youtube.com/watch?v=S8zDRu72HD0 

• Inteligentne AGV do produkcji Audi A8 
https://www.youtube.com/watch?v=WDyELW5qhsQ 

• AGV - Transport Więcej z Bezpieczeństwem (pełne pokrycie) 
https://www.youtube.com/watch?v=jpP0zBFmQ9g 

• Zautomatyzowane pojazdy kierowane  
https://www.youtube.com/watch?v=mEzCMS50mtE 

• Autonomiczne roboty mobilne (AMR) w akcji 
https://www.youtube.com/watch?v=M0fL5Q6rGws 

Zachęcamy studentów do samodzielnego poszukiwania innych przykładów, które mogą być 
zarówno kształcące, jak i inspirujące do własnych działań badawczych i technicznych. 

PYTANIA DOTYCZĄCE SAMOKONTROLI 
1. Zadania wykonywane przez roboty serwisowe w zakładach produkcyjnych to: 

a. zadania logistyczne 
b. czyszczenie łazienek 
c. ochrona obiektów przemysłowych 
d. zwiększenie ludzkich zdolności fizycznych 

2. Metody oparte na istnieniu ścieżki fizycznej wykorzystują: 
a. pętlę indukcyjna 
b. metodę odbicia 
c. laserową metodę nawigacji 
d. metodę RFID 

3. Pojazdy AGV wykonują bezobsługowy transport wewnętrzny: 
a. prasa na lunch 
b. wypłata 
c. produkty, półprodukty i komponenty 
d. narzędzia 

4. Nazwa obszaru ograniczonego, który jest fizycznie oddzielony dla ruchu pojazdów z 
dostępem wyłącznie do osób upoważnionych: 

a. strefa zamknięta 
b. obszar roboczy 
c. strefa wspólna 
d. obszar zastosowania 

 

 



Wielofunkcyjna sieć wspomagająca kształcenie i szkolenie zawodowe 
w zaawansowanej produkcji   
Nr projektu 2018-1-PL01-KA202-050812  

     
 
 

 
17/18	

LITERATURA 
[1] Borenstein J., Everett H. R, Feng L.: Gdzie ja jestem? Czujniki i metody 

pozycjonowania robotów mobilnych. Uniwersytet Michigan, USA, 1996 r. 
[2] Norma międzynarodowa: ISO 8373: 2012 Roboty i urządzenia zrobotyzowane - 

Słownictwo.  
[3]  Norma europejska: EN-ISO 3691-4: Ciężarówki przemysłowe. Wymogi 

bezpieczeństwa i weryfikacja. Część 4: Ciężarówki przemysłowe bez kierowcy i ich 
systemy. 

[4]  Norma europejska: PN-EN ISO 13854: 2020-03: Bezpieczeństwo maszyn - Minimalne 
odległości zapobiegające kruszeniu części ludzkiego ciała. 

[5] Wprowadzenie do robotyki serwisowej. Klasyfikacja robotów serwisowych według 
obszarów zastosowań  
https://ifr.org/img/office/Service_Robots_2016_Chapter_1_2.pdf  

[6] Boston Dynamics viser Handle-robotten arbejd. 
https://newz.dk/boston-dynamics-viser-handle-robotten-arbejde  

 



Wielofunkcyjna sieć wspomagająca kształcenie i szkolenie zawodowe 
w zaawansowanej produkcji   
Nr projektu 2018-1-PL01-KA202-050812  

     
 
 

 
18/18	

PYTANIA - POPRAWNE ODPOWIEDZI 
 

Pytanie  Odpowiedź 
(odpowiedź) 

1 a, c, d 

2 a, b 

3 C, d 

4 a 
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WPROWADZENIE DO LEKCJI 
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. Spełnienie tych 
wymagań jest często możliwe dzięki wdrożeniu automatyzacji i robotyzacji, w tym 
wykorzystania robotów serwisowych 

CELE LEKCJI 
Głównym celem tej lekcji jest zapoznanie uczniów z możliwościami korzystania z różnego 
rodzaju robotów serwisowych w zakładach produkcyjnych  

Ta lekcja w formie skondensowanej wprowadza studenta do robotów serwisowych mających 
zastosowanie w nowoczesnej produkcji przemysłowej. W wyniku nauki materiału tej lekcji, 
student zrozumie problemy wynikające z specyficznych wymagań logistycznych we 
współczesnym przemyśle. Będzie wiedział o potencjale prac serwisowych i będzie wiedział, 
jak wykorzystać ten potencjał w praktyce do zwiększenia wydajności procesu produkcyjnego. 

SKRÓTY 
 
AGV - Zautomatyzowany pojazd kierowany 
AMR -Autonomiczny robot mobilny 

GLOSARIUSZ TERMINÓW 
Stół0.1 Główne warunki 

Imię i nazwisko Definicja 
Odometria Wykorzystanie danych z czujników ruchu do oszacowania zmiany pozycji w 

czasie. Jest on używany w robotyce przez niektóre roboty chodzące lub 
kołowe w celu oszacowania ich pozycji w stosunku do lokalizacji 
początkowej. 
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TREŚĆ LEKCJI 

1 WPROWADZENIE 
1.1 Roboty serwisowe do zastosowań przemysłowych Zautomatyzowane pojazdy 

kierowane 

Zgodnie z definicjami podanymi w normie ISO 8973[2]: 

Robot serwisowy — to robot, który wykonuje użyteczne czynności dla ludzi lub urządzeń, z 
wyjątkiem zautomatyzowanych zastosowań przemysłowych. 

• UWAGA 1: Zautomatyzowane zastosowania przemysłowe obejmują, między 
innymi, produkcję, sterowanie, pakowanie i montaż. 

• UWAGA 2: Podczas gdy robot przegubowy używany na linii produkcyjnej jest 
robotem przemysłowym, ten sam przegubowy robot używany do dostarczania 
żywności jest robotem serwisowym. „ 

Oznacza to, że roboty serwisowe nie wykonują zadań automatyzacji procesów ani 
poszczególnych operacji w ramach procesów przemysłowych. Mogą one jednak wspierać te 
procesy. I tak jest, a poziom wykorzystania robotów serwisowych w warunkach 
przemysłowych rośnie z roku na rok. Zadania wykonywane przez roboty serwisowe w 
zakładach produkcyjnych można podzielić na trzy grupy: 

• Zadania logistyczne, w tym transport międzyoperacyjny 
• Zadania kontrolne, w tym ochrona obiektów przemysłowych  
• Bezpośrednie wsparcie dla pracowników produkcyjnych, w tym stosowanie 

egzoszkieletów w celu zwiększenia ludzkich zdolności fizycznych. 

Zgodnie z wyżej wspomnianą normą ISO 8973 [2] prace serwisowe dzielą się na: 
• Osobisty robot serwisowy — jest to robot do użytku osobistego, robot do zadań 

niekomercyjnych, zwykle obsługiwany przez nieprofesjonalistę, np.: 
o robot sprzątający dom, 
o automatyczny wózek inwalidzki,  
o osobisty robot wspomagający mobilność,  
o robot do ćwiczeń domowych. 

• Profesjonalny robot serwisowy — robot serwisowy do zastosowań 
profesjonalnych, wykorzystywany do zadań komercyjnych, zwykle obsługiwany 
przez odpowiednio wyszkolonego operatora, np.: 
o roboty czyszczące tereny publiczne,  
o robot dostawczy w biurach i szpitalach, 
o robot przeciwpożarowy,  
o robot rehabilitacyjny i robot chirurgiczny w szpitalu. 

Roboty do zadań zawodowych stanowią dużą grupę robotów, w skład których wchodzą: 
• rolnictwo, 
• sadownictwo, 
• hodowla, 
• górnictwo, 
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• leśnictwo, 
• budownictwo, 
• przemysł spożywczy, 
• profesjonalne sprzątanie, 
• kontrola i serwis obiektów przemysłowych, 
• logistyka, 
• opieka zdrowotna, szpitale 
• ratownictwo, bezpieczeństwo, zastosowania policyjne, 
• zastosowania wojskowe, 
• prace podwodne, 
• lotnictwo i przestrzeń powietrzna, 
• hotelarstwo, 
• restauracje i kawiarnie, 
• handel, 
• zabawki, 
• itp. 

Ta lekcja koncentruje się tylko na profesjonalnych robotach serwisowych, które mają 
zastosowanie w środowisku przemysłowym. Cechą tych robotów jest mobilność, rozumiana 
jako zdolność do zmiany pozycji w przestrzeni. 

Roboty mobilne stosowane w przemyśle można podzielić na dwie grupy: 

• nieautonomiczne pojazdy AGV (Automated Guided Vehicles). Podążają ściśle 
określonymi trasami, np. oznakowanymi na podłodze lub markerami na ścianach. 

• Autonomiczne roboty mobilne (ARM) znane również jako MIR (Mobile Industrial 
Robots). Ich praca nie jest ograniczona przez przewody sterujące lub zasilające, a 
jedynie przez przeszkody, które mogą pojawić się w ich sąsiedztwie, np. ściany i inne 
elementy hali produkcyjnej lub magazynowej. Kontrola nad tymi robotami jest 
intensywna, roboty te są w stanie podejmować decyzje, np. w przypadku uderzenia w 
przeszkodę na drodze. 

1.2 Wózki AGV i roboty autonomiczne (MIR) 

Na rys. 1 pokazano wózek AGV o ładowności do 2 ton, którego trasa jest odwzorowana za 
pomocą odblaskowego toru pomalowanego na podłodze. 
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Rysunek 1.1 Wózek AGV, ładowność do 2 ton, 

źródło: https://www.agmobilerobots.com/mylo-1/ 

Powyższy podział wszystkich pojazdów AGV na nieautonomiczne i roboty AMR nie jest 
jednoznaczny i został stworzony w oparciu o cechy systemów sterowania i nawigacji 
wykorzystywanych przez roboty. Niektórzy uważają, że roboty AGV można nazwać 
bezzałogowymi pojazdami, w tym tymi, które są w stanie poruszać się po danej trasie. Inni 
uważają, że nazwa robota, w tym autonomicznego robota lub robota mobilnego MIR, 
powinna być zarezerwowana wyłącznie dla pojazdów wyposażonych w zaawansowany 
system nawigacji i kontroli, który daje autonomię pojazdu. Zazwyczaj są to systemy 
wykorzystujące skanery laserowe, które umożliwiają stosunkowo łatwą zmianę ścieżki. 
Systemy te nie wymagają malowanego toru odblaskowego na podłodze lub pętli indukcyjnej 
montowanej na podłodze. Metody sterowania pojazdami AGV (robotami) przedstawiono w 
sekcji 2.4. Często użycie słowa „robot” w odniesieniu do AGV może mieć tylko znaczenie 
marketingowe, podkreślać wysoki poziom oferowanego produktu i jego nowoczesność. 

Wszystkie rodzaje pojazdów AGV, niezależnie od technik sterowania i nawigacji stosowanych 
w tych pojazdach, stały się częstymi elementami elastycznych systemów produkcji (FMS). 

2 POJAZDY AGV 
2.1 AGV jako część FMS (Flexible Manufacturing System).  

Nowoczesne systemy produkcyjne, aby sprostać wymaganiom konkurencji, muszą działać nie 
tylko sprawnie i niezawodnie, ale także muszą być elastyczne, tj. szybko i łatwo dostosować 
się do wymagań rynku. Cechą linii FMS jest możliwość szybkiego reagowania na potrzeby 
rynku, zdolność do produkcji szerokiej gamy produktów. Dobrym przykładem linii FMS są 
linie produkcyjne w przemyśle motoryzacyjnym. Systemy takie umożliwiają na przykład 
produkcję pojedynczych egzemplarzy samochodów zgodnie ze szczególnymi potrzebami 
klientów określonymi w zamówieniach, w przypadku gdy klienci określili swoje wymagania, 
takie jak: typ silnika, kolor i rodzaj farby nadwozia, rodzaj tapicerki i wnętrza. 

Elastyczne systemy produkcyjne wymagają doskonale funkcjonującej logistyki. Elementy do 
produkcji produktów końcowych muszą być dostarczone na linię produkcyjną w 
uzgodnionym czasie, ilości i sortowaniu. Systemy pojazdów AGV, które dzięki 
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zaawansowanemu sterowaniu są często nazywane robotami AGV, są doskonałym 
uzupełnieniem elastycznych systemów produkcyjnych. Systemy te przyczyniają się do 
zwiększenia niezawodności procesów produkcyjnych poprzez ograniczenie błędów ludzkich. 

Pojazdy AGV umożliwiają bezobsługowy transport wewnętrzny między linią produkcyjną a 
magazynem: 

• produktów, półproduktów i komponentów, 
• narzędzi, 
• kontenerów (pojemniki), 
• odpadów. 

2.2  Rodzaje pojazdów AGV 

Różne rodzaje pojazdów AGV są stosowane w transporcie wewnętrznym. Należą do nich: 
• Pojazdy ciągnące, 
• Proste wózki transportowe (Cart Vehicles), 
• Wózki widłowe (pojazdy widłowe), 
• Pojazdy z obciążeniem jednostkowym. 

2.2.1 Pojazdy ciągnące 

Pojazdy te przeznaczone są do ciągnięcia wózków ręcznych. Poruszają się one po stałej trasie 
w formie pętli z wyznaczonymi punktami pośrednimi i końcowymi oraz stanowiskami 
sterowania dla operatora w celi załadunku/rozładunku i przeładunku. Z reguły nie mogą 
poruszać się w przeciwnym kierunku. 

2.2.2 Pojazdy koszykowe 

Te wózki są bardzo uniwersalne. Mogą pracować jako pojedyncze wózki załadunkowe lub 
jako wózki holownicze. Poruszają się po ścieżce oznaczonej taśmą magnetyczną 
zamocowaną w podłodze. Mogą być wyposażone w zaawansowane systemy nawigacji i 
sterowania, np. za pomocą skanerów laserowych, które dają tym pojazdom znaczną 
autonomię. Możemy również nazywać takie pojazdy robotami transportowymi. 

2.2.3 Pojazdy typu Fort (wózki widłowe) 

Wózki widłowe są elastyczne i uniwersalne, ponieważ są wyposażone w mechanizm 
podnoszenia wideł, który pozwala im obsługiwać różnego rodzaju przedmioty, takie jak: 

• palety, 
• rolki, 
• regały. 

Te urządzenia mogą być wyposażone w napęd elektryczny lub hydrauliczny. Mogą być 
również wyposażone w czytniki i systemy sterowania, które są wykorzystywane do: 

• automatycznej identyfikacji produktu, 
• śledzenia ładunku w czasie rzeczywistym, 
• zarządzania zapasami i wyszukiwania produktów w magazynie. 
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2.2.4 Pojazd z obciążeniem jednostkowym 

Ten typ wózka jest bardzo wszechstronny. Ich zwrotność jest bardzo wysoka. Mogą poruszać 
się po wąskich, skomplikowanych ścieżkach. Umożliwiają transport ładunków o różnych 
rozmiarach i kształtach. W celu ich załadunku i rozładunku konieczne jest użycie 
przenośników lub innych urządzeń ładunkowych. 

2.2.5 Przykłady pojazdów AGV (roboty) 

 
Rysunek 2.1 Autonomiczny robot mobilny firmy MiR, współpracujący z przenośnikiem rolkowym 

Źródło Astora. 1- przenośnik rolkowy robota, 2-stopniowy przenośnik rolkowy 

 

Robot jest wyposażony w moduł roboczy w postaci przenośnika rolkowego (1). Robot 
przenosi się na linię produkcyjną, na początku (lub na końcu), w której zamontowany jest 
stacjonarny przenośnik rolkowy. Po wykryciu markera (specjalna wnęka na wysokości 
skanera), robot może być precyzyjnie zadokowany do stacjonarnego przenośnika rolkowego 
(2). 

Po dokowaniu odpowiedni czujnik informuje system sterowania robota, że rolki mogą być 
uruchomione zarówno u robota, jak i na przenośniku stacjonarnym oraz że na robocie (lub 
na przenośniku) znajduje się detal, np. karton lub pudełko. 

Stacjonarny system sterowania przenośnikiem powinien być w stanie reagować na sygnały z 
systemu sterowania robotem. Chodzi o zapewnienie synchronizacji obrotów rolek 
stacjonarnego przenośnika rolkowego i przenośnika robota. 
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Rysunek 2.2 Robot AGV wyposażony w przenośnik rolkowy 

1- paleta, 2- przenośnik rolkowy, 3- skaner  laserowy  
źródło: SEW 

Rysunek 2.2 pokazuje robota AGV, prod. Firmy SEW. Jest on przeznaczony do pracy z 
przenośnikiem rolkowym. Robot może być używany do transportu i przenoszenia kartonów, 
palet, ale także worków z materiałami sypkimi w sposób podobny do robota pokazanego na 
rys. 2.1 

Rysunek 2.3 pokazuje robota AGV przeznaczonego do holowania wózków ładunkowych w 
danej lokalizacji. Robot jest wyposażony w specjalny łącznik, który za pomocą kamery 3D 
automatycznie wykrywa wózek czekający w określonym miejscu, zaczepia go, a po 
dostarczeniu do właściwego miejsca – odłącza go. Autonomiczny robot mobilny porusza się 
po uprzednio odwzorowanym obszarze, unikając przeszkód na drodze i zwracając uwagę na 
przechodzących ludzi. 

 
Rysunek 2.3 Robot MIR, który może holować wózki do 500 kg (źródło ASTOR) 

1- wózek bez napędu z koszem, 2- automatyczny łącznik, 3- AGV robot, 4 koła napędowe robota, 5-obrotowe 
kółka podtrzymujące. 

2.3 Robotyka mobilna wykonywana przez AGV 
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Pojazdy AGV wykonują następujące zadania typowe dla robotyki mobilnej: 

 

2.3.1 Planowanie misji 

Planowanie misji polega na generowaniu kolejnych działań, aby pojazd AGV mógł osiągnąć 
wyznaczony cel. 

 

2.3.2 Planowanie trajektorii 

Polega ona na generowaniu kolejnych punktów docelowych w przestrzeni roboczej AGV, z 
uwzględnieniem przeszkód na trasie oraz innych ograniczeń i kryteriów (np. kryterium czasu 
lub kryterium długości trasy). 

2.3.3 Wdrożenie planowanej trajektorii bez kolizji 

Polega na podążaniu ścieżką, identyfikowaniu przeszkód, określaniu położenia robota. 

2.4 Metody kontroli pojazdów AGV 

Sterowanie ruchem AGV odbywa się przy użyciu różnych metod, które można 
konwencjonalnie podzielić na dwie grupy: 

A. Metody oparte na istnieniu fizycznej ścieżki znajdującej się pod powierzchnią lub na 
powierzchni podłoża (podłogi), po której pojazd ma się poruszać. 

B. Zaawansowane metody, które nie wymagają fizycznej ścieżki transportu. 

Metody określone w pkt A obejmują: 

• Metoda pętli indukcyjnej — polega na umieszczeniu pojedynczego przewodu 
elektrycznego w specjalnym przewodzie tuż pod powierzchnią podłoża. Prąd o stałej, 
określonej częstotliwości przepływający w tym przewodzie, generuje pole 
elektromagnetyczne. Natężenie pola jest wykrywane przez antenę pojazdu. Pojazd 
porusza się w taki sposób, aby wartość natężenia pola elektromagnetycznego 
odbieranego przez antenę była jak największa. Metoda ta jest jedną z najstarszych i 
najskuteczniejszych metod sterowania wózkiem AGV. 

Wadą tej metody jest to, że w przypadku zmiany trasy istnieje potrzeba ingerowania 
w podłoże i wykonywania prac w celu ułożenia przewodu zgodnie z nową ścieżką 
(trasą pojazdu). 

• Metoda odbicia - polega na umieszczeniu i mocowaniu (np. przyklejeniu) na podłożu 
wzdłuż planowanej ścieżki, taśmy wykonanej z materiału ferromagnetycznego 
generującego pole magnetyczne lub taśmę odblaskową (odbijające światło). 
Wykrywanie drogi w przypadku pola magnetycznego odbywa się przy użyciu anteny 
pojazdu. W przypadku stosowania taśmy odblaskowej wykrywanie ścieżki odbywa się 
za pomocą czujników światła odbitego. Linię odbicia można również namalować na 
podłożu. Metoda jest prosta i tania. Umożliwia szybką modyfikację trasy. 
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Wady tej metody są następujące: niska odporność taśmy na uszkodzenia 
mechaniczne i czułość anteny na obecność innych materiałów ferromagnetycznych. 
Metoda ta może być stosowana tylko wewnątrz budynków. 

Metody określone w pkt B obejmują: 

• Laserowa metoda nawigacji z punktami odniesienia. 

Metoda ta polega na określeniu współrzędnych pojazdu przy użyciu wiązki laserowej 
emitowanej przez skaner laserowy umieszczony w górnej części pojazdu. Laserowa 
wiązka światła porusza się wokół osi wózka od kilku do kilku razy na sekundę. W 
określonych miejscach w pomieszczeniu (np. na ścianach, kolumnach) znajdują się 
laserowe odbłyśniki światła (markery). Wiązka laserowa odbita od reflektorów 
powraca do skanera. Umożliwia precyzyjny, interferometryczny pomiar odległości 
między skanerem a odbłyśnikami oraz kąty między nimi. Na tej podstawie możliwe 
jest dokładne określenie współrzędnych położenia pojazdu. 

Ta metoda ma wiele zalet, takich jak: 
- wysoka dokładność określania współrzędnych położenia (1-2 mm), 
- może być stosowana w budynkach i budynkach zewnętrznych, 
- łatwa modyfikacja trasy pojazdu, 
- nie ma potrzeby ingerowania w podłogę pokoju. 

Jedną z wad tej metody jest to, że odbłyśniki muszą być widoczne dla skanera. 

Inne znane metody, takie jak np. metoda ultradźwiękowa lub metoda GPS, nie są 
stosowane w praktyce, zwłaszcza w pomieszczeniach. 

• Metoda RFID (identyfikacja radiowa) — metoda automatycznego zapisu i odczytu 
danych, która nie wymaga kontroli operatora. Transpondery pasywne, umieszczone 
w regularnych odstępach w ziemi, wysyłają informacje do pojazdu w celu 
prawidłowej kontroli oceny położenia. System sterowania, oparty na danych 
uzyskanych za pomocą transponderów, umożliwia zmniejszenie prędkości pojazdu w 
potencjalnie niebezpiecznych punktach, takich jak skrzyżowania lub wąskie gardła. 
Możliwe jest kontrolowanie kierunku podróży, blokowanie miejsc problemów i 
monitorowanie jednokierunkowych tras. Automatyczna identyfikacja lokalizacji za 
pomocą transponderów pozwala na szybkie i bezbłędne działanie systemu 
sterowania ruchem AGV oraz znaczne oszczędności czasu. 

2.5 Zasilanie AGV 

Pojazdy AGV zasilane są energią elektryczną z baterii pokładowych. Aby zapewnić sprawne 
działanie AGV, należy okresowo wymieniać akumulatory na w pełni naładowane lub używać 
automatycznych systemów ładowania akumulatorów. 

Ręczna wymiana baterii polega na wyjęciu rozładowanej baterii z pojazdu i wymianie jej na 
całkowicie naładowaną baterię. 

Automatyczna wymiana baterii opiera się na zastosowaniu specjalnego robota, konstrukcja 
systemu obsługi jest dostosowana do stosowanego systemu AGV. W przypadku niskiego 
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poziomu baterii robot ten zastępuje w pełni naładowaną baterię. Robot ten obsługuje AGV, a 
także kontroluje stan baterii w magazynie baterii. 

Automatyczny system ładowania akumulatora umożliwia nieprzerwaną pracę pojazdów. 
Ładowanie odbywa się w automatycznych stacjach ładowania. Akumulatory są ładowane w 
sytuacji w czasie pomiędzy zadaniami lub gdy okaże się, że są one słabo naładowane. 

2.6 System uruchamiający AGV  

Pojazdy AGV są przeznaczone do poruszania się w pomieszczeniach fabrycznych. Wymagają 
one odpowiedniego podłoża. Podłoże jest zwykle gładkie i czyste pokryte żywicą 
epoksydową. Takie powierzchnie powinny być bez skaz i nierówności. System napędowy 
robota mobilnego stosowany w halach fabrycznych składa się z kół napędowych 
napędzanych silnikami elektrycznymi z przekładniami redukcyjnymi i obrotowymi kołami 
nośnymi. Czujniki do pomiaru prędkości pojazdu i przebytej odległości mogą być podłączone 
do kół napędowych. Informacje z tych czujników, zwanych czujnikami odometrii [1], są 
wykorzystywane do sterowania robotem i nawigacji. 

Zadaniem podwozia jest zapewnienie możliwości manewrowania pojazdem w ograniczonych 
przestrzeniach korytarzy i magazynów. 

3 BEZPIECZEŃSTWO POJAZDÓW AGV 
Informacje dostarczone przez producentów pojazdów AGV wskazujace, że pojazdy te są 
bezpieczne (lub całkowicie bezpieczne) powinny być zawsze traktowane z pewną rezerwą. 
Stosowanie pojazdów AGV w miejscach pracy jest zawsze niebezpieczne. Głównym 
zagrożeniem jest kolizja poruszającego się pojazdu z człowiekiem. Odpowiedni poziom 
bezpieczeństwa w miejscach pracy, w których prowadzone są pojazdy AGV, może być 
zapewniony tylko wtedy, gdy są one właściwie użytkowane, a kultura i dyscyplina pracy są 
przestrzegane. 

Wytyczne dotyczące prawidłowego organizowania bezpiecznego transportu za pomocą 
pojazdów AGV zawarte są w normie EN-ISO 3691-4: Przemysłowy standard pojazdów 
transportowych. Wymogi bezpieczeństwa i weryfikacja. Część 4: Przemysłowe pojazdy 
transportowe bez kierowcy i ich systemy. 

Zakłada się, że metody zabezpieczenia pracy AGV muszą być odpowiednie do stref, w 
których działają AGV. 

Istnieją strefy: 
• strefa zamknięta, 
• wspólna strefa. 

Strefa zamknięta to obszar objęty ograniczeniami, który jest fizycznie oddzielony dla ruchu 
pojazdów, z dostępem wyłącznie dla osób upoważnionych. Strefa taka powinna składać się z 
ogrodzenia wzdłuż całej trasy oraz drzwi, bramy lub ruchomej pokrywy umożliwiającej 
dostęp do tej strefy. Element dostępu powinien mieć następujące funkcje: 

• być otwierane tylko na zewnątrz, 
• można otworzyć tylko z zewnątrz za pomocą klucza, 
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• być otwierane od wewnątrz bez klucza, 
• podczas otwierania, zatrzymywać wszystkie ruchy wózka w obszarze 

ograniczonym, 
• samo zamknięcie nie powinno się ponownie uruchamiać. 

Wspólną strefą jest obszar, na którym odbywają się pojazdy ciężarowe, piesze i pojazdy 
prowadzone przez przewoźników. 

W przypadku korzystania ze strefy zamkniętej należy spełnić wyżej wymienione standardowe 
zalecenia. Główna różnica między strefą zamkniętą a strefą wspólną polega na tym, że w 
strefie zamkniętej nie są wymagane żadne środki wykrywania obecności personelu. 

Podczas korzystania z wspólnej strefy,muszą przede wszystkim być spełnione  wymagania 
dotyczące środków wykrywania osób na drodze ciężarówki. Środki te powinny mieć między 
innymi następujące cechy: 

• powinny działać co najmniej na całej szerokości wózka i ładunku w każdym kierunku 
jazdy, 

• powinny umożliwiać zatrzymanie wózka przez układ hamulcowy przed 
skontaktowaniem się z osobą, z uwzględnieniem stanu podłogi, 

• wykrywanie części ciała jak najbliżej podłogi, zwłaszcza ze względu na ryzyko 
zmiażdżenia stóp. 

Norma zaleca, aby w przypadku gdy nie jest możliwe użycie środków wykrywania personelu 
w każdym kierunku podróży (np. wózków widłowych wyposażonych w widelce), maksymalna 
prędkość wózka powinna być ograniczona do 0,3 m/s, a wózek powinien być w stanie 
zatrzymać go w odległości 600 mm.  

Oznacza to, że jeżeli prędkość pojazdu jest ograniczona do 0,3 m/s, możliwe jest całkowite 
pominięcie czujników wykrywania personelu. Dodatkowym ogólnym wymogiem dotyczącym 
zabezpieczenia wspólnych obszarów jest utrzymanie odpowiednich luk bezpieczeństwa o 
szerokości 0,5 m i wysokości 2,1 m między częściami ciężarówki, ładunku i przyczep oraz 
przylegającymi konstrukcjami stałymi wzdłuż drogi.  

Jeżeli nie jest możliwe zapewnienie separacji 0,5 m, obszar ten uważa się za strefę 
niebezpieczną. Przed wejściem do takiej strefy, prędkość wózka powinna być zmniejszona do 
0,3 m/s, oraz zostać włączony dźwiękowy sygnał ostrzegawczy. 

Przy określaniu odległości między miejscem zatrzymania pojazdu a wykrytym obiektem 
należy wziąć pod uwagę wymiary pojazdu i przewożonego ładunku. Prawidłowa odległość 
powinna być przyjęta na podstawie zaleceń PN-EN ISO 13854: 2020-03: Bezpieczeństwo 
maszyn - Minimalne odległości zapobiegające uszkodzeniu części ludzkiego ciała. 

PRZYKŁADY 
W Internecie można znaleźć wiele przykładów konkretnych rozwiązań robotów usługowych 
działających w zakresie przedsiębiorstwa produkcyjnego. Tutaj przedstawiamy kilka 
wybranych elementów związanych z materiałami przedstawionymi w lekcji: 
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• System AGV CEIT 
https://www.youtube.com/watch?v=-Ld-Crjg7tk 

• Zautomatyzowane pojazdy kierowane, maszyny do przechowywania i pobierania, 
2XL N.V., Automatyka magazynowa 
https://www.youtube.com/watch?v=S8zDRu72HD0 

• Inteligentne AGV do produkcji Audi A8 
https://www.youtube.com/watch?v=WDyELW5qhsQ 

• AGV - Transport Więcej z Bezpieczeństwem (pełne pokrycie) 
https://www.youtube.com/watch?v=jpP0zBFmQ9g 

• Zautomatyzowane pojazdy kierowane  
https://www.youtube.com/watch?v=mEzCMS50mtE 

• Autonomiczne roboty mobilne (AMR) w akcji 
https://www.youtube.com/watch?v=M0fL5Q6rGws 

Zachęcamy studentów do samodzielnego poszukiwania innych przykładów, które mogą być 
zarówno kształcące, jak i inspirujące do własnych działań badawczych i technicznych. 

PYTANIA DOTYCZĄCE SAMOKONTROLI 
1. Zadania wykonywane przez roboty serwisowe w zakładach produkcyjnych to: 

a. zadania logistyczne 
b. czyszczenie łazienek 
c. ochrona obiektów przemysłowych 
d. zwiększenie ludzkich zdolności fizycznych 

2. Metody oparte na istnieniu ścieżki fizycznej wykorzystują: 
a. pętlę indukcyjna 
b. metodę odbicia 
c. laserową metodę nawigacji 
d. metodę RFID 

3. Pojazdy AGV wykonują bezobsługowy transport wewnętrzny: 
a. prasa na lunch 
b. wypłata 
c. produkty, półprodukty i komponenty 
d. narzędzia 

4. Nazwa obszaru ograniczonego, który jest fizycznie oddzielony dla ruchu pojazdów z 
dostępem wyłącznie do osób upoważnionych: 

a. strefa zamknięta 
b. obszar roboczy 
c. strefa wspólna 
d. obszar zastosowania 
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PYTANIA - POPRAWNE ODPOWIEDZI 
 

Pytanie  Odpowiedź 
(odpowiedź) 

1 a, c, d 

2 a, b 

3 C, d 

4 a 
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WPROWADZENIE DO LEKCJI 
Przemysł motoryzacyjny od wielu lat jest największym użytkownikiem robotów 
przemysłowych. Ta lekcja przedstawia najważniejsze zadania wykonywane przez roboty w 
zakładach motoryzacyjnych. Przedstawione zostaną różne rodzaje robotów i ich 
wyposażenia, które jest wykorzystywane do wykonywania tych zadań. 

CELE LEKCJI 
• Zapoznanie studentów z głównymi problemami specyficznymi dla zastosowań 

robotów w przemyśle motoryzacyjnym; 
• Prezentacja przykładowych zastosowań zrobotyzowanych linii w przemyśle 

motoryzacyjnym; 
• Wskazanie źródeł informacji o robotyce w przemyśle motoryzacyjnym 

 

TREŚĆ LEKCJI  

1 CHARAKTERYSTYKA PRZEMYSŁU MOTORYZACYJNEGO 
Przemysł motoryzacyjny jest sektorem odpowiedzialnym za projektowanie, rozwój, 
produkcję i dystrybucję pojazdów silnikowych, takich jak samochody osobowe, ciężarówki, 
autobusy, motocykle i pojazdy terenowe. Jego rozwój rozpoczął się w drugiej połowie XIX 
wieku z budową pierwszego bezkonnego rydwanu. Od tego czasu technologia znacznie 
posunęła się naprzód. Obecnie większość pojazdów opiera się na silnikach spalinowych, a 
nawet silnikach elektrycznych.  

Ponieważ większość ludzi korzysta w jakiś sposób z technologii pojazdów silnikowych, 
produkowane pojazdy muszą być zgodne przede wszystkim z wysokimi standardami; głównie 
w kwestii bezpieczeństwa.  Z tego powodu cała produkcja będzie prawdopodobnie 
pozbawiona ludzi i wysoce kontrolowana. W przypadku pojawienia się usterki wszystkie 
partie stosunkowo drogich produktów są natychmiast zwracane. Może to również zostać 
rozszerzone na całą fazę produkcyjną, co może spowodować poważne problemy finansowe 
dla firmy. 

Procesy produkcyjne stale się zmieniają, aby być na bieżąco, również ze względu na duży 
popyt na rynku. Obecnie na świecie wykorzystuje się ponad 1,1 miliarda samochodów, a 
według prognoz liczba ta przekroczy 2 miliardy do 2040 [2]r. W związku z tym sektor 
motoryzacyjny rozwija się wykładniczo. Aby sprostać wysokiemu zapotrzebowaniu, fabryki 
wykorzystują zaawansowane technologie automatyzacji i robotyzacji, które trzymają się 
koncepcji Przemysłu 4.0 i zaawansowanej produkcji.  

Z drugiej strony dobrze rozwinięte kraje o gęstej architekturze miejskiej zmniejszają 
zapotrzebowanie na samochody. Zmusza to producentów do oferowania nowych, bardziej 
ekonomicznych i ekologicznych rozwiązań, co sprawia, że ich projekty są atrakcyjne dla ludzi 
z dużej metropolii. Często są one możliwe tylko przy zastosowaniu nowoczesnych technik 
produkcyjnych. 
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Liderami międzynarodowego rynku motoryzacyjnego są Chiny, Stany Zjednoczone Ameryki, 
Japonia, Indie, Niemcy, Meksyk i Korea Południowa. Przyrost w przemyśle motoryzacyjnym 
również powoduje wzrost na rynku paliw kopalnych, a jednocześnie ma negatywny wpływ na 
środowisko. 

 

2 ZADANIA DLA ROBOTÓW 
Roboty w firmach motoryzacyjnych pełnią istotną rolę, ponieważ działają z większą 
powtarzalnością i precyzją. Dzięki temu liczba błędów ogranicza się do minimum. Poniżej 
przedstawiono typowe zadania dla robotów w firmach przemysłu motoryzacyjnego. 

2.1 Manipulowanie 

Manipulowanie jest ogólnym terminem dotyczącym chwytania i przenoszenia elementów z 
jednego miejsca do drugiego. W przemyśle motoryzacyjnym chodzi głównie o przenoszenie 
części między liniami produkcyjnymi lub maszynami (np. rozładunek po dostawie). Roboty 
mogą być jednak również wykorzystywane do umieszczania i manipulowania elementami 
pod narzędziami obróbczymi lub systemami sterowania[3]. 

2.2 Montaż 

Manipulatory przemysłowe w sektorze motoryzacyjnym są często wykorzystywane do 
montażu części mechanicznych pojazdów. Dzięki swojej konstrukcji (nawet do 7-miu stopni 
swobody) i możliwościom, mogą wykonywać skomplikowane ruchy przy wysokich 
obciążeniach użytkowych, zapewniając jednocześnie wysoką dokładność. Jest to szczególnie 
korzystne dla mocowania części przy obecności zakłóceń. Ponadto systemy wizyjne 
zintegrowane z konfiguracjami zrobotyzowanymi mogą nawet zwiększyć ich precyzję, 
dostosowując się do zmiennego stanu procesu.  

Roboty odpowiedzialne za montaż części mechanicznych mogą różnić się pod względem 
konstrukcji (zazwyczaj używane są roboty 3-7 stopniach swobody - w zależności od wielkości 
elementów i innych okoliczności). Są one zwykle wyposażone w chwytaki dedykowane do 
konkretnego zastosowania wraz z zestawem czujników. 

Zadania montażowe są zazwyczaj wykonywane przez roboty podczas instalacji paneli 
drzwiowych, szyb przednich, błotników i mniejszych części[3]. 

2.3 Mocowanie śrub 

Podczas montażu pojazdów roboty nie tylko manipulują przedmiotami i umieszczają je w 
pożądanych pozycjach, ale także dokręcają śruby za pomocą specjalistycznych systemów 
napędu śrubowego. Roboty wykorzystywane do tych celów różnią się pod względem 
konstrukcji. Zastosowanie mają roboty o 3-7 stopniach swobody. Automatyczne dokręcanie 
śrub jest korzystne dla konwencjonalnego podejścia pod względem jego skuteczności i 
jakości, ponieważ systemy działają z zaprogramowaną prędkością kątową i maksymalnym 
momentem obrotowym [4]. 

Zadania mocowania śrub są typowe dla montażu wszystkich części składowych pojazdów; są 
one jednak szczególnie widoczne podczas mocowania kół. 



Wielofunkcyjna sieć wspomagająca kształcenie i szkolenie zawodowe 
w zaawansowanej produkcji   
Nr projektu 2018-1-PL01-KA202-050812  

     
 
 

 
-	8	-	

 

2.4 Paletyzacja 

Paletyzacja jest procesem stosowanym zwykle w produkcji podsystemów pojazdów. Po 
głównej części produkcji elementy muszą być umieszczone na paletach w regularnych 
wzorach. W zależności od wagi i wielkości zarówno elementów, jak i palet stosuje się roboty 
o różnych konstrukcjach (3-7 stopni swobody), ładowności i zasięgu. Aby umieścić części w 
pożądanych pozycjach, stosuje się różne typy i modele chwytaków. Ich odpowiedni wybór 
jest wymagany, aby zagwarantować dobrą przyczepność, a tym samym zachować 
dokładność procesu. 

Oprócz produkcji pojazdów, zadania paletyzacji są również często wykorzystywane podczas 
regeneracji wstępnie-zużytych komponentów. 

2.5 Spawanie 

Przemysłowe ramiona robota (zwykle 6 stopni swobody) ze stosunkowo dużymi 
obciążeniami użytkowymi i wytrzymałymi konstrukcjami są zdolne do spawania łukowego. W 
sektorze motoryzacyjnym jest to jedna z metod łączenia elementów metalowych między 
sobą (np. elementów podwozia lub ramy). Roboty o mniejszych obciążeniach użytkowych, 
ale wciąż wystarczająco duże, aby podnieść głowicę spawalniczą, mogą być używane do 
spawania punktowego. Metoda ta może być stosowana do łączenia elementów z blachy, 
takich jak nadwozie. 

Roboty mogą być używane do chwytania elementów i umieszczania ich pod palnikiem 
spawalniczym lub do podnoszenia palnika i podążania za zaprogramowanymi szlakami. 
Muszą działać w specjalnych komórkach chronionych barierą ekranami spawalniczymi i 
zasłonami. Robotyzacja tego procesu jest lepsza od wersji ręcznej pod względem 
powtarzalności i podnoszenia jakości pracy w firmie (bezpieczeństwo pracowników). 
Technologia spawania-wspomaganego robotem często przynosi zastosowanie obrotowych 
stołów pozycjonujących i innych odpowiednich urządzeń do elementów montażowych[3]. 

2.6 Wykańczanie i obróbka powierzchni 

Większe roboty przemysłowe (zazwyczaj 6 stopni swobody lub roboty kartezjańskie) mogą 
być również wykorzystywane do przechowywania narzędzi i elementów maszyn, a także do 
wykończania ich powierzchni.  Procesy te mogą być stosowane w sektorze motoryzacyjnym, 
aby produkować dowolny element, wywiercić otwory lub gwintować je. Również 
automatyzacja technologii cięcia i przycinania może być stosowana do blach, takich jak te 
przeznaczone do nadwozi pojazdów. Ramiona robota mogą być również używane do 
polerowania powierzchni przed i po malowaniu. Stąd chropowatość jest znacznie 
zmniejszona, aby osiągnąć gładki, aerodynamiczny kształt i gwarantowanie przyczepności 
farby.  

Urządzenia używane do wykończenia powierzchni lub obróbki skrawaniem muszą być 
wyposażone w odpowiednie narzędzia. Obejmują one szeroką gamę elementów takich jak: 
wiertła, tokarki, młyny, nożyce, piły i polerki. Ponadto wybranemu narzędziu mogą 
towarzyszyć odpowiednie czujniki lub dodatkowe urządzenia, takie jak wentylatory 
oddymiające lub systemy chłodzenia [3]. 
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2.7 Malowanie i powlekanie 

Farby i substancje powlekające stosowane w przemyśle motoryzacyjnym są bardzo 
toksyczne. Pokrycie większych części wymaga długich sesji opryskiwania, których nie można 
przerwać; ponieważ może to mieć wpływ na efekt końcowy. Wiele firm korzysta z robotów 
przemysłowych, aby ograniczyć szkodliwe skutki dla pracowników i przeciwdziałać 
niedoborom siły roboczej na rynku profesjonalnych malarzy. 

Zazwyczaj stosowane zrobotyzowane ramiona (zwykle 6 stopni swobody) podążają za 
zaprogramowanymi ścieżkami z wysoką precyzją [3]. Ich końcówki są wyposażone w sprzęt 
wymagany do wykonywania określonych zadań. Ponadto wielu producentów robotów 
dostarcza pakiety oprogramowania dedykowane do malowania lub powlekania. 

2.8 Uszczelnianie 

Roboty przemysłowe wyposażone w głowice do układania uszczelek, przymocowane przez 
węże do pompowni, mogą być również wykorzystywane do układania uszczelek. Zazwyczaj 
do takich celów wykorzystuje się manipulatory kartezjańskie, ale także ramiona o 4-6 
stopniach swobody mogą być używane w bardziej wymagających przypadkach (np. 
uszczelnienia dla elementów niepłaskich, takich jak klapa tylna). Zastosowanie stanowisk 
zrobotyzowanych skutkuje większą precyzją i powtarzalnością procesu. Ponadto chroni 
pracowników przed toksycznością związków pianki. Do urządzeń uszczelniających może być 
również dołączone dodatkowe urządzenie, takie jak wentylatory oddymiające, systemy 
oczyszczania wody lub czujniki do kontroli uszczelek [3]. 

2.9 Kontrola jakości 

Roboty posiadające systemy sensoryczne mogą być również wykorzystywane do 
kontrolowania szczegółów po procesach. Dzięki złożonej kinematyce mogą oceniać jakość w 
wielu różnych punktach i kątach widzenia. W przemyśle motoryzacyjnym mogą być 
wykorzystywane roboty do sprawdzania jakości części spawanych lub malowanych, a także 
precyzji zmontowanych detali. 

2.10 Transport 

Produkcja na dużą skalę zazwyczaj nie odbywa się tylko na jednej długiej linii produkcyjnej. 
W związku z tym wymaga to przemieszczania się podzespołów między liniami lub do 
magazynowania. Ponieważ sektor motoryzacyjny ma tendencję do stosowania produkcji w 
pełni zautomatyzowanej i niezależnej od człowieka, wymaga urządzeń do transportu 
elementów. W tym miejscu znajdują się autonomiczne roboty mobilne (AMR). Dzięki swojej 
konstrukcji mogą podnosić stosunkowo duże obciążenia użytkowe i działać w środowisku 
ludzkim. Są to tzw. koboty, więc nie wymagają specjalnych osłon ograniczających dostęp 
pracownikom. Dzięki zaawansowanym systemom sensorycznym i algorytmom mogą 
pracować we flocie, zorientować i dokować z dużą precyzją, a także komunikować się z 
urządzeniami zewnętrznymi za pomocą technologii IoT (Internet of Things)[3]. 
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3 RODZAJE ROBOTÓW 
Jak wspomniano powyżej, roboty stosowane w przemyśle motoryzacyjnym różnią się pod 
względem konstrukcji i zastosowań. Poniżej przedstawiono najczęstsze ich rodzaje. 

3.1 Zrobotyzowane ramiona 

Zrobotyzowane ramiona są jednymi z najczęstszych stosowanych w praktyce przemysłowej. 
Są one tak popularne ze względu na ich uniwersalność i mogą być wykorzystywane do 
większości celów, ponieważ różnią się pod względem parametrów takich jak: wielkości 
obsługiwanych ciężarów, ładowności, zasięgu, prędkości i konstrukcji. Najczęstsze są o 6-ciu 
stopniach swobody, ponieważ mogą one dotrzeć do wszystkich konfiguracji w ich przestrzeni 
operacyjnej. Jednakże roboty o 3 lub 4 stopniach swobody są również powszechne w 
zastosowaniach paletyzacyjnych (ich-efektor końcowy zazwyczaj pozostaje równoległy do 
płaszczyzny bazowej). Z drugiej strony ramiona robota o 7 stopniach swobody mogą być 
przydatne podczas pracy w bardziej złożonym środowisku i wykonywania bardziej 
skomplikowanych operacji. 

Zakres różnorodności ramion zrobotyzowanych od jednego producenta przedstawiono na 
Rys. 1 Roboty przemysłowe firmy KUKA [5]. 

 
Rys. 1 Roboty przemysłowe firmy KUKA [5] 

3.2 SCARA 

SCARA (Selective Compliance Assembly Robot Arm) są urządzeniami o 3-ch stopniach 
swobody (dwa obroty i jeden przesuw) dedykowanymi do montażu lekkich komponentów. 
Są one szybsze niż inne konstrukcje o podobnej wielkości i stosunkowo dokładne. Z drugiej 
strony, wymagają one bardziej złożonych systemów sterowania niż roboty kartezjańskie i są 
droższe. Ponadto są one zwykle lekkie, ale z tego powodu są w stanie podnosić tylko niskie 
obciążenia użytkowe. Czasami roboty SCARA są stosowane w parach, tak aby umożliwić 
operacje podobne do montażu z ludzkimi ramionami (patrz Rys. 2 Robot SCARA firmy 
Kawasaki [6]). 
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Rys. 2 Robot SCARA firmy Kawasaki [6] 

3.3 Robot Delta 

Roboty Delta oparte są na równoległym końcu konstrukcyjnym umożliwiającym szybkie 
procesy pick-and-place. Są one wykorzystywane głównie do pakowania gotowych produktów 
lub podzespołów. Dzięki jego kinematyce mogą one reorientować swoje narzędzia (patrz 
Rys. 3 Delta firmy ABB 21[7]). 

 
Rys. 3 Delta firmy ABB 21[7] 

3.4 Roboty kartezjańskie  

Roboty kartezjańskie składają się z kombinacji trzech składowych osi. Takie konstrukcje są 
dość popularne dla narzędzi obróbczych CNC i drukarek 3D, a także do przenoszenia 
obiektów z jednego miejsca do drugiego (patrz Rys. 4 Kartezjański robot firmy WObit [8]). 
Roboty tego typu wykorzystywane w przemyśle motoryzacyjnym są stosunkowo często. 
Czasami są one również wyposażone w dodatkową oś obrotową na końcu.  
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Rys. 4 Kartezjański robot firmy WObit [8] 

3.5 Autonomiczne roboty mobilne 

Autonomiczne roboty mobilne to platformy mobilne wykorzystywane głównie w 
magazynach do procesów transportowych. Mogą być również używane do ciągnięcia lub 
pchania innych urządzeń, a nawet do przenoszenia robotów przemysłowych, tak aby mogły 
się automatycznie przemieszczać. Są one sterowane bezprzewodowo, a ich ruch jest 
nadzorowany przez systemy czujników optycznych. W związku z tym mogą one mapować 
środowisko i dokować do deklarowanych stanowisk pracy. Urządzenia te różnią się pod 
względem wielkości, dokładności pozycjonowania i prędkości (zob. Rys. 5 Autonomiczne 
roboty mobilne firmy MiR [9]). 

 
Rys. 5 Autonomiczne roboty mobilne firmy MiR [9] 

 

3.6 Koboty 

Roboty współpracujące, tzw. koboty, są podobne do robotów. Jednak ze względu na 
mniejsze obciążenia użytkowe, prędkości, rozmiary i ciężary są one zgodne z normami 
bezpieczeństwa bez stosowania jakichkolwiek barier bezpieczeństwa między nimi a 
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operatorami (zob. Rys. 6 Koboty firmy Universal Robots [10]). Są one zwykle stosowane do 
złożonych operacji, które wymagają wykonywania przynajmniej części pracy przez człowieka. 

 
Rys. 6 Koboty firmy Universal Robots [10] 

 
4 WYPOSAŻENIE DODATKOWE 
Niemal każda operacja wykonywana przez roboty przemysłowe wymaga dodatkowego 
wyposażenia. Najczęściej stosowane są opisane poniżej. 

4.1 Chwytaki 

Chwytaki robotów to narzędzia dedykowane do chwytania elementów, dzięki czemu można 
je przenosić z jednego miejsca do drugiego. Różnią się one pod względem ich ładowności i 
zakresów chwytania, a także rodzaju zasilania i struktury kinematycznej. Wyróżnia się między 
innymi następujące rodzaje chwytaków: 

• Chwytaki pneumatyczne (najczęstsze, z jedną zamkniętą i jedną otwartą pozycją) 
o Chwytaki dwupalcowe 

§ Chwytaki równoległe 
§ Chwytaki promieniowe 

o Chwytaki trójpalcowe 
o Chwytaki wielopalcowe 

• Chwytaki serwo-elektryczne (z liniowo sterowanymi pozycjami palców) 
o Chwytaki dwupalcowe 

§ Chwytaki równoległe 
§ Chwytaki promieniowe 

o Chwytaki trójpalcowe 
o Chwytaki wielopalcowe 

• Chwytaki próżniowe 
• Chwytaki elektromagnetyczne 

 

4.2 Systemy napędu śrubowego 
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Automatyczne systemy napędu śrubowego składają się zazwyczaj z systemów zasilania 
dostarczanych ze śrubami i wrzecionem przymocowanym do kołnierza robota. Śruby są 
mocowane do głowicy, a następnie dokręcane do gwintu za pomocą elementu obrotowego 
(patrz Rys. 7 Automatyczny napęd śrubowy firmy WEBER [11]). Takim urządzeniom 
towarzyszą niekiedy optyczne systemy śledzenia, aby uwzględnić ewentualne rozbieżności 
śrub. 

 
Rys. 7 Automatyczny napęd śrubowy firmy WEBER [11] 

4.3 Sprzęt spawalniczy 

Procesy spawania można łatwo zrobotyzować poprzez wyposażenie ramion 
zrobotyzowanych w palniki, systemy podawania, czujniki do śledzenia i sterowania szwami 
Zazwyczaj przewody są zazwyczaj umieszczane w specjalnych duktach i są podłączone do 
segmentów robota. Drut jest dostarczany do palnika zamontowanego do kołnierza ramienia, 
podczas gdy płomień topi go, aby połączyć dwa elementy. Aby utrzymać je w miejscu, 
stosuje się stoły spawalnicze lub automatyczne pozycjonery. Przy takim podejściu mogą być 
zaangażowane następujące technologie: 

• Spawanie punktowe rezystancyjne 
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• Spawanie laserowe 
• Gazowe spawanie łukiem metalowym 
• Spawanie łukiem gazowym wolframowym 
• Spawanie łukiem cienkim 
• Spawanie plazmowe 
• Laserowe spawanie hybrydowe 

Trwają również próby opracowania ciągłych metod spawania ultradźwiękowego. 

 
Rys. 8 Przykład zrobotyzowanej instalacji spawalniczej firmy Fronius 

 

4.4 Osłony robotów 

Osłony robota to elementy systemów bezpieczeństwa, które umożliwiają pracę ludzi w 
bezpośrednim zasięgu robota. Są one zwykle wykonane z miękkich podkładek wypełnionych 
czujnikami ciśnienia/siły, które są umieszczane jako płaszcze na przemysłowych ramionach 
robotycznych (patrz Rys. 9 Sztuczna skóra dla robota przez Blue Danube Robotics [13]). Po 
wykryciu uderzenia cała uruchamia się tryb awaryjnego zatrzymania. 



Wielofunkcyjna sieć wspomagająca kształcenie i szkolenie zawodowe 
w zaawansowanej produkcji   
Nr projektu 2018-1-PL01-KA202-050812  

     
 
 

 
-	16	-	

 
Rys. 9 Sztuczna skóra dla robota przez Blue Danube Robotics [13] 

 

4.5 Narzędzia do obróbki powierzchni 

Roboty przemysłowe mogą być skutecznie wykorzystywane do usuwania nadmiaru 
materiałów; szczególnie do wygładzania i polerowania, gdy chodzi o przemysł 
motoryzacyjny. Odpowiednie narzędzia są montowane do kołnierzy (zob. Rys. 10 Przykład 
narzędzia do polerowania zamontowanego na kołnierzu robota [14]), tak aby produkcja 
mogła być wykonywana jak w przypadku 6-osiowych maszyn CNC. Innowacyjne metody 
polerowania niekiedy polegają na zastosowaniu dodatkowych czujników siły i momentu 
obrotowego, aby oddziaływać na powierzchnię z najwyższą precyzją. 
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Rys. 10 Przykład narzędzia do polerowania zamontowanego na kołnierzu robota [14] 

4.6 Systemy do nakładania farb/powłok ochronnych 

Systemy do nakładania farb i powłok ochronnych zwykle składają się ze 
zbiorników/pojemników i stacji pomp, węży, głowic mieszających i dysz do nakładania 
substancji na powierzchnie (zob. Rys. 11). Konstrukcja do tych zastosowań jest podobna do 
tych do spawania. Wielu producentów robotów przemysłowych oferuje również pakiety 
oprogramowania z instrukcjami i środowiskiem wirtualnym dedykowanym do takich 
aplikacji. 
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Rys. 11 Konfiguracja do natryskiwania farb Graco [15] 

 
5 PODSUMOWANIE 
Przemysł motoryzacyjny jest podobny do każdego innego. Jest on jednak bardziej 
interdyscyplinarny, rozwijany i wyróżniający się pod względem rygorystycznych wymogów 
dotyczących produktu. Dlatego też, aby utrzymać powtarzalność produkcji i wyeliminować 
ryzyko błędów ludzkich, wysoce pożądana jest robotyzacja tego sektora. Technologie 
Przemysłu 4.0 są powszechnie stosowane do: 

• Obsługiwania maszyn; 
• Paletyzacji; 
• Obróbki skrawaniem; 
• Układania uszczelek; 
• Spawania; 
• Transportu; 
• Wykończenia powierzchni; 
• Malowania; 
• Powlekania; 
• Dokręcania śrub; 
• Współpracy z ludźmi. 

Umożliwiają one osiągnięcie większej precyzji i zwiększenia bezpieczeństwa pracy. W 
rezultacie gwarantuje się trwałość i niezawodność pojazdów oraz ich podzespołów a także 
bezpieczeństwo użytkownika. 
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ZADANIA 
W ramach tej lekcji uczniowie mogą otrzymać zadanie opracowania koncepcji 
zrobotyzowanej instalacji dla wybranego procesu produkcyjnego w obszarze 
motoryzacyjnym. np.  

• spawanie grzejników  

• malowanie zderzaków 

• montażu zespołu lamp 

Przedstawione propozycje mogą być omawiane w grupach z udziałem wykładowcy jako 
opcja. 

PYTANIA DO SAMOKONTROLI 
1. Które z poniższych procesów są typowe dla sektora motoryzacyjnego? 

a. Dokręcanie śrub do kół 

b. Polerowanie karoserii samochodowych 

c. Układanie uszczelek do drzwi samochodu 

d. Druk 3D z elementów termoplastycznych 

e. Spawanie elementów metalowych 

f. Żaden z wyżej wymienionych 

 

2. Do jakich z poniższych zastosowań byłyby najbardziej odpowiednie koboty z 
ramieniem o 4-ch stopniach swobody? 

a. Malowanie nieregularnych elementów nadwozi samochodów 

b. Polerowanie gładkich powierzchni samochodów typu coupe 

c. Paletyzacja blach przed obróbką 

d. Spawanie ciągłe ultradźwiękowe 

e. Żaden z wyżej wymienionych 

 
3. Do czego mogą być wykorzystywane autonomiczne roboty mobilne w sektorze 

motoryzacyjnym? 

a. Paletyzacja części regenerowanych 

b. Elementy transportowe 

c. Spawanie łukowe 

d. Polerowanie 

e. Żaden z wyżej wymienionych 
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4. Podczas mocowania sztucznej skóry robota, który z następujących procesów 
motoryzacyjnych może być zrealizowany, gdy człowiek znajduje się w komórce 
robota? 

a. Spawanie łukiem nadwozi samochodowych 

b. Natryskiwanie toksycznymi farbami 

c. Podnoszenie blach ciężkich 

d. Żaden z wyżej wymienionych 
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PYTANIA - POPRAWNE ODPOWIEDZI 
 

Pytanie  Odpowiedź 
(odpowiedź) 

1 a, b, c, e 

2 c 

3 b 

4 d 
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WPROWADZENIE DO LEKCJI 
Przemysł spożywczy rozwija się w naszym kraju niezmiernie prężnie. Jest jedną z 

najważniejszych dziedzin polskiej gospodarki, a rodzime produkty świeże i mrożone trafiają 

nie tylko na krajowe rynki, ale cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem konsumentów 

zagranicznych. Dotyczy to zarówno warzyw i owoców, jak i produktów mlecznych, które 

ostatnimi czasy zaczęły wchodzić na rynki azjatyckie. 

Aby sprostać rosnącym oczekiwaniom rynku i klientów, przedsiębiorcy starają się sukcesywnie 

optymalizować wszystkie procesy, toczące się w ich zakładach wytwórczo-przetwórczych. 

Sposobem na to może być robotyzacja. 

CELE DYDAKTYCZNE LEKCJI 
Głównym celem tej lekcji jest zapoznanie uczniów z najważniejszymi problemami 

specyficznymi dla zastosowań robotów w przemyśle spożywczym i napojów oraz 

• Prezentacja przykładowych zastosowań technologii zrobotyzowanych w przemyśle 

spożywczym i napojów; 

• Wskazanie źródeł informacji o robotyce w przemyśle spożywczym. 

SKRÓTY 
 

AGV zautomatyzowany pojazd kierowany lub automatyczny pojazd kierowany (z ang. 

Automated Guided Vehicles)  

AMR  autonomiczny robot mobilny (z ang. Autonomous Mobile Robot) 

FMCG  dobra szybko zbywalne (z ang. Fast Moving Consumer Goods), np. produkty 

spożywcze, farmaceutyczne, tytoniowe. 

 

SŁOWNIK POJĘĆ 
Tabela 0.1 Podstawowe pojęcia 

Termin Definicja 

paleta Platforma przeznaczona do składowania i transportowania 

towarów. Palety są zazwyczaj zrobione z drewna i mają 

standardowe wymiary, ustanowione na poziomie 

międzynarodowym, np.: 1000 × 1200 mm, 800 × 1200 mm. 

paletyzacja Układanie towarów na palecie. Zwykle załadowana paleta jest 

owijana folią.   
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TREŚĆ LEKCJI 

1 WSTĘP – OPERACJE ZROBOTYZOWANE W PROCESIE PRODUKCJI ŻYWNOŚCI I NAPOJÓW 
Przemysł spożywczy charakteryzują pewne cechy, które wpływają na podatność tej branży na 

robotyzację. Produkty spożywcze najczęściej należą do grupy tzw. towarów szybko 

zbywalnych (ang. FMCG, fast-moving consumer goods). Na ogół jest to związane z krótkim 

okresem przydatności do spożycia. To z kolei powoduje, że wiele produktów spożywczych 

można produkować jedynie blisko odbiorcy, aby droga z fabryki do sklepu trwała możliwie 

krótko. W efekcie globalizacja w branży spożywczej wygląda trochę inaczej niż w innych 

obszarach. Wielkie międzynarodowe grupy chętniej budują swoje zakłady produkcyjne w 

krajach odbiorców. Jednocześnie na lokalnych rynkach ci wielcy gracze konkurują z 

miejscowymi producentami, należącymi na ogół do segmentu MSP. Zakłady należące do 

wielkich koncernów są nasycone urządzeniami i systemami automatyki, w tym także robotami. 

Z kolei małe firmy lokalne muszą także wprowadzać automatyzację, przynajmniej na tyle, aby 

sprostać konkurencji tych wielkich.  

Główne korzyści z robotyzacji w przemyśl spożywczym można wymienić w następujących 

punktach: 

• wzrost wydajności 

• wysoka powtarzalności procesu,  

• poprawa jakości wyrobów,  

• zachowanie higienicznych warunków produkcji, 

• ograniczenie kosztów pracy, 

• poprawa warunków pracy personelu, 

• elastyczność produkcji. 

Ten ostatni aspekt jest związany ze specyfiką rynku wyrobów spożywczych – system 

wytwarzania musi zapewnić możliwość szybkiego reagowania na zmiany wymagań tego rynku, 

które często wynikają ze zmian preferencji konsumentów. Wymusza to na producentach 

dostarczanie produktów różnorodnych, wytwarzanych w krótkich seriach, często różniących 

się tylko opakowaniem. Zastosowanie robotów pozwala na szybkie przestawienie produkcji, 

bez kosztownych zmian konstrukcyjnych instalacji zautomatyzowanych. Modyfikacje 

systemów zrobotyzowanych wymagają na ogół zmiany oprogramowania użytkowego robotów 

i urządzeń współpracujących, niekiedy wymiany lub przezbrojenia urządzenia chwytającego. 

Według danych opublikowanych przez International Federation of Robotics IFR [1] liczba 

zainstalowanych robotów przemysłowych na świecie przekroczyła w roku 2019 2,7 mln. 

jednostek. Z tego ok. 81 tys. robotów pracuje w zakładach przemysłu spożywczego – Rysunek 

1 Liczba zainstalowanych robotów przemysłowych według branż. 

Główne zadania wykonywane przez roboty w przemyśle spożywczym polegają na operowaniu 

różnymi materiałami/przedmiotami. Można te operacje podzielić na obszary, w których są 

wykonywane: 

• przygotowanie wyrobu spożywczego – operowanie przedmiotem miękkim, często 

wilgotnym, wymagającym ostrożności, bez szybkich ruchów i dużych przyspieszeń, 
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• pakowanie wyrobu – przekładanie wyrobu z transportera na transporter lub do 

opakowania, często wymagające bardzo szybkiego przemieszczania (ruchu) wyrobu, 

śledzenie jego położenia, np. pakowanie ciastek/czekoladek do pudełek lub butelek do 

skrzynek, 

• paletyzacja wyrobów – układanie najczęściej opakowań zbiorczych typu zgrzewka, 

pakiet pudełek, duże pudła na palecie transportowej.  

Dodatkowo można spotkać zrobotyzowane procesy depaletyzacja – pobieranie wyrobów z 

palet przy formowaniu konkretnych przesyłek (według otrzymanych zamówień) oraz podczas 

rozpakowywania pojemników/opakowań na produkty spożywcze, np. butelek, słoików. 

Roboty są również stosowane do transportu surowców, półproduktów i wyrobów pomiędzy 

różnymi stanowiskami w halach produkcyjnych lub gotowych wyrobów do hal magazynowych. 

Do realizacji tego typu zadań wykorzystywane są roboty mobilne typu AGV (kierowane) lub 

AMR (autonomiczne). 

 

Rysunek 1 Liczba zainstalowanych robotów przemysłowych według branż 

Jak widać, z punktu widzenia zastosowania robotów, są to operacje manipulowania 

materiałami/częściami, z ang. „Material Handling”. Według danych IFR ponad połowa 

wszystkich robotów zainstalowanych w przemyśle pracuje w tego typu aplikacjach - Rysunek 

2 Liczba zainstalowanych robotów przemysłowych według zastosowań.  
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Rysunek 2 Liczba zainstalowanych robotów przemysłowych według zastosowań 

Jest to więc obszar bardzo dobrze rozeznany. Wiele lat efektywnego wdrażania rozwiązań 

zrobotyzowanych w zastosowaniach „Material handling” pozwoliło wypracować liczne 

rozwiązania pewnych specyficznych problemów. Są one stasowane również w przemyśle 

spożywczym. Producenci rozwinęli specyficzne konstrukcje robotów, które zostały 

zaprojektowane specjalnie do realizacji operacji transportu międzyoperacyjnego. 

Główne powody, dla których roboty są szczególnie efektywne w zastosowaniach w przemyśle 

spożywczym można przedstawić w czterech grupach: 

• Roboty mogą pracować bez przerwy – linie produkcyjne w przemyśle spożywczym 

pracują bardzo często w trybie ciągłym. Przy obsłudze takich linii przez człowieka, 

trzeba przewidzieć dodatkowe zatrudnienie, żeby przypadkowa, choćby chwilowa 

niedyspozycja operatora nie zatrzymywała całej linii. W przypadku robotów tego 

problemu nie ma.  

• Możliwość operowania dużymi ciężarami – pojedyncze produkty są najczęściej 

pakowane w opakowania zbiorcze, których waga może być znaczna. Przykładowo 

woda w butelkach 1,5 l lub 2 litry pakowana jest najpierw w zgrzewki po 6 sztuk. Taki 

pakiet trzeba ułożyć na palecie. Wykonywanie czynności załadunku palety jest dużym 

wysiłkiem fizycznym. Zgrzewka 6 butelek wody 1,5 litra wazy 9 kg. Zgrzewka 10 torebek 

cukru lub mąki waży 10 kg. 

• Budując specjalne chwytaki, roboty można przystosować do chwytania grupowego, np. 

jednoczesne uchwycenie kilkunastu butelek.  

• Roboty są bardzo szybkie, podobnie jak niektóre linie produkcyjne w zakładach 

przemysłu spożywczego i napojów. Przykładowo w zakładach produkujących wódkę, 

na końcowej linii wyroby przemieszczają się z szybkością do 20 tys. butelek/godzinę.  

Dlatego producenci coraz chętniej decydują się na wprowadzenie robotyzacji do swoich 

fabryk. Co rok do przemysłu trafia ponad 170 tys. robotów przeznaczony do realizacji zadań 

transportowych - Rysunek 3 Liczba nowych instalacji robotów przemysłowych w ciągu roku 

według zastosowań. Z tego kilkanaście tysięcy instaluje się w zakładach przemysłu 

spożywczego, produkujących żywność i napoje. 
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Rysunek 3 Liczba nowych instalacji robotów przemysłowych w ciągu roku według zastosowań 

2 WYMAGANIA I ZASADY ROBOTYZACJI SPECYFICZNE DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO I 
PRODUKCJI NAPOJÓW 

W przemyśle spożywczym występują specyficzne warunki, niespotykane w innych obszarach 

robotyzacji, np.: 

• cechy pojedynczego wyrobu: 

o różne, czasem zmienne kształty 

o delikatne produkty i ich opakowania 

o bardzo różne opakowania (słoiki, puszki, woreczki, torebki papierowe). 

• cechy środowiska: 

o wymagania higieniczne – tam, gdzie jest bez[pośredni kontakt z żywnością 

o praca w ekstremalnych lub zmiennych temperaturach i różnej wilgotności (np. 

chłodnie, suszarnie, obsługa pieców) 

• wymagania wobec urządzeń produkcyjnych, w tym robotów, np.:  

o wodoszczelność,  

o odporność na mycie. 

Producenci, z myślą o zastosowaniach w takich warunkach, opracowali specjalne warianty 

robotów przemysłowych. Przykładem mogą być roboty przeznaczone do pracy w sterylnym 

środowisku (nazywane często „Clean room robot”). Ich konstrukcja zapewnia na ogół stopień 

ochrony na poziomie IP69 (z ang. International Protection Rating), czyli gwarantującym 

wysoką ochronę przed drobnymi ciałami stałymi i pyłem oraz całkowitą wodoszczelność.  

Przykładem bardzo szybkiego robota, który na ogół może współpracować z zawansowanym 

systemem wizyjnym, jest robot typu Delta Rysunek 4 Robot typu Delta: a) struktura 

kinematyczna, b) przestrzeń robocza, oferowany przez wielu producentów. Roboty te mają 

bardzo niską przestrzeń roboczą, tzn. ruch w pionie ich narzędzia jest stosunkowo niewielki, 

często rzędu pojedynczych lub kilkunastu cm. Mogą natomiast uzyskiwać bardzo duże 

przyspieszenia końcówki roboczej. Przekłada się to na bardzo krótki cykl operacji 



Multifunctional Innovative Learning Assisting Network for VET  
in Advanced Manufacturing  
Project No. 2018-1-PL01-KA202-050812  

  
 
 

 
-	10	-	

transportowej z jednego punktu do drugiego. Te roboty są powszechnie wykorzystywane do 

pakowania pojedynczych wyrobów, podnoszonych z jadącego transportera. 

a)  b)  

Rysunek 4 Robot typu Delta: a) struktura kinematyczna, b) przestrzeń robocza 

Innym typem operacji, dla której opracowano szereg specyficznych rozwiązań konstrukcyjnych 

jest paletyzacja, czyli układanie towarów na paletach. Celem jest możliwe ciasne upakowanie 

towarów, aby utworzyć zwartą jednostkę, tzw. pakiet paletyzowany (przeładunkowy). Jest on 

umieszczony na palecie, która może być obsługiwana jako pojedyncza jednostka. Po ułożeniu 

całego stosu produktów pełna paleta jest na ogół owijana folią (foliowana) i transportowana 

do magazynu lub punktu odbioru przez klienta. Ogólny schemat formowania palety 

przedstawia Rysunek 5 Formowanie palety – schemat ogólny. 

 

Rysunek 5 Formowanie palety – schemat ogólny 
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Każda paletę określa jej rozmiar (długość x szerokość x wysokość), ciężar i objętość ułożonego 

na niej materiału. Długości i szerokości palet są znormalizowane na poziomie 

międzynarodowym. Maksymalna wysokość ładunku (razem z paletą) wynosi 220 cm. Widać 

więc, że aby realizacja układania towarów na palecie wymaga robotów o dużym udźwigu i 

zasięgu (również w pionie). Nie jest natomiast wymagane, aby robot manipulował towarem, 

zmieniając jego orientacje w pełnym zakresie. Dlatego roboty przeznaczone do paletyzacji na 

ogół mają mniej niż 6 stopni swobody, najczęściej 4 - Rysunek 6 Przykłady robotów 

przeznaczonych do paletyzacji – od lewej Motoman PL190, ABB IRB460, KUKA KR 40 PA. 

Podczas formułowania założeń na robotyzacje procesu paletyzacji, klient na ogół podaje 

wymagany sposób ułożenia towarów na palecie, tzw. wzór paletyzacji. Zespół aplikacyjny musi 

brać to wymaganie pod uwagę dobierając typ i wielkość robota. Może się okazać, że 

konkretny, wymagany przez klienta wzór paletyzacji w ogóle nie jest możliwy ro realizacji [4]. 

Wymagany wzór paletyzacji wpływa również na konstrukcje chwytaka. Musi ona umożliwiać 

nie tylko ułożenie każdego elementu w zadanej pozycji, ale także bezpieczne wyprowadzenie 

chwytaka, bez poruszenia elementu odkładanego lub któregokolwiek z wcześniej odłożonych. 

W planowaniu i projektowaniu zrobotyzowanych stanowisk paletyzacji bardzo pomagają 

pakiety oprogramowania do modelowania i symulacji. Pozwalają one obejrzeć rozkład 

projektowanego stanowiska oraz sprawdzić zasięg i ruchy robota podczas realizacji zadania.  

   

Rysunek 6 Przykłady robotów przeznaczonych do paletyzacji – od lewej Motoman PL190, ABB IRB460, KUKA 
KR 40 PA 

3 PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIA ROBOTÓW W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM I NAPOJÓW 
3.1 Paletyzacja worków cukru 

W 2018 r. Łukasiewicz-PIAP oddał do eksploatacji linię naważania i paletyzacji worków z 

cukrem w Cukrowni Nakło w Nakle nad Notecią. Kontrakt na budowę linii zawarty z Krajową 

Spółką Cukrową „Polski Cukier” przewidywał paletyzację produktów pakowanych w dwa 

rodzaje worków: 

• worki zawierające po 50 kg cukru, układane w siedmiu warstwach po trzy worki w 

każdej warstwie, 

• worki zawierające po 25 kg cukru, układane w siedmiu lub ośmiu warstwach, po 2 × 2 

worki. 
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W obu przypadkach worki po napełnieniu miały być zaszywane.  

Głównymi urządzeniami w stanowisku zrobotyzowanej paletyzacji są [2]: 

• robot KUKA KR 180-3200 PA 

• rolkowy transporter worków ze stanowiska naważania 

• rolkowy transporter palet.  

Transportery są ustawione względem siebie pod kątem 90°. Zastosowany robot jest robotem 

paletyzującym, ma tylko cztery stopnie swobody. Nie można więc definiować narzędzi 

zamocowanych do jego kołnierza najprostszą metodą 4-punktową [2]. 

Jako narzędzie został wykorzystany specjalizowany chwytak, umożliwiający podejmowanie 

worków w obu rozmiarach z transportera rolkowego. Chwytak ten został specjalnie 

zaprojektowany do tej aplikacji. Jest to typowe postepowanie. Należy podkreślić, że od 

funkcjonalności chwytaka w znacznej mierze zależy powodzenie całej aplikacji, a następnie 

produktywność stanowiska paletyzacji podczas eksploatacji produkcyjnej. 

Stanowiskiem zarządza sterownik PLC. Na współpracującym z nim pulpicie operatora (panel 

HMI) wybierany jest typ obsługiwanych worków i wzór paletyzacji. 

 

Rysunek 7 Stanowisko z robotem paletyzującym do układania worków na palecie [2] 

3.2 Paletyzacja butelek piwa 

Zrobotyzowane stanowisko równoczesnej paletyzacji i depaletyzacji pojemników 

zawierających butelki napełnione piwem dla browaru „Bosman” w Szczecinie było w tym 

czasie jedną z większych aplikacji tego typu w Polsce. Projekt był realizowany w 2005 roku. 

Browar „Bosman” jest jednym z zakładów produkcyjnych koncernu Carlsberg. Specjalizuje się 

m.in. w produkcji krótkich serii wyrobów specjalnych, przygotowywanych na konkretny sezon 

klub okazje. Wyroby te mają na ogół charakterystyczne etykiety i są pakowane w szczególne 

opakowania, np. pudełka w informacjami o produkcie.  
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Celem pracy było opracowanie i wdrożenie stanowiska paletyzującego wyposażonego 

w czteroosiowy robot przemysłowy KUKA KR 180 PA o udźwigu 180 kg i zasięgu 3.2 metra 

wykonującego następujące czynności: 

• jednoczesne uchwycenie 4 skrzynek zawierających w sumie 80 pełnych butelek, 

ustawienie ich na sąsiedniej palecie, a następnie przeniesienie samych butelek na 

przenośnik taśmowy do kartoniarki. Pełne skrzynki z butelkami (5 warstw skrzynek po 

8 skrzynek w warstwie) są dostarczane wózkiem widłowym, który jednocześnie 

wywozi z sąsiedniego gniazda paletę z pustymi skrzynkami. Stanowisko paletyzujące 

zostało wyposażone w dwa miejsca na palety zawierające skrzynki z pełnymi butelkami 

i dwa miejsca na palety z opróżnionymi skrzynkami. 

• jednoczesne przenoszenie ze specjalnego stołu na jedną z dwóch palet kartonów 

dostarczanych przez przenośnik taśmowy od kartoniarki. Stanowisko zostało 

przystosowane do pracy w dwóch trybach - kartonowania w jednym opakowaniu 20 

lub 10 butelek. W zależności od wybranego trybu pracy robot jednocześnie przenosi ze 

stołu na paletę 4 kartony o pojemności 20 butelek albo naprzemienne 5 lub 3 kartony 

o pojemności 10 butelek każdy. 

Głównymi urządzeniami w stanowisku zrobotyzowanej paletyzacji były: 

• robot przemysłowy KUKA KR 180 PA 

• transportery butelek, skrzynek i pudełek 

• stacje załadunku i rozładunku palet 

• ogrodzenie stanowiska zapewniające dostęp dla wózków widłowych, które bez 

przerywania pracy całej instalacji mogły wymieniać palety na stacjach załadunku i 

rozładunku 

• komputer nadrzędny zarządzający całym stanowiskiem (Festo z jednostką centralną 

E.IPC-HC20), współpracujący z monitorem ekranowym, na którym zaimplementowano 

własny system interfejsu użytkownika. 

Robot operował chwytakiem, który został zaprojektowany i wykonany specjalnie do tej 

aplikacji. Chwytak ten umożliwia bez przezbrajania pobieranie zarówno butelek, pudełek, jak 

i skrzynek. 

Czynności pozycjonujące na stanowiskach przeznaczonych na pełne i puste skrzynki wykonują 

cztery windy wyposażone w cztery dociski każda. Ruchem wózków widłowych do wstawiania 

i wywożenia palet sterują semafory umieszczone na każdej z sześciu bram wjazdowych, a 

ponadto pętle prądowe zabetonowane przy wjeździe do każdej z tych bram. Przemieszczanie 

kartonów z przenośnika na stół robota wykonuje specjalny spychacz wyposażony w dwa 

niezależnie działające od siebie ramiona. Całością wszystkiego steruje komputer nadrzędny 

stanowiska współpracujący z układem sterowania robota. 

Sam program komputera nadrzędnego oprócz czynności związanych ze sterowaniem 

wszystkimi elementami stanowiska pozwalał dodatkowo na: 

• wybór trybu pracy przy pomocy odpowiednich przycisków sterujących lub dołączonej 

klawiatury, 

• zatrzymywanie stanowiska (niezależnie od stopu awaryjnego), 



Multifunctional Innovative Learning Assisting Network for VET  
in Advanced Manufacturing  
Project No. 2018-1-PL01-KA202-050812  

  
 
 

 
-	14	-	

• monitorowanie na ekranie monitora stanu blisko 120 sygnałów wejściowych, kilku 

kluczowych zmiennych programowych oraz stanu 4 dodatkowych liczników 

zliczających wypełnione kartony i palety, 

• obsługę stanowiska w trybie ręcznego sterowania przewidywanego przede wszystkim 

do diagnostyki i serwisowania, ale także do wspomagania pracy automatycznej przy 

drobnych awariach. 

Działanie aplikacji prezentuje film. Jest on dostępny również w środowisku YouTube, na kanale 

prowadzonym przez Ł-PIAP: 

https://www.youtube.com/watch?v=wlKtHD3vjTA 

Można się tam zapoznać również z innymi aplikacjami zrobotyzowanymi zrealizowanymi przez 

Łukasiewicz – PIAP. 

4 PODSUMOWANIE 
Roboty w zakładach produkujących żywność i napoje wykonują najprostsze czynności 

przekładania pojedynczych wyrobów lub ich zbiorczych opakowań. Jest to praca, która nie 

wymaga specjalnych kwalifikacji, dlatego też stawki pracowników na tego typu stanowiskach 

należą do najniższych. To powodowało, że przez wiele lat robotyzacja w przemyśle 

spożywczym po prostu nie była opłacalna. Pierwsze stanowiska wdrażano tam, gdzie praca 

wymagała dużego wysiłku (operowanie ciężkimi przedmiotami) lub warunki pracy były trudne, 

czy wręcz niebezpieczne. Dużą barierą była tez skomplikowana obsługa robotów. 

Wprowadzenie tych urządzeń do praktyki produkcyjnej wiązało się często z koniecznością 

zatrudnienia wysokokwalifikowanych specjalistów automatyków i robotyków. Było to 

szczególnie kłopotliwe dla firm z małych, które próbowały wprowadzać pierwsze, pojedyncze 

stanowiska zrobotyzowane. Jednak z czasem pojawiają się roboty coraz prostsze w użyciu. 

Jednocześnie stają się one relatywnie tańsze w porównaniu z kosztami pracy człowieka i to 

pomimo coraz bogatszego wyposażenia, coraz większej gamy urządzeń współpracujących, co 

rozszerza obszar możliwych zastosowań. W ostatnich latach w krajach rozwiniętych daje się 

również zauważyć deficyt siły roboczej, również do wykonywania najprostszych czynności. 

To wszystko powoduje, że roboty coraz odważniej wkraczają w obszar przemysłu produkcji 

żywności i napojów. Pojawienie się rodziny robotów współpracujących jest kolejnym 

impulsem do rozszerzenia robotyzacji w omawianej branży. 

PYTANIA DO SAMODZIELNEGO SPRAWDZENIA 
1. Liczba robotów przemysłowych na świecie zainstalowanych w zakładach przemysłu 

spożywczego w roku 2019 wynosiła 

a. Poniżej 50 tys. jednostek 

b. Między 50 a 80 tys. jednostek 

c. Między 80 a 100 tys. jednostek 

d. Ponad 100 tys. jednostek 

2. Do zadań realizowanych przez roboty przemysłowe w zakładach produkujących 

żywność i napoje należą: 

a. pakowanie wyrobów 
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b. malowanie wyrobów 

c. zgrzewanie wyrobów 

d. paletyzacja wyrobów 
3. Liczba stopni swobody robotów powszechnie stosowanych do paletyzacji to: 

a. 3 

b. 4 

c. 5 

d. 6 

4. Cechą robotów typu Delta wykorzystywanych do pakowania produktów spożywczych 

jest: 

a. małe przyspieszenia, małe prędkości maksymalne, duża przestrzeń robocza 

b. małe przyspieszenia, duże prędkości maksymalne, duża przestrzeń robocza 

c. duże przyspieszenia, duże prędkości maksymalne, mała (niska, płaska) 

przestrzeń robocza 

d. duże przyspieszenia, duże prędkości maksymalne, duża przestrzeń robocza 

5. Najczęściej stosowanym sposobem zabezpieczenia zapakowanej palety jest: 

a. foliowanie całej palety 

b. klejenie paletyzowanych opakowań 

c. zakładanie specjalnych obejm mechanicznych 

d. przykrywanie palety specjalna osłoną. 
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PYTANIA – PRAWIDŁOWE ODPOWIEDZI 
 

Pytanie  Odpowiedź (-dzi) 

1 c 

2 a, d 

3 b 

4 c 

5 a 
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WPROWADZENIE DO LEKCJI 
W tej lekcji przedstawiono ogólną charakterystykę procesów spawalniczych oraz specyfikę ich 
robotyzacji. Zaprezentowane zostaną różne typy robotów służących do tego celu, a także wy-
posażenie dodatkowe, takie jak zestawy spawalnicze, stoły pozycjonujące, osłony itp. Przed-
stawione zostaną różne konfiguracje zrobotyzowanych stanowisk spawalniczych oraz przy-
kłady konkretnych realizacji. 

CELE DYDAKTYCZNE LEKCJI 
Celem niniejszej lekcji jest: 

• Zapoznanie kursantów z głównymi problemami robotyzacji procesów spawania łuko-
wego; 

• Przedstawienie zasad doboru konfiguracji systemu zrobotyzowanego i typu robota do 
robotyzacji spawania łukowego; 

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

SKRÓTY (OPCJA) 
AI Wejście analogowe (z ang. Analogue Input) 

AO Wyjście analogowe (z ang. Analogue Output) 

CAD Komputerowe wspomaganie projektowania (z ang. Computer Aided Design) 

MAG (z ang. Metal Active Gas) spajanie elementów elektrodą topliwą w osłonie gazów ak-
tywnych 

MIG (z ang. Metal Inert Gas) spajanie elementów elektrodą topliwą w osłonie gazów obo-
jętnych 

PLC programowalny sterownik logiczny (z ang. Programmable Logic Controller)  
 

SŁOWNIK POJĘĆ (OPCJA) 
Tabela 1 Podstawowe pojęcia 

Termin Definicja 
pozycjoner Urządzenie umożliwiające dokładne i powtarzalne pozycjonowanie zamon-

towanego na nim detalu. 
sprzęgło antykolizyjne Mechaniczny interfejs miedzy nadgarstkiem robota a narzędziem, wyposa-

żony w czujnik przemieszczenia. W sytuacji kolizji narzędzia elementy sprzę-
gła przemieszczają się względem siebie, co powoduje zadziałanie czujnika. 
Jego sygnał może być wykorzystany np. do zatrzymania ruchu robota.  

TCP Centralny punkt narzędzia (z ang. Tool Central Point). W przypadku palni-
ków spawalniczych jest to najczęściej koniec drutu spawalniczego. 
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TREŚĆ LEKCJI 

1 OGÓLNA PREZENTACJA TECHNOLOGII SPAWANIA - KLASYFIKACJA 
Spawanie i zgrzewanie elektryczne należą do tych technologii, które w bardzo dużym stopniu 
zostały zrobotyzowane. Zwłaszcza w przemyśle samochodowym.  

W zrobotyzowanym spawaniu są również inne techniki spawania, takie jak: 
• Spawanie laserowe,  

• Spawanie plazmowe,  

• Spawanie elektronowe. 

Przedmiotem niniejszej lekcji jest elektryczne spawanie, które stanowi jedną z najczęściej sto-
sowanych zrobotyzowanych technik spawania. Inne techniki zrobotyzowanego spawania nie 
są przedmiotem niniejszej lekcji. 

1.1 Procesy elektrycznego spawania łukowego 

Spawanie łukowe polega na trwałym spajaniu dwóch lub więcej najczęściej metalowych ele-
mentów przez miejscowe doprowadzenie do nich energii cieplnej w postaci łuku elektrycz-
nego, w wyniku czego następuje lokalne ich stopienie, a następnie zakrzepnięcie. Dzięki temu 
powstaje spoina, która stanowi zasadniczą część połączenia. 

W zrobotyzowanym spawaniu stosowane są różne metody spawania łukowego w osłonie ga-
zów osłonowych.  

1.1.1 Gazy osłonowe  

Gazy osłonowe chronią obszar spawania przed warunkami atmosferycznymi, a konkretnie za-
wartymi w niej gazami, takimi jak: tlen, azot i para wodna. W zależności od spawanego mate-
riału gazy atmosferyczne mogą mieć wpływ na jakość spoiny czy sam proces spawania. 

Stosowane gazy osłonowe to przede wszystkim: dwutlenek węgla, argon, azot, tlen, wodór 
oraz hel. Gazy osłonowe aktywne to: dwutlenek węgla oraz mieszanina w określonej proporcji 
dwutlenku węgla z argonem. Gazy obojętne to argon lub hel. 

1.1.2 Metoda stosowane w zrobotyzowanym spawaniu  

W zrobotyzowanym spawaniu są najczęściej stosowane metody: 
• MIG/MAG - (ang. Metal Inert Gas/Metal Active Gas). Metoda ta polega na spajaniu 

elementów elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych lub aktywnych.  

• TIG -(ang. Tungsten Inert Gas) - Metoda ta która polega na użyciu nietopliwej elek-
trody wolframowej w osłonie gazów obojętnych w postaci helu lub argonu, względnie 
ich mieszanki. 

• Metody niskoenergetyczne będące rozwinięciem metody MIG/MAG takie jak np.: 

o CMT - (ang. Cold Metal Transfer)  

o Cold Art. - spawanie zimnym łukiem  
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Metody te zostały opracowane stosunkowo niedawno bo ok 20 lat temu i stanowią przełom 
w rozwoju technik spawania. Stanowią one rozwinięcie metody MIG/MAG. Wymagają jednak 
zastosowania zupełnie nowych, sterowanych cyfrowo źródeł prądu w postaci spawarek inwer-
torowych oraz nowych systemów podawania drutu spawalniczego do miejsca tworzenia się 
spoiny. Zaletą tych metod jest bardzo dobra kontrola i stabilność procesu spawania. Możliwe 
jest precyzyjne łączenie ze sobą części z cienkich blach, bez obawy ich przepalenia  oraz ele-
mentów stalowych z elementami aluminiowymi.   

  

1.1.3 Metoda MIG/MAG  

Zasadę spawania metodą MIG/MAG przedstawia Rys. 1 
 

 
Rys. 1. Spawanie metodą MIG/MAG 

1- przewód gazu osłonowego, 2-drut spawalniczy, 3-podajnik rolkowy drutu spawalniczego, 4- 
szpula z drutem, 5 - palnik, 6- komora gazu osłonowego, 7-ramię robota, 8- butla gazu osłono-
wego, 9- drut spawalniczy prowadzony w palniku, 10 - łuk elektryczny, 11- przedmioty spa-
wane, 12 spawarka. 

Nawinięty na szpulę drut spawalniczy jest podawany za pomocą rolkowego podajnika drutu, 
który jest zamocowany na ramieniu robota. Stapiający się drut stanowi jedną z elektrod. Do-
prowadzenie prądu do przesuwającego się drutu spawalniczego następuje za pomocą styku 
prądowego. Między elektrodą, którą jest tu drut spawalniczy, a przedmiotem spawanym jarzy 
się łuk elektryczny. Obszar łuku jest chroniony gazem osłonowym, który jest  doprowadzony 
dyszą której wylot jest koncentryczny do elektrody. Różnica między tymi metodami polega na 
ich różnych zastosowaniach oraz na stosowaniu różnych gazów osłonowych. 

W metodzie MAG jest stosowany aktywny gaz ochronny w postaci mieszaniny w określonych 
proporcjach: tlenu, dwutlenku węgla i argonu. Gaz osłonowy umożliwia uzyskanie dobrej ja-
kości spoiny i ograniczenie odprysków podczas procesu spawania. Metoda MAG jest stoso-
wana do spawania stali niskowęglowych i niskostopowych. 
 

W metodzie MIG jest stosowany tylko gaz obojętny, najczęściej argon, względnie argon lub hel 
lub mieszanka tych gazów. Metoda MIG jest stosowana do spawania stopów aluminium lub 
stal szlachetnych.  
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1.1.4 Metoda TIG  

Zasada spawania metodą TIG przedstawia Rys. 2. 
 

 
Rys. 1 Spawanie metodą TIG 

10 - palnik spawalniczy, 2-ramię robota, 3- butla z gazem osłonowym, 4- nietopliwa elektroda 
wolframowa, 5 - chmura gazu osłonowego, 6- łuk elektryczny, 7- przedmioty spawane , 8- op-
cja: podawanie drutu spawalniczego, 9-spawarka  
  

W metodzie TIG łuk elektryczny jarzy się między materiałem spawanym a elektrodą nietopliwą 
wykonaną z wolframu. Wydzielane ciepło tego łuku powoduje miejscowe stopienie elemen-
tów spawanych , zaś podawany gaz osłonowy zabezpiecza miejsce stopionego metalu i two-
rzącej się spoiny przed wpływem szkodliwych czynników atmosferycznych z powietrza,  takich 
jak np. tlen lub para wodna. Spawanie może się odbywać albo bez podawania dodatkowego 
spoiwa, np. przy spawaniu cienkościennych elementów, albo z automatycznym podawaniem 
w miejsce spawania dodatkowego spoiwa w postaci drutu spawalniczego. Dodatkowe spoiwo 
jest stosowane w przypadku spawania grubszych elementów. Jako gaz osłonowy stosuje się 
czysty argon (99,98%) lub mieszaninę argonu z helem co w przypadku spawania stopów alu-
minium zapewnia uzyskanie lepszej jakości spoin. Spawanie metodą TIG jest stosowane głów-
nie do łączenia elementów wykonanych ze stopów aluminium, miedzi lub ze stali wysokosto-
powych.  
 

1.1.5 Metody niskoenergetyczne: CMT ( zimny proces spawania), Cold Arc (spawanie zim-

nym łukiem). 

 Zasada spawania tymi metodami jest pokazana na Rys. 3 
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Rys. 3 Spawanie metodą CTM/Cold Arc 

 

1- drut spawalniczy prowadzony w palniku, 2- serwomechanizm podawania drutu. 3-buta z 
gazem osłonowym, 4- drut spawalniczy, 6- szpula z drutem spawalniczym, 7- palnik, 8- łuk 
elektryczny, 9- przedmioty spawane, 10- kropla metalu, 11- sterowanie systemem podawania 
drutu.  

Fazy nakładania metalu: a) - zajarzenie łuku b) - formowanie się na końcu drutu kropli ciekłego 
metalu, c) -niewielkie wycofanie drutu w celu łatwiejszego oderwania się kropli metalu, d)- 
ponowne zajarzenie łuku w celu uformowania kolejnej kropli metalu.  

 

Metody CMT oraz Cold Arc w porównaniu ze spawaniem metodą MIG/MAG charakteryzują 
się bardzo małą ilością podawanego ciepła oraz nadzwyczaj stabilnym, sterowanym cyfrowo 
łukiem spawalniczym. Metody te wymagają  nowych specjalnie zaprojektowanych, sterowa-
nego cyfrowo spawarek oraz nowego sposobu automatycznego podawania drutu spawalni-
czego w miejsce tworzenia się spoiny.   

Metody CMT i Cold Arc stały się przełomem w technikach spawalniczych, umożliwiły bowiem 
zastosowanie spawania do łączenia bardzo cienkich blach (0,3mm), bez obawy ich przepale-
nia, deformacji  i wypaczenia, które powstają w innych technikach spawania na skutek dopro-
wadzenia do spoiny zbyt dużej ilości ciepła w wyniku nie w pełni kontrolowanego łuku elek-
trycznego.  W spawaniu CMT lub Cold Arc  system cyfrowego sterowania spawarki rozpoznaje 
zwarcie, moment pojawienia się łuku i wspomaga oderwanie kropli stopionego metalu na 
końcu drutu przez  jego niewielkie cofnięcie. A więc podczas spawania drut spawalniczy poru-
sza się do przodu, a gdy tylko nastąpi zwarcie, jest ponownie, w niewielkim stopniu cofany. 
Mamy więc ruch drutu naprzód-wstecz. Proces ten powtarza się z częstotliwością do  ok. 70 
Hz. Wymaga to zastosowania serwonapędu o odpowiedniej dynamice. Za pomocą szybkiej cy-
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frowej regulacji, ten nowy proces łączenia kontroluje każde przejście materiału do spoiny, kro-
pla po kropli. Zapewnia to doskonałe łączenie krawędzi, zdolność do wypełniania szczelin, oraz 
możliwość indywidualnego wywierania wpływu na geometrię spoiny. 

Sam łuk spawalniczy wprowadza ciepło w fazie jarzenia tylko przez bardzo krótki czas. Zwarcie 
jest kontrolowane, a utrzymywany prąd zwarcia jest niski. Rezultatem jest pozbawione roz-
prysków podanie do spoiny kolejnej kropli stopionego materiału. Rozpoznawanie i ustawianie 
długości łuku spawalniczego odbywa się automatycznie. Łuk spawalniczy jest sterowany cy-
frowo, pozostaje wiec stabilny bez względu na charakter powierzchni elementu spawanego 
czy prędkość spawania. Metody niskoenergetyczne nadają się również do praktycznie pozba-
wionego rozprysków lutowania ocynkowanych ogniowo i elektrolitycznie blach stalowych za 
pomocą drutu spawalniczego ze stopu miedzi i krzemu. Dzięki stosowaniu metod niskoener-
getycznego spawania po raz pierwszy stało możliwe tworzenie połączeń spawanych (ściślej: 
lutospawanych) między stalą i metalami lekkimi. 

2 WYMAGANIA I WARUNKI PROCESÓW SPAWANIA 
Wymagania i warunki dotyczące warunków spawania dotyczą: 

• Procesów spawania oraz jakości wykonywanych spoin,  

• Kwalifikacji, w tym spawaczy i operatorów spawania, oraz personelu nadzoru spawal-
niczego i personelu kontroli i badań nieniszczących,  

• Warunków Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP) podczas spawania. 
 
2.1 Wymagania i warunki realizacji procesów spawalniczych, ocena spoin, kwalifikacji 

spawaczy oraz personelu biorącego udział w procesie spawania i badań spoin 

Spawanie jest technologią, która jest szeroko stosowana w różnych dziedzinach przemysłu. 
Jakość wykonywanych spoin spawalniczych ma kluczowy wpływ na przydatność i bezpieczeń-
stwo wyrobów. Od staranności i umiejętności spawaczy zależy bezpieczeństwo powstałych 
konstrukcji. W ciągu wielu lat rozwinęły się różne metody  badań jakości (w tym wytrzymało-
ści) spoin spawanych. Badania spoin można podzielić na badania niszczące oraz badania nie-
niszczące. W badaniach niszczących spoina jest niszczona w celu zbadania jej wytrzymałości 
i/lub i przeprowadzenie mikroskopowej analizy metalograficznej. W badaniach nieniszczących 
są stosowane metody rentgenowskie oraz ultradźwiękowe. W wielu sytuacjach nie ma możli-
wości 100% kontroli spoin. W takim przypadku szczególną uwagę koncentrujemy na prawidło-
wości organizacji całego procesu spawania, w tym na wykonywaniu spoin przez spawaczy o 
określonych, zweryfikowanych i nadzorowanych kwalifikacjach.  

Zasady oceny jakości spoin, oceny i kwalifikacji spawaczy, nadzoru oraz organizacji  procesów 
spawalniczych zostały ujęte w wieloczęściowej normie europejskiej i międzynarodowej PN-EN 
ISO 3834:2007 : "Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych". Norma ta 
stanowi cenny przewodnik dla organizatorów produkcji oraz technologów.  

Podczas produkcji z zastosowaniem zrobotyzowanego spawani zwykle mamy do czynienia z 
procesami ustabilizowanymi. Elementy łączone, są przed ich spawaniem mocowane w odpo-
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wiednio zaprojektowanych do to celu uchwytach spawalniczych. Zapewnia to zawsze ich jed-
noznaczne i powtarzalne położenie co ma decydujący wpływ na powtarzalność procesu spa-
wania. Błędy ludzkie, obecne w ręcznym spawaniu, takie jak np. drgania ręki spawacza, chwi-
lowy brak koncentracji, zmęczenie, nieco odmienne ustawienie palnika względem spawanego 
przedmiotu, zbyt szybkie lub zbyt powolne prowadzenie palnika, w zrobotyzowanym spawa-
niu nie występują. Robot nie męczy się i za każdym razem prowadzi palnik spawalniczy w taki 
sam, powtarzalny sposób, łuk elektryczny jest sterowany przez zaawansowany cyfrowy układ 
sterowania spawarką co zapewnia powtarzalne spoiny wysokiej jakość. 
  

2.2 Zagrożenia zdrowia i życia występujące podczas spawania oraz stosowane środki 
ochronne  

Procesowi spawania towarzyszą różnorakie zagrożenia. Zagrożenia te mają szkodliwy wpływ 
na zdrowie i bezpieczeństwo spawacza oraz osób znajdujących się w pobliżu. Długotrwałe na-
rażenia na te zagrożenia są przyczyną chorób zawodowych, inwalidztwa, a nawet przedwcze-
snej śmierci.  

Zwykle postać spawacza jest kojarzona z maską spawalniczą, która ma chronić jego oczy i twarz 
przed odpryskami i promieniami UV.  

Promieniowanie UV i odpryski to tylko niewielka część różnych rodzajów zagrożeń, na które 
jest narażony spawacz oraz osoby będące w pobliżu. Poznanie natury różnych rodzajów zagro-
żeń jest warunkiem dobrej organizacji pracy stanowiska i zastosowania właściwych środków 
ochronnych. W zrobotyzowanym spawaniu podczas realizacji procesu produkcji  narażenia 
operatora na zagrożenia są oczywiście mniejsze niż spawacza w ręcznym spawaniu. Częściowo 
ogranicza narażenia spawacza na zagrożenia które mają miejsca w ręcznym spawaniu. Nato-
miast w fazie uruchamiania produkcji na stanowisku zrobotyzowanym, programowania robota 
on-line, ustalania parametrów spawania, operator robota, programista  śledzą na bieżąco 
pracę robota i wykonywanej spoiny używając maski i będąc dla dobrej obserwacji realizowa-
nych spoin w bezpośredniej bliskości palnika robota, a więc w pozycji bardzo podobnej do 
pozycji spawacza w ręcznym spawaniu. W fazie prac rozruchowych narażenie programisty ro-
bota na zagrożenia jest podobne do narażeń spawacza przy ręcznym spawaniu.    

Zagrożenia występujące podczas spawania to: 
a) dymy spawalnicze, 
b) promieniowanie łuku elektrycznego, 
c) zagrożenia mechaniczne i termiczne,  
d) hałas,  
e) pożar,  
f) promieniowanie elektromagnetyczne, 
g) porażenie prądem elektrycznym.  

 

2.2.1 Zagrożenia dymem spawalniczym 

Wydzielający się podczas spawania dym spawalniczy jest mieszaniną wysoko i średnio dysper-
syjnych cząstek stałych oraz substancji chemicznych. Toksyczność dymu spawalniczego zwią-
zana jest z niepożądanymi reakcjami fizykochemicznymi, które zachodzą po ich wniknięciu w 
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głąb organizmu ludzkiego. Narażenie na dym spawalniczy jest bezpośrednią przyczyną wielu 
chorób zawodowym, nowotworów i przedwczesnej śmierci. 

Zanieczyszczenia w dymach spawalniczych są sklasyfikowane w 3 podstawowe grupy: 
• substancje obciążające układ oddechowy i płuca, takie jak tlenki żelaza oraz alumi-

nium. substancje te przy długotrwałym aplikowaniu i wysokiej koncentracji, doprowa-
dzają do dużego obciążenia dróg oddechowych i płuc. 

• substancje toksyczne i trujące substancje, które przy długotrwałym aplikowaniu i wy-
sokiej koncentracji, doprowadzają do dużego obciążenia dróg oddechowych i płuc. 
Prowadzi to do chronicznych chorób takich jak bronchit lub astma. Do substancji tych 
należą: kwas cyjanowo wodorowy, tlenek i dwutlenek węgla, chrom i tlenki manganu. 
Substancje te powodują podrażnienie błon śluzowych i dróg oddechowych, wstrzy-
manie oddychania lub mocne jego przyśpieszenie a także przyśpieszenie pulsu, bóle 
głowy, obezwładnienie, zawroty głowy prowadzące do omdlenia, wymioty, nagroma-
dzenie się wody w organizmie mogące spowodować śmierć. 

• substancje kancerogenne lub rakotwórcze, np. chrom, tlenki ołowiu, berylu lub niklu. 
Substancje te zawarte w dymach spawalniczych mogą wywoływać złośliwe nowo-
twory. Przedawkowana ilość podwyższa ryzyko wystąpienia nowotworu. Zazwyczaj 
substancje te posiadają jednocześnie wpływ trujący. 

Ustalenia prawne  

Na stanowisku pracy spawacza jest konieczne określenie dopuszczalnych stężeń substancji w 
powietrzu. Koncepcja dopuszczalnych poziomów dla substancji chemicznych w powietrzu śro-
dowiska pracy zakłada, że dla każdej substancji istnieje stężenie, przy którym i poniżej którego 
u pracownika nie wystąpią żadne szkodliwe zmiany w stanie zdrowia. W poszczególnych kra-
jach są ustalone przepisy prawne dotyczące najwyższych dopuszczalnych stężeń pyłów i ga-
zów, jak również dopuszczalne stężenia i natężenia innych czynników szkodliwych dla zdrowia 
w środowisku pracy.  

Przepisy te określają:  
• najwyższe dopuszczalne stężenie (NDS) – średnie ważone, którego oddziaływanie na 

pracownika w ciągu 8-godzinnego dobowego i 42-godzinnego tygodniowego wymiaru 
czasu pracy przez okres jego aktywności zawodowej nie powinno spowodować ujem-
nych zmian w stanie zdrowia, 

• najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe (NDSPCh) – wartość średnia, która nie po-
winna spowodować ujemnych zmian w stanie zdrowia pracownika, jeżeli utrzymuje 
się w środowisku nie dłużej niż 30 min w czasie zmiany roboczej, 

• najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe (NDSP) – ze względu na zagrożenie zdro-
wia lub życia pracowników nie może być w środowisku pracy przekroczone w żadnym 
momencie. 

Stosowane środki ochrony zbiorowej i indywidualnej: 
• wentylacja ogólna, 

• wentylacja miejscowa (urządzenia odsysające), 
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• odsysanie połączone z oprzyrządowaniem (palniki z odsysaniem), 

• ssawy połączone z tarczami ochronnymi, 

• ssawki ruchome ustawiane w dowolnym położeniu. 

2.2.2  Zagrożenia promieniowaniem łuku elektrycznego 

Promieniowanie łuku elektrycznego stanowi bardzo poważne zagrożenie dla zdrowia spawa-
czy, a także osób pracujących w pobliżu stanowisk spawalniczych. Przy wysokiej temperaturze 
łuku są emitowane: intensywne promieniowanie optyczne, termiczne oraz ultrafioletowe.  

Promieniowanie optyczne składa się z: 
• intensywnego promieniowania optycznego, 

• promieniowania nadfioletowego, 

• pasma promieniowania charakterystycznego dla pierwiastków wchodzących w skład 
spawanych materiałów (z zakresu od około 300 nm do 700 nm), 

• promieniowania termicznego gazów spawalniczych. 

Promieniowanie nadfioletowe występujące przy procesach spawalniczych obejmuje zakres 
fal: 

• nadfiolet UVC – 100 ÷ 280 nm 

• nadfiolet UVB – 280 ÷ 315 nm 

• nadfiolet UVA – 315 ÷ 380 nm. 

Z obszaru promieniowania widzialnego procesy spawalnicze są źródłem światła niebieskiego 
(400 ÷ 480 nm), natomiast promieniowanie termiczne występuje w zakresie bliskiej i środko-
wej podczerwieni. 

Zagrożenia promieniowaniem łuku elektrycznego dotyczą zarówno oczu jak też skóry. 

Stosowane środki ochrony zbiorowej i indywidualnej: 
• ekrany, 

• osłony,  

• maski spawalnicze,  

• rękawice ochronne i odzież.  

2.2.3 Hałas 

Procesy spawalnicze są znaczącymi źródłami hałasu w środowisku pracy. Szczególnie niebez-
pieczne okazują się procesy spawalnicze (m.in. cięcia termicznego), gdzie poziom natężenia 
dźwięku zdecydowanie przekracza obowiązujące normy bezpieczeństwa, nierzadko zbliżając 
się do progu bólu odczuwanego przez człowieka. 

Wpływ natężenia hałasu na organizm człowieka można rozpatrywać w dwóch aspektach: 
• aspekt szkodliwego działania hałasu na organizm człowieka – skutki stan zdrowia, 
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• uciążliwe działanie na człowieka – uczucie dyskomfortu. 

Pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia pracownikom ochrony przed zagrożeniami 
związanymi z kontaktem z silnym hałasem poprzez: 

• zapewnienie takich procesów technologicznych, które nie powodują nadmiernego 
hałasu, 

• zapewnienie maszyn oraz urządzeń technicznych, które generują najmniejszy hałas, 
nie przekraczający dopuszczalnych granicznych wartości natężenia hałasu, 

• zapewnienie rozwiązań minimalizujących poziom hałasu w procesach prac spawalni-
czych. 

Jeżeli parametry natężenia hałasu wzrastają pracodawca winien podjąć działania przeciwdzia-
łające narażeniu pracowników na hałas. Działania te mogą być dwojakiego rodzaju. W pierw-
szej kolejności należy podjąć próby zabiegów technologicznych mające na celu likwidację 
uciążliwego zagrożenia, jeżeli to nie przyniesie oczekiwanych rezultatów należy podjąć działa-
nia organizacyjne. 

2.2.4 Zagrożenia pożarem 

Zagrożenia pożarowe należą do największych zagrożeń przy pracach spawalniczych, ich przy-
czyny zazwyczaj są wynikiem nieznajomości przez spawacza przepisów BHP oraz nieostrożność 
w czasie wykonywanie prac spawalniczych. 

Najczęstszymi przyczynami powstanie pożarów podczas spawania są: 
• nieodpowiednie przygotowanie pomieszczeń oraz urządzeń do prowadzenia prac 

spawalniczych, 

• brak znajomości obowiązków i wymagań BHP w zakresie ochrony przeciwpożarowej 
oraz nieprzestrzeganie ustalonej technologii prac spawalniczych, 

• prowadzenie prac spawalniczych przez osoby bez uprawnień i odpowiedniego prze-
szkolenia w tym zakresie, 

• brak odpowiedniej kontroli po zakończeniu prac spawalniczych. 

Pożary podczas procesu spawania należą do największych i najczęstszych zagrożeń. Należy 
szczególna uwagę zwrócić na przestrzeganie kilku zasad: 

• z miejsca pracy należy bezwzględnie usunąć wszelkie łatwopalne lub wybuchowe 
substancje 

• należy osłonić materiałem niepalnym wszystkie części z materiałów łatwopalnych, 
które nie można usunąć z miejsca pracy, 

• miejsce pracy powinno zostać wyposażone w środki gaśnicze np. gaśnica, hydronetka 
wodna, 

• przygotować i ustawić w pobliżu miejsca pracy naczynie z wodą na odpadki drutu 
spawalniczego i elektrod, a także odpadki odcinanych elementów metalowych, 
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• należy zapewnić pomiar i przestrzeganie dopuszczalnych bezpiecznych stężeń gazów 
palnych, cieczy, oparów lub pyłów w zmieszaniu z powietrzem lub innym środkiem 
utleniającym i zabezpieczyć odpowiednią wentylację, 

• zapewnić chłodzenie otaczających miejsce prowadzenia prac spawalniczych konstruk-
cji lub obiektów, 

• ustawić bariery techniczne zabezpieczające przed działaniem rozprysków lub pło-
mieni, 

• zabezpieczyć sąsiednie pomieszczenia przed przeniknięciem płomieni, iskier i cząstek 
metalu, uszczelniając wszelkie otwory i szczeliny w ścianach, podłogach i stropach, 

• ze wszystkich zbiorników i przewodów po gazach bądź różnego rodzaju cieczach pal-
nych usunąć resztki gazów i par cieczy palnych, a następnie dokonać pomiarów stę-
żeń par gazów w atmosferze. 

2.2.5 Zagrożenia polem elektromagnetycznym 

Pole elektromagnetyczne powstaje wokół wszystkich przewodów, przez które przepływa prąd 
elektryczny. Spawacze są narażeni na intensywne pola elektromagnetyczne. Spawanie łukowe 
niejednokrotnie wymaga stosowania dużych prądów. Sprzęt i wyposażenie spawalnicze, 
szczególnie przewody znajdują się często w bezpośrednim kontakcie z ciałem spawacza. Na-
leży źródło zasilania (spawarkę) umieszczać w możliwie jak największej odległości od miejsca 
przebywania spawacza. Należy prowadzić pomiary szkodliwego promieniowania pola w celu 
oceny narażenia i wyznaczania dawki całkowitej dla zmiany roboczej. 

W tym celu pracodawca jest zobowiązany do: 
• identyfikacji źródeł pól elektromagnetycznych, 

• okresowego zbierania oraz przechowywania informacje na temat ekspozycji pracow-
ników na działanie pól elektromagnetycznych, 

• określenia ryzyka wynikającego z ekspozycji pracownika na działania promieniowania, 
opierając się na ustalonych w kraju wartościach dopuszczalnych, 

• zapobiegania wypadkom powstałym w wyniku ekspozycji pracowników ze stymulato-
rami serca lub podobnymi implantami medycznymi na pola elektromagnetycznego, a 
także pracowników wymagających specjalnej ochrony, wynikającej z ich stanu zdro-
wia, np. kobiet w ciąży, 

• ochrony poprzez: ostrzeganie, oznakowanie źródeł pól elektromagnetycznych, ko-
nieczność stosowania ochrony indywidualnej oraz stosowanie ekranów. 

2.2.6 Porażenie prądem elektrycznym 

Porażenie prądem elektrycznym może być zagrożeniem życia, nawet przy bardzo niskich na-
tężeniach prądu. Ryzyko śmierci przy użyciu prądu zmiennego jest około 4 krotnie większe. 
Zasadniczą rolę odgrywa tu stan techniczny urządzeń i stan energetycznej sieci zasilającej. Na-
leży szczególną uwagę zwrócić na uszkodzone kable i przewody elektryczne, wadliwe uziemie-
nie, przecieki z układów chłodzenia. Wszyscy pracownicy bezwzględnie muszą zostać prze-
szkoleni z zasad pierwszej pomocy przy porażeniu prądem. 



Multifunctional Innovative Learning Assisting Network for VET  
in Advanced Manufacturing   
Project No. 2018-1-PL01-KA202-050812  

 
 

 
-	16	-	

3 KONFIGURACJA ZROBOTYZOWANYCH STANOWISK SPAWANIA ŁUKOWEGO 
Rynek urządzeń do zrobotyzowanego spawania oferuje szeroki asortyment robotów, urządzeń 
do zrobotyzowanego spawania, urządzeń towarzyszących oraz ochronnych. 

Istotnymi elementami zrobotyzowanej celi do spawania łukowego są: 
• robot przemysłowy złożony z manipulatora i układu sterowania dostosowanym do 

współpracy ze spawarką oraz stołem obrotowym,  

• palnik spawalniczy wraz z niezbędną instalacją oraz spawarką dostosowaną do współ-
pracy z robotem,  

• pozycjonery lub obrotniki spawalnicze nazywane manipulatorami spawalniczymi, 

• instalacja do gazu osłonowego,  

• uchwyt spawalniczy,  

• urządzenie do czyszczenia palnika oraz korekcji punktu CTP, 

• urządzenia ochronne, ogrodzenia, ekrany, instalacje wentylacyjne,  

• układ sterowania celi zrobotyzowanej wraz z układem sterowania odpowiedzialnym 
za bezpieczeństwo,  

• instalacja elektryczna oraz ew. pneumatyczna. 

Cela może być wykorzystana w laserowe i optyczne układy śledzenia spoin w celu ewentual-
nych korekt trajektorii robota. 
 

3.1 Robot przemysłowy 

Robot przemysłowy jest podstawowym urządzeniem zrobotyzowanych stanowisk spawania 
łukowego. Umożliwia on zaprogramowanie, a następnie wykonywanie ruchów palnika po za-
projektowanej trajektorii.  

Zazwyczaj do spawania łukowego stosuje się roboty których manipulator umożliwia realizacją 
ruchu CP i ma sześć stopni swobody. Układ sterowania robota powinien być przystosowany 
do współpracy ze spawarkę oraz zastosowanym pozycjonerem lub stołem obrotowym. 

Zasięg ramienia robota powinien być dostosowany do wielkości spawanych elementów, zaś 
jego nośność ramienia powinna być odpowiednia do masy ruchomej instalacji zamocowanej 
na ramieniu robota.  
 

3.2 Palnik spawalniczy wraz z instalacją oraz spawarką 

Instalacja spawalnicza przystosowana do współpracy z konkretnym typem robota przemysło-
wego najczęściej jest dostarczana przez jednego dostawcę.  

Instalacja taka zawiera: 
• palnik spawalniczy wraz z mocowaniem do ramienia robota oraz  

• sprzęgło antykolizyjne, 
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• przewody elektryczne, 

• złącza, 

• system podawania drutu spawalniczego, 

• spawarkę. 

 
3.3 Pozycjonery spawalnicze 

Urządzenia te służą do zmiany pozycji i orientacji elementów spawanych podczas spawania. 
Do pozycjonerów są przytwierdzone uchwyty spawalnicze zaprojektowane indywidualnie do 
spawanej konstrukcji. Pozycjonery są urządzeniami uniwersalnymi. Są wyposażone w napędy. 
W prostych pozycjonerach mogą być stosowane napędy pneumatyczne umożliwiające dwu-
położeniową zmianę pozycji (ruch od zderzaka do zderzaka). W złożonych pozycjonerach są 
stosowane serwonapędy, sterowane z układu sterowania robota. Mogą mieć taką samą bu-
dowę jak serwonapędy stosowane w napędach osi manipulatorów robota. Istnieje wówczas 
możliwość zaprogramowania synchronicznych, skoordynowanych ruchów pozycjonera pod-
czas ruchów ramienia robota,  co bardzo rozszerza możliwości wykonywania spoin o złożonych 
kształtach. 
. 
3.4 Instalacja gazu osłonowego 

Instalacja zawiera butlę gazu osłonowego, niezbędne przewody, reduktory ciśnienia. Celem 
instalacji jest doprowadzenie gazu przez palnik do obszaru gdzie jest wykonywana spoina w 
celu niedopuszczenia do kontaktu jeziorka spoiny z powietrzem. Powietrze, a przede wszyst-
kim zawarty w nim tle, para wodna mogą mieć szkodliwy wpływ na tworzoną spoinę (patrz p. 
1.1.1). 
 

3.5 Uchwyt spawalniczy 

Pozycjonery są urządzeniami uniwersalnymi. Natomiast uchwyty spawalnicze są przeważnie 
projektowane indywidualnie dla danej konstrukcji spawanej. Uchwyty spawalnicze są wypo-
sażone w zaciski ( uruchamiane ręczne lub pneumatyczne), które zapewniają jednoznaczne, 
powtarzalne położenie części w uchwycie podczas spawania. 

 Konstrukcje uchwytów spawalniczych powinna mieć co najmniej następujące cechy: 
• zapewniać jednoznaczne, powtarzalne położenie części podczas spawania, 

• nie powodować kolizji z palnikiem podczas wykonywania spoin,  

• umożliwiać wyjęcie zespawanego zespołu z uchwytu po spawaniu,  

• być wystarczająco sztywne i trwałe aby przenieść naprężenia powodowane skurczami 
spawalniczymi podczas stygnięcia spoiny i być odporne odpryski spawalnicze,  

• umożliwiać łatwe usuwanie zanieczyszczeń.  

 
3.6 Układ czyszczenia palnika i korekcji punktu CTP 
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Cela spawalnicza powinna być wyposażona w układ czyszczenia palnika w cyklu automatycz-
nym, a także układ do sprawdzania i korekcji punktu TCP palnika (punktu definiowanego na 
końcu palnika zamontowanego na robocie, który jest dla sterownika robota punktem referen-
cyjnym, według którego wygenerowane są programy). Układ taki umożliwia skrócenie czasu 
przestoju stanowiska potrzebnego d konserwacji palnika oraz ponownego ustawienia palnika 
po wystąpieniu kolizji. 

4 ROBOTY DO SPAWANIA ŁUKOWEGO 
W celach spawalniczych mogą być stosowane standardowe, uniwersalne roboty sześcioo-
siowe o sterowaniu CP, których układ sterowania jest dostosowany do współpracy z aparaturą 
spawalniczą. Roboty te powinny mieć odpowiedni udźwig i zasięg ramienia. W pewnych za-
stosowaniach jest wymagane stosowania robota wiszącego lub mocowanego na ścianie. Taki 
sposób mocowania robota może być stosowany, ale tylko wtedy, gdy producent dopuszcza 
taką możliwość.  

5 DODATKOWE WYPOSAŻENIE DO ZROBOTYZOWANEGO SPAWANIA 
W pewnych zastosowaniach zrobotyzowanego spawania, ze względu na wymiary części spa-
wanych oraz ich tolerancje wykonawcze, jak również na ich sposób mocowania w uchwycie 
spawalniczym, rzeczywiste położenia miejsc na których powinna być położona spoina mają 
pewien rozrzut (nie są dokładnie powtarzalne). W takich przypadkach są stosowane optoelek-
troniczne sensory miejsc spoin, które po pierwszym, próbnym przebiegu trajektorii (bez łuku 
elektrycznego) mierzą odchylenia rzeczywistego położenia spoin od położenia wzorcowego. 
Po przebiegu wstępnym wprowadzane są poprawki do trajektorii. Następnie robot kładzie 
spoinę we właściwych miejscach realizując ruch wg skorygowanej trajektorii. 
 

6 PRZYKŁADOWE APLIKACJE ZROBOTYZOWANE DO SPAWANIA ŁUKOWEGO 
 
Spawanie MIG / MAG: 

[1] MIG / MAG welding with cooperating KUKA robots 
https://www.youtube.com/watch?v=_3AXcZaEbPw  

[2] Soudage Robot MIG Berceaux  
https://www.youtube.com/watch?v=THYtCh_bgEU  

 
Spawanie TIG:  

[1] Motoman TIG welding robot with MotoSense vision system 
https://www.youtube.com/watch?v=nHHM--ao8qo  

[2] Adaptive Robotic Welding- Yaskawa Weave Adjust Function 
https://www.youtube.com/watch?v=0oEz6UrT9Ro  

[3] New cold welding machine can weld iron pipes to copper pipe 
https://www.youtube.com/watch?v=1ghjuJ7G360  

 

Spawanie CMT: 
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[1] CLOOS - Laser Online Sensor 
https://www.youtube.com/watch?v=3opYb79_ozE  

[2] Motoman TIG welding robot with MotoSense vision system 
https://www.youtube.com/watch?v=nHHM--ao8qo  

[3] Adaptive Robotic Welding- Yaskawa Weave Adjust Function 
https://www.youtube.com/watch?v=0oEz6UrT9Ro  

[4] ABB Roboter mit Fronius CMT 
https://www.youtube.com/watch?v=4kPOh9Y9bTI  

 

Sensor śledzący Seam:  

 

[1] Seam Tracking Sensor TH6i – The eyes of the robot  
https://www.youtube.com/watch?v=3XfuOOPKGLA  

[2] CLOOS - Laser Online Sensor  
https://www.youtube.com/watch?v=3opYb79_ozE  

[3] DAIHEN 6D Tracking 
https://www.youtube.com/watch?v=4Ghv1LU3YS8  

 

PYTANIA DO SAMODZIELNEGO SPRAWDZENIA 
1. Który z tych skrótów nie odnosi się do technologii spawania: 

a) MIG 
b) PRC 
c) MAG 
d) TIG 

2. Które z urządzeń nie jest kluczowym elementem gniazda robota spawalniczego? 

a) Robot przemysłowy 
b) Pistolet natryskowy 
c) Pozycjoner 
d) urządzenie do czyszczenia palnika 
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WPROWADZENIE DO LEKCJI 
Ukosowanie krawędzi elementów przeznaczonych do spawania jest jedną z podstawo-wych 
operacji technologicznych, stosowanych przy łączeniu blach, rur czy kształtowników o 
grubości ścianki przekraczającej 3mm. Zastosowanie do tej operacji, istotnej z punktu widzenia 
jakości złącza, zautomatyzowanego cięcia z użyciem robota przemysłowego, pozwala na 
uzyskanie wielu korzyści zarówno wymiernych (znaczną poprawę jakości obróbki, zwiększenie 
wydajności, uzyskanie powtarzalności obróbki, możliwość obróbki wszystkich metali), jak i 
niewymiernych (poprawa warunków BHP, stosowanie przyjaznej środowisku technologii). W 
ogólnej ocenie konkretnego rozwiązania instalacji zrobotyzowanego ukosowania, istotne 
znaczenie ma technologia cięcia, a także konfiguracja stanowiska i jego wyposażenie. Te cechy 
techniczne powinny zapewnić oczekiwaną funkcjonalność oraz optymalną efektywność 
ekonomiczną zrobotyzowanego stanowiska ukosowania, w odniesieniu do asortymentu 
produkowanych detali. 

CELE DYDAKTYCZNE LEKCJI 
Głównym celem tej lekcji jest zapoznanie uczniów z najważniejszymi problemami robotyzacji 
procesów cięcia i ukosowania blach, przedstawienie zasad wyboru technologii cięcia, 
konfiguracji systemu zrobotyzowanego i typu robota do robotyzacji operacji 
cięcia/ukosowania blach oraz zapoznanie uczniów z przykładami udanych wdrożeń 
zrobotyzowanej technologii cięcia/ukosowania blach. 
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TREŚĆ LEKCJI 

1 OGÓLNA PREZENTACJA OPERACJI CIĘCIA I UKOSOWANIA BLACH 
Według danych opublikowanych przez International Federation of Robotics IFR [1] ponad 25% 
wszystkich robotów zainstalowanych w zakładach przemysłowych pracuje w obszarze 
technologii spawalniczych. Najczęściej są to zrobotyzowane cele do spawania łukowego i 
zgrzewania punktowego, wykorzystywane przez przedsiębiorstwa produkcyjne z branży 
motoryzacyjnej (automotive). Od kilku lat obserwuje się rozwój robotyzacji procesów cięcia 
metali. Wycinanie elementów z blach wykonuje się najczęściej przy pomocy wycinarek CNC. 
Nie są wykorzystywane do dalszej obróbki, zwłaszcza do ukosowania i wykonywania 
dodatkowych otworów i zagłębień. Operacje te realizowane są najczęściej ręcznie (rys. 1) lub 
z wykorzystaniem obróbki mechanicznej. Realizowane w ten sposób procesy są bardzo 
czasochłonne, a efekty pracy ręcznej nie zawsze są satysfakcjonujące z punktu widzenia 
jakości. 

 
Rys. 1.1 Tradycyjne stanowisko do ukosowania ręcznego – operator podczas pracy 

W takiej sytuacji coraz częściej stosowanym rozwiązaniem jest robotyzacja. Zrobotyzowana 
technologia zapewnia wysoką i stabilną jakość cięcia. Stanowiska zrobotyzowane oferują także 
zdecydowanie lepszą wydajność [2]. Dodatkowo usunięcie operatora ze strefy procesowej 
praktycznie eliminuje istotne rodzaje zagrożeń w bezpieczeństwie pracy. 

W ciągu ostatnich kilku lat PIAP zrealizował trzy różne rozwiązania zrobotyzowanych cel 
ukosowania. Różnią się one w zależności od typu robota, konfiguracji celi, a także technologii 
cięcia. Każdorazowo cechy ogniwa wynikały z założonych parametrów użytkowych, 
oczekiwanych przez klienta. Dotyczy to przede wszystkim gabarytów obrabianych elementów, 
grubości cięcia i żądanej wydajności. 
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2 BHP NA STANOWISKACH CIĘCIA I UKOSOWANIA BLACH 
W stanowiskach ukosowania ręcznego stosuje się na ogół cięcie tlenowe. Tak realizowany 
proces stwarza bardzo niebezpieczne warunki pracy. Operator pracuje w niewygodnej pozycji 
i znajduje się bezpośrednio przy płomieniu (Rys. 1.1). Narażony jest na wdychanie 
niebezpiecznych dymów i oparów, na hałas, na poparzenia odpryskami i rozgrzanym detalem. 
Zdarzają się także przygniecenia detalami przy ich przekładaniu na stanowisku lub między 
stanowiskiem a polem odkładczym.  

Wskazane wyżej zagrożenia znikają w stanowiskach zrobotyzowanego ukosowania. Głównym 
powodem poprawy warunków BHP jest fizyczne odsunięcie człowieka od procesu podczas 
realizacji samej operacji cięcia. Pozostałe zagrożenia wynikają zarówno zastosowanej 
technologii cięcia, jak i z konfiguracji stanowiska zrobotyzowanego. 

3 WYMAGANIA I WARUNKI PROCESÓW CIĘCIA/UKOSOWANIA 
Od strony technologicznej proces ukosowania musi zapewnić odpowiednie parametry 
geometryczne fazy, tzn. szerokość fazy oraz kąt. Ważna jest również jakość powierzchni. W 
części wynika ona z zastosowanej technologii cięcia. Zależy także od sposobu prowadzenia 
narzędzia tnącego. 

4 TECHNOLOGIE CIĘCIA BLACH 
Cięcie i ukosowanie blach jest jedną z częściej wykonywanych operacji technologicznych w 
przemyśle budowy maszyn. Cięcie mechaniczne, ewentualnie wytłaczanie, stosuje się głównie 
przy cienkich blachach i w większości ma zastosowanie do cięcia prostych krawędzi. Do blach 
grubszych stosuje się obecnie różne technologie cięcia termicznego (gazowe, plazmowe, 
laserowe) lub wodnego. Każda z tych technologii ma swoją własną specyfikę i zakres 
zastosowań, przy których jest najbardziej ekonomiczna. Aby dobrać najlepszą w danych 
zastosowaniach technologię cięcia, należy rozważyć zarówno koszty przygotowania instalacji, 
cenę sprzętu do cięcia i urządzeń współpracujących, koszty eksploatacyjne, a przede 
wszystkim spektrum ciętych materiałów, grubości detali, ich gabaryty i związaną z tym 
możliwość automatyzacji cięcia. 

4.1 Cięcie gazowe 

Cięcie gazowe, nazywane także tlenowym lub autogenem, jest sposobem dzielenia materiału 
polegającym na jego miejscowym spaleniu (utlenianiu) w strumieniu czystego tlenu i 
wydmuchaniu powstałych tlenków. Aby mogło nastąpić spalanie, miejsce w którym strumień 
tlenu rozpoczyna działanie powinno zostać wstępnie podgrzane do odpowiedniej 
temperatury, zwanej temperaturą zapłonu. Do rozgrzewania materiału może zostać 
zastosowany acetylen, propan lub gaz ziemny. Temperatura zapłonu wynosi dla czystego 
żelaza 1050⁰C, natomiast dla stali z domieszką 1.5% węgla - już 1380⁰C. Ponieważ ze względu 
na to, że temperatura zapłonu materiału musi być niższa od jego temperatury topienia się, 
cięcie tlenowe może być zastosowane jedynie do stali konstrukcyjnych niskowęglowych i 
niskostopowych. 

4.2 Cięcie plazmowe 
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Plazma, określana niekiedy jako czwarty stan skupienia materii, jest zjonizowanym gazem, w 
którym atomy uległy rozpadowi na jony oraz elektrony. Cała objętość zajmowana przez plazmę 
jest elektrycznie obojętna. Jest ona bardzo dobrym przewodnikiem prądu, a jej opór 
elektryczny maleje ze wzrostem jej temperatury (odwrotnie niż w metalach).  

Cięcie plazmowe polega na rozgrzaniu łukiem elektrycznym materiału do stanu płynnego i 
szybkim wydmuchaniu go za pomocą silnego strumienia gazu, o prędkości zbliżonej do 
prędkości dźwięku. Plazma umożliwia precyzyjne przejście łuku elektrycznego w kierunku 
ciętego materiału i poddaje go działaniu zarówno termicznemu (temperatura 10,000-
20,000⁰C) jak i mechanicznemu (ciśnienie gazu). Cięcie plazmą jest procesem przeznaczonym 
do rozdzielania wszystkich elektrycznie przewodzących materiałów. Powszechnie 
stosowanym gazem plazmotwórczym jest powietrze, w związku z czym nie istnieje ryzyko 
wybuchu. 

4.3 Cięcie laserowe 

W przypadku cięcia laserowego czynnikiem tnącym jest gorący promień lasera oraz gaz 
techniczny pod ciśnieniem. Warunkiem uzyskania dobrej jakości cięcia i utrzymania tolerancji 
wymiarów ciętych elementów jest dokładne prowadzenie strumienia tnącego przez stabilną 
maszynę do cięcia o dużej odporności na drgania i dobrej powtarzalności ruchów roboczych. 

4.4 Cięcie wodne 

Cięcie wodą dokonuje się przez skierowanie bardzo wąskiego strumienia wody pod wysokim 
ciśnieniem, który skupia całą swoją energię na niewielkiej powierzchni materiału ciętego, 
usuwa materiał na swojej drodze i dokonuje przecięcia. Energia kinetyczna strumienia jest 
przekształcana w pracę de kohezji materiału. Skrawany materiał nie podlega mechanicznym 
przeciążeniom i oddziaływaniom termicznym (temperatura cięcia ok. 40⁰C), a uzyskany 
półfabrykat nie potrzebuje dalszej obróbki. Urządzenia do cięcia wodnego wykonywane są 
przeważnie jako specjalizowane maszyny. 

Jak widać z powyższego zestawienia różnych technologii cięcia metalu stosowanych w 
przemyśle, do automatyzacji ukosowania blach z zastosowaniem robotów przemysłowych 
nadają się jedynie dwie pierwsze technologie: cięcie gazowe (tlenowe) i cięcie plazmowe. 

5 ZROBOTYZOWANE UKOSOWANIE BLACH – KONFIGURACJA STANOWISKA 
Podstawowymi elementami zrobotyzowanego stanowiska ukosowania są: 

• robot przemysłowy,  
• instalacja technologiczna cięcia 
• dwa stoły robocze o wymiarach rusztu 1500x1000 mm, 
• szafka sterownicza z pulpitem operatora, 
• system zabezpieczenia obszaru pracy stanowiska. 

Każde z tych urządzeń może być innego typu, w innej wersji. Na przykład robot może być 
montowany stacjonarnie lub na torze, na podłodze lub w pozycji podwieszonej.  

Do każdego z tych urządzeń podstawowych dochodzą właściwe mu i odpowiednie w uwagi na 
proces, akcesoria. Na przykład palnik tlenowy potrzebuje zapalarki, najlepiej automatycznej. 
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Ogrodzenie stanowiska na ogół zawiera w sobie drzwi z blokadą otwarcia oraz kurtyny 
świetlne. 

Szczegółowa konfiguracja stanowiska zrobotyzowanego ukosowania musi być zawsze 
dopasowana do charakteru procesu i obrabianych detali. 

6 ROBOTY DO UKOSOWANIA BLACH 
O wyborze robota decyduje kilka czynników. Po pierwsze ważnym jest, jaka technologia ciecia 
ma być wykorzystywana w stanowisku. W przypadku cięcia tlenowego, całe oprzyrządowanie 
technologiczne (palnik, zawory i przewody) jest stosunkowo lekkie i wystarcza robot o udźwigu 
6 kg. Przy cięciu plazmowym sam palnik jest zdecydowanie cięższy. Palnik plazmowy jest 
chłodzony cieczą, stąd całkowity ciężar przewodów, które dźwiga robot może dochodzić 
nawet do 10 kg. Dodatkowo, w wielu modelach zestawów cięcia plazmowego przeinaczonych 
do współpracy z robotem, jest specjalny zespół rozdzielenia gazów, instalowany na ramieniu 
robota, w pobliżu palnika. W sumie robot przeznaczony do cięcia plazmowego powinien mieć 
udźwig co najmniej 20 kg.  

Kolejnym istotnym parametrem jest przewidywany obszar roboczy. Wynika on najczęściej z 
wielkości detali do ukosowania. Dobierając odpowiedniego robota trzeba pamiętać, że w 
przypadku operacji ukosowania palnik, czyli narzędzie, jest często pochylony. Dlatego trzeba 
przewidzieć zapas obszaru pracy robota względem gabarytów elementów, które będą 
ukosowane.  

Trzeba też pamiętać, że w przypadku technologii plazmowej każde drgnięcie palnika podczas 
cięcia pozostawia ślad na powierzchni materiału. Dlatego do tego typu cięcia stosuje się 
specjalne modele robotów o podwyższonej sztywności. W przypadku robotów KUKA takie 
modele miały oznaczenie HA (High Accuracy – wysoka dokładność) i pozwalały użytkownikom 
obsługiwać duże obciążenia przy zachowaniu powtarzalności z dokładnością do setnych części 
milimetra. 

7 PROBLEMY TECHNICZNE ZROBOTYZOWANEGO UKOSOWANIA BLACH 
Instalacje zrobotyzowanego ukosowania nie należą do najłatwiejszych. W ich realizacji 
występuje wiele problemów, których rozwiązanie jest konieczne, aby zapewnić ich pełna 
funkcjonalność. 

Jakość powierzchni po ukosowaniu.  
W przypadku cięcia plazmowego jakość powierzchni jest bardzo dobra i na ogół spełnia 
wymagania kolejnych operacji, w których detal ma być użyty. W przypadku cięcia tlenowego 
powierzchnia jest często nierówna i tworzy się nagar (naciek), który niekiedy pozostaje 
„przyklejony” do detalu. Te zanieczyszczenia należy usunąć. Musi to zrobić obsługujący 
stanowisko zrobotyzowane. Dlatego często takie stanowiska mają na wyposażeniu 
podstawowe narzędzia ślusarskie oraz szlifierkę kątową. 

Zapewnienie stałej odległości palnika plazmowego od detalu. 
Podczas fazowania, gdy palnik jest nachylony względem detalu, zmiana odległości palnika od 
elementu powoduje zmianę szerokości fazy. Dlatego w stanowiskach z cięciem plazmowym 
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należy stosować systemy kontroli odległości palnika od detalu. Najczęściej stosuje się do tego 
układy pomiaru rzeczywistego napięcia łuku plazmowego (które zależy od długości tego łuku, 
a więc odległości palnika od detalu) lub specjalne dalmierze, przystosowane do pracy w 
pobliżu procesu cięcia plazmowego. 

Zagospodarowanie odpadów. 
Podczas cięcia powstaje wiele odpadów. Są one na ogół zbierane pod rusztami stołów, na 
których są umieszczane detale do fazowania, do specjalnych wanien, pojemników. Projektant 
zrobotyzowanej instalacji ukosowania musi przewidzieć sposób szybkiego i łatwego 
opróżniania tych pojemników i przekazywania ich zawartości na składy odpadów w zakładzie.  

8 PRZYKŁADOWE APLIKACJE ZROBOTYZOWANEGO UKOSOWANIA BLACH 
8.1 Zrobotyzowane stanowisko do ukosowania blach z robotem stacjonarnym i cięciem 

tlenowym 

Stanowisko to jest odpowiednie do automatycznego ukosowania elementów o małych 
wymiarach, w zależności od typu robota [4]. W aplikacji prezentowanej na stronie 
zastosowano robota KUKA KR16F. Główne elementy to: 

• Robot (A1) 
• Szafa sterownicza robota (A2) 
• Szafa sterownicza celi (A3) 
• Dwa stoły robocze: lewy (A4) i prawy (A5) 
• Dwa zestawy kurtyn świetlnych po lewej (A6, A7) i po prawej (A8, A9) 
• maszty sygnalizacyjne: lewa (A10) i prawa (A11) 
• Sygnalizator dźwiękowy (A12) 
• Automatyczne urządzenie zapłonowe (A13) 
• Akcesoria do cięcia 
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Rys. 8.1 Układ komórki zrobotyzowanej do ukosowania blach z robotem stacjonarnym i cięciem tlenowym 

Model KR16F przygotowany jest specjalnie do pracy w wysokiej temperaturze. Dlatego 
nadgarstek pokryty jest specjalną farbą. Robot potrzebuje dodatkowego zasilania 
pneumatycznego do chłodzenia nadgarstka. 

Fazowanie odbywa się na dwóch stołach. Dlatego obszar roboczy robota podzielony jest na 
dwie strefy: lewą i prawą. Barierka obejmuje całą komórkę, a także oddziela strefy. Wejście 
do stref chronione jest kurtynami świetlnymi. Robot wyposażony jest w specjalne czujniki 
zamontowane w pierwszej osi, które rozpoznają strefę, w której pracuje. Strefa zajmowana 
przez robota jest zamknięta dla operatora. 
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Rys. 8.2 Zrobotyzowane stanowisko do ukosowania blach ze stacjonarnym robotem i cięciem tlenowym 

podczas pracy 

 

8.2 Zrobotyzowane stanowisko do ukosowania blach z wykorzystaniem cięcia 
plazmowego 

Głównym urządzeniem stanowiska jest robot. Wybrano model KR60L30HA firmy KUKA [6]. 
Posiada obszar roboczy o promieniu ponad 2,4 m. Dzięki temu zasięgowi robot może pracować 
na stole roboczym 1,6x3,2m. Są to również maksymalne wymiary obrabianych elementów. 
Jako narzędzie tnące zastosowano palnik plazmowy. Jest zasilany i sterowany przez zestaw 
FineFocus 800 firmy Kjellberg [4]. Maksymalna grubość cięcia jakościowego to około 40 mm. 
Podczas cięcia plazmowego wydobywa się wiele szkodliwych gazów i oparów. Niebezpieczny 
dla zdrowia człowieka jest również łuk plazmowy i hałas (powyżej 100 dB przy palniku), który 
występuje w procesie cięcia. Dlatego robot jest osłonięty specjalną komorą ochronną. Jest 
montowany na torach kolejowych i może poruszać się po celi. W skrajnych położeniach 
komora zakrywa również stół, na którym aktualnie wykonywane jest ukosowanie. Dach 
komory połączony jest z systemem wentylacji. Dodatkowo oba stoły posiadają własne okapy, 
umieszczone pod rusztem. Są również połączone z systemem wentylacji. Ściany boczne 
komory wykonane są ze specjalnego materiału, który zapewnia bardzo dobre tłumienie 
hałasu. W obu ścianach frontowych zamontowano specjalne drzwi. Wypełnione są 
lamelowymi kurtynami spawalniczymi. Podczas ukosowania drzwi po obu stronach komory 
muszą być zamknięte i zablokowane. 
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Układ stanowiska zrobotyzowanego do ukosowania blach z wykorzystaniem cięcia 
plazmowego pokazano na rysunku 8.3. Obejmuje główne podzespoły w następujący sposób: 

• Robot przemysłowy KUKA KR60L30HA (A1) 
• Szafa sterownicza robota (A2) 
• Szafa sterownicza celi (A3) 
• Konsola operacyjna (A4) 
• Stoły robocze: lewy (A5) i prawy (A6) 
• Ruchoma komora ochronna A7) 
• Dźwigi: lewy (A8) i prawy (A9) 
• Zestaw plazmowy Kjellberg FineFocus 800 (A10) 
• Instalacja wentylacji przemysłowej (A11) 

 

 
Rys. 8.1 Układ stanowiska zrobotyzowanego do ukosowania blach z wykorzystaniem cięcia plazmowego 

W tej stanowisku bardzo ważne są kwestie bezpieczeństwa. Wiele zastosowanych rozwiązań 
posiada funkcję uniemożliwiającą wejście człowieka w obszar pracy robota. System 
sterowania monitoruje stan czujnika w mechanizmach ryglujących drzwi. Jeśli drzwi nie są 
zamknięte, zestaw plazmowy jest przełączany w stan „wyłączony”. Dodatkowo w obu 
drzwiach zamontowane są ochronne kurtyny świetlne. Na podłodze, wzdłuż torów, rozłożone 
są maty wrażliwe na nacisk. Są one połączone z kontrolerem bezpieczeństwa i wykrywają, czy 
ktoś chce przejść między stołami a ścianą komory. 
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Korzystanie z ruchomych skrzynek ochronnych stwarza ryzyko wjechania jej w operatora lub 
inną osobę, która będzie znajdować się na torach podczas przejazdu komory. Dlatego na 
każdym z narożników komory oprócz sygnalizacji dźwiękowej i świetlnej zamontowane są 
odbojniki bezpieczeństwa. Są aktywne, gdy komora startuje i blokuje się na postoju. Jeżeli 
system rozpozna nienormalny stan czujników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, wszystkie 
urządzenia komórki zostaną zatrzymane, w szczególności robot zostanie zatrzymany w trybie 
awaryjnym i przed kontynuacją programu musi zostać przestawiony w tzw. pozycję wyjściową. 
 

 
Rys. 8.2 Zrobotyzowane stanowisko do ukosowania blach z wykorzystaniem cięcia plazmowego podczas 

instalacji 

Pracę stanowiska nadzoruje system sterowania zainstalowany w oddzielnej szafie. Zawiera 
PLC, który zarządza całą komórką, sterownik bezpieczeństwa oraz sterowniki sterowników 
silników odpowiedzialnych za ruch komory. Panel operatora montowany jest na ścianie w 
pobliżu komory. 

W zrobotyzowanej celi do ukosowania blach z wykorzystaniem cięcia plazmowego 
zastosowano wiele nowoczesnych rozwiązań, które poprawiają funkcjonalność całej instalacji 
oraz warunki pracy operatorów. Są to m.in.: 
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• Automatyczna kontrola odległości palnika od ukosowanego elementu – zabezpiecza 
palnik przed przypadkowym kontaktem z elementem podczas cięcia. Takie 
niekontrolowane dotknięcie może być wynikiem deformacji blachy po poprzednich 
cięciach lub efektów termicznych występujących podczas ukosowania. W efekcie 
uszkodzona jest zewnętrzna dysza palnika plazmowego. 

• Sterowanie sekcją wentylacyjną w stołach roboczych – zwiększa wydajność całego 
systemu wentylacyjnego w komórce. Kaptury w tabeli podzielone są na cztery sekcje. 
Każda sekcja jest włączana/wyłączana przez przepustnice sterowane sygnałami z 
robota. W danym momencie otwarta jest tylko ta sekcja, nad którą robot realizował 
właśnie ukosowanie. 

Prezentowane stanowisko obsługiwane jest przez dwie osoby. Działa od końca 2008 roku, 
zwykle w trybie 2- lub 3-zmianowym. Gdy komórka jest przekazywana z jednej zmiany na 
drugą, nie jest wyłączana. 
 

 

Rys. 8.3 Zrobotyzowane stanowisko do ukosowania blach z wykorzystaniem cięcia plazmowego podczas 
eksploatacji 
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PYTANIA DO SAMODZIELNEGO SPRAWDZENIA 
1. Jakie są parametry fazowania: 

a) Szerokość fazowania 

b) Kąt fazowania 

c) Długość fazowania 

d) Grubość fazowania 

 

2. Które z tych technologii są stosowane w zrobotyzowanym stanowisku do ukosowania?: 

a) Cięcie tlenem 

b) Cięcie laserowe 

c) Cięcie wodą 

d) Cięcie plazmowe 

 

3. Główne zagrożenia w ręcznym ukosowaniu to: 

a) niska temperatura 

b) niebezpieczne opary i odpryski 

c) hałas 

d) ryzyko zmiażdżenia 
. 
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PYTANIA – PRAWIDŁOWE ODPOWIEDZI 
 

Question  Answer(s) 

1 a, b 

2 b, d 

3 b, c, d 
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WPROWADZENIE DO LEKCJI 
Celem lekcji jest dostarczenie studentowi wiedzy na temat wykorzystania robotów 
przemysłowych do przenoszenia materiałów lub elementów maszyn lub części w procesie 
produkcyjnym. Transport interoperacyjny, obsługa maszyny, dostarczanie elementów do 
maszyny, a następnie zbieranie elementów po przetworzeniu, pakowaniu, paletyzacji, 
depaletyzacji należą do tych operacji, w których często żmudna praca wykonywana przez 
człowieka może zostać zastąpiona pracą maszyn, w tym robotów przemysłowych. 

CELE LEKCJI 
Zawarte w lekcji informacje pozwalają studentowi poznać potencjał, w tym możliwości i 
korzyści związane z wykorzystywaniem robotów do przenoszenia materiałów na krótkie 
odległości. Po zapoznaniu się z materiałem lekcyjnym, uczeń będzie mógł krytycznie spojrzeć 
na miejsce pracy i wskazać, jak zastąpić żmudną i męczącą pracę człowieka robotem. 
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TREŚĆ LEKCJI 

1 WPROWADZENIE 
Według Encyklopedii Britannica większość zastosowań robotów w produkcji przemysłowej 
można podzielić na trzy kategorie: 

1. przenoszenie materiałów, 
2. operacje przetwarzania, 
3. operacje montażowe i kontrolne. 

Ta lekcja dotyczy wyłącznie kwestii związanych z wykorzystaniem robotów do 
obsługi/przenoszenia materiałów. 

Obsługa materiałów przez roboty może mieć zastosowanie do operacji obejmujących: 
a. zbieranie materiałów z jednego miejsca, transportowanie ich na krótki dystans, a 

następnie odkładanie ich w innym miejscu. Operacje te obejmują również paletyzację 
i depaletyzację. 

b. obsługa maszyn, polegająca na podawania części do maszyny i zbierania części po 
przetworzeniu z maszyny, 

c. transport materiałów na terenie zakładu produkcyjnego z wykorzystaniem 
Autonomous Guided Vehicle (AGV), a także zarządzanie magazynem. 

Kwestie związane z wykorzystaniem robotów do obsługi materiałów mogą być bardzo 
zróżnicowane, ponieważ odnoszą się do bardzo różnych zastosowań robotów w różnych 
gałęziach przemysłu i gałęziach przemysłu. W przemyśle farmaceutycznym lub spożywczym 
wymagane jest zupełnie inne podejście do obróbki materiałów i całkowicie różne, na przykład 
w przemyśle szklarskim, stalowym, maszynowym, motoryzacyjnym lub w produkcji 
materiałów budowlanych. 

Wykorzystanie robotów do przenoszenia i transportu materiałów ma na celu zastąpienie 
człowieka w wykonywaniu żmudnej, monotonnej i niebezpiecznej pracy. Takie prace obejmują 
na przykład przenoszenie worków cementowych z przenośnika taśmowego lub rolkowego i 
umieszczanie ich na paletach lub prasach eksploatacyjnych. W tych pracach, oprócz różnych 
zagrożeń, istnieje również ryzyko uszkodzenia kręgosłupa. Zastosowanie robota poprawia 
wydajność stacji produkcyjnej oraz warunki bezpieczeństwa i higieny pracy. Roboty nie zmęczą 
się, mogą pracować w związku z obsługą materiału szybciej i dokładniej niż ludzie. Ponadto 
pracownik jest mniej narażony na urazy. 
 Aby skutecznie wykonywać zadanie przenoszenia materiałów, robot przemysłowy powinien 
mieć następujące cechy: 

• odpowiedni zakres manipulatora, 
• odpowiednią nośność, 
• odpowiednią prędkość ramienia, 
• być wyposażonym w odpowiednie urządzenie chwytające (gripper) 
• być odpowiednio kontrolowanym i programowanym. 
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2 CHWYTAKI I URZĄDZENIA CHWYTAJĄCE 
Chwytak robota powinien umożliwiać niezawodne i powtarzalne chwytanie przenoszonego 
obiektu. Podczas przenoszenia chwytanego przedmiotu nie należy zmieniać jego orientacji i 
położenia w chwytaku. Na rysunku 2.1 pokazano prosty pneumatyczny chwytak szczękowy. 
 

 

Rysunek 2.1 Pneumatyczny chwytak szczękowy. 1- napęd, 2 szczęki z końcówkami chwytającymi 
 

 

Rysunek 2.2 Chwytak ssący przeznaczony do transportu towarów pakowanych w kartony 
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Rysunek 2.3 Robot paletyzujący z chwytakiem do przenoszenia worków z luźnym materiałem (np. 
cementem) Źródło (Comau) 

 

Poruszające się przedmioty o skomplikowanych kształtach, takie jak elementy karoserii, torby 
z materiałów sypkich, duże kartony, palety wymagają skomplikowanych chwytaków. Takie 
chwytaki mogą być wyposażone we własne serwonapędy i czujniki oraz posiadać odpowiednie 
sterowanie i oprogramowanie. Ich budowa pod względem złożoności może być porównywalna 
do konstrukcji manipulatora robota. Masa złożonego chwytaka może znacznie przekraczać 
masę przewożonego przedmiotu. 

Na rys. 2.3 pokazano robot wyposażony w chwytak do transportu worków z luźnego materiału 
z przenośnika rolkowego. 

Przy projektowaniu stacji zrobotyzowanej oraz przy wyborze robota o odpowiedniej 
ładowności i zakresie należy wziąć pod uwagę obciążenie manipulatora robota z siłami 
statycznymi i dynamicznymi z przeniesionego obiektu i chwytaka. Występujące statyczne i 
dynamiczne siły i momenty wpływają na niezawodność i trwałość robota. Nie powinny one 
przekraczać dopuszczalnych wartości podanych w dokumentacji technicznej producenta 
robota. W przypadku złożonych chwytaków właściwe może być również użycie terminu 
„urządzenie chwytające”. 

Podział chwytaków w zależności od ich budowy i zastosowania został szczegółowo opisany w 
literaturze specjalistycznej z zakresu robotyki przemysłowej oraz w lekcjach systemu 
szkoleniowego MILAN. Pozostała część tej lekcji przedstawia tylko niektóre chwytaki używane 
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we współczesnych przemysłowych rozwiązaniach oraz ważne aspekty, które należy wziąć pod 
uwagę przy wyborze i użyciu chwytaków. 

 

2.1 Zachowanie chwytaka w przypadku awarii zasilania 

Przy projektowaniu stacji zrobotyzowanej należy wziąć pod uwagę zachowanie chwytaka w 
przypadku awarii zasilania lub sprężonego powietrza. Pomijamy tu chwytaki hydrauliczne, 
które są obecnie rzadko stosowane w przemysłowych instalacjach produkcyjnych. 

2.2 Chwytaki szczękowe 

W najprostszych chwytakach szczękowych zasilanych powietrzem, brak zasilania powoduje 
natychmiastową utratę siły zaciskowej szczęki i spadek obiektu. W niektórych zastosowaniach 
warunek ten jest akceptowalny, ponieważ nie powoduje szkody. W przypadku najprostszych 
chwytaków, przerwa w dopływie sprężonego powietrza powoduje spadek obiektu i 
zatrzymanie stanowiska pracy w trybie awaryjnym. 

W przypadku, gdy przerwa w zasilaniu powoduje utratę siły zacisku szczęki i upuszczenie 
obiektu, co spowodowałoby straty materiałowe, lub jeśli upuszczenie obiektu było 
niedopuszczalne z innych powodów, należy użyć chwytaków o specjalnej konstrukcji 
mechanicznej, w których przerwa w zasilaniu nie powoduje utraty szczęk siły zaciskowej. 

2.3 Chwytaki podciśnieniowe (ssawkowe) 

W chwytakach ssawkowych podciśnienie jest najczęściej spowodowane działaniem pompy 
eżektorową. Pompa taka jest generatorem próżniowym stosowanym w chwytakach ssących 
ze względu na swoją prostotę, niską wagę i brak ruchomych części. Przepływ powietrza przez 
pompę jest niezbędny do stworzenia próżni. Brak zasilania pompy sprężonym powietrzem 
powoduje natychmiastową utratę siły chwytania. Schemat działania chwytaka ssącego z 
pompą eżektorową przedstawiono na rys. 2.4: 

 

Rysunek 2.4 Chwytak ssący z pompą eżektorową: 1- przepływ powietrza nawiewnego, 2-zasysane powietrze, 
3- przepływ powietrza pochodzącego z pompy, 4 przyssawki, 5- chwytanego obiektu, 6- korpus pompy 

wyrzutowej (eżektorowej). 
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Jeżeli utrata siły chwytającej w przypadku awarii układu zasilania pompy eżektorowej jest 
niedopuszczalna, system zasilania pompy powinien być wyposażony w zbiorniki buforowe o 
odpowiedniej objętości. Powietrze z tych zbiorników będzie zasilać pompę eżektorową jeszcze 
przez pewien wystarczający okres po ustaniu pracy kompresora instalacji sprężonego 
powietrza, np. z powodu awarii zasilania elektrycznego. W tym czasie robot powinien być 
bezpiecznie zatrzymany w trybie awaryjnym, po uprzednim odłożeniu przedmiotu   przez 
robot w ustalonym miejscu. 

Dla ich wydajnego i szybkiego działania specyfika chwytaków ssących wymaga, aby po 
odłożeniu obiektu nie tylko wyłączyć wytwarzanie próżni, ale także dać krótki impuls 
nadciśnienia powietrza do komory ssącej, aby szybciej odłączyć obiekt od przyssawki. W 
przeciwnym razie istnieje pewne „przyklejenie” przyssawki do obiektu chwytanego po 
wyłączeniu próżni. 

2.4 Chwytaki elektromagnetyczne 

Chwytaki elektromagnetyczne są stosowane w przemyśle elektromechanicznym, a także w 
przemyśle motoryzacyjnym do podawania blach stalowych do prasy do tłoczenia części 
nadwozia. 

W takich stacjach arkusze są ułożone w stałym miejscu w pobliżu prasy. Robot jest wyposażony 
w chwytak składający się z jednego lub więcej elektromagnesów. Zbliżenie chwytaka, którego 
elektromagnesy są zasilane, powoduje uchwycenie blachy stalowej, która jest następnie 
umieszczana przez robota we właściwym położeniu w stosunku do matrycy prasy. Ze względu 
na występowanie resztkowych sił magnetycznych chwytak magnetyczny ma swoją specyfikę 
działania polegającą na niekorzystnym zjawisku „przyklejania” arkusza do chwytaka nawet po 
wyłączeniu elektromagnesów chwytaka. Blacha nie chce odrywać się od chwytaka, pomimo 
braku prądu płynącego do chwytaka. Dlatego chwytak elektromagnetyczny jest wyposażony 
w pomocniczy siłownik pneumatyczny, który powoduje mechaniczne rozerwanie „klejonej” 
blachy z chwytaka po odłożeniu. 

3 TYPOWE ZADANIA ROBOTA ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ MATERIAŁÓW 
3.1 Odbieranie przedmiotu z wcześniej określonego miejsca i odkładanie go w innym 

wyznaczonym miejscu 

Takie zadanie jest często spotykane w pracy maszyny. Robot (manipulator) pobiera elementy 
ze stałego miejsca maszyny, najczęściej z podajnika, w którym obiekty są ułożone w danej 
kolejności, a następnie przekazuje je do maszyny w określonym położeniu do obróbki. Po 
przetworzeniu robot odbiera przetwarzany element i dostarcza go do innego określonego 
miejsca (np. na paletę lub podajnik). Jeśli po obróbce przedmiot ma inny kształt niż przed 
obróbką, robot jest wyposażony w podwójny chwytak, z którego jeden jest przeznaczony do 
chwytania przedmiotu podawanego do maszyny, a drugi do zbierania przedmiotu 
obrabianego po obróbce. 

W pewnych zastosowaniach, np. ze względów na uzyskanie zadanej wydajności maszyny, lub 
braku miejsca w maszynie nie jest możliwe zastosowanie podwójnego chwytaka na ramieniu 
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robota. Wówczas może być konieczne zastosowanie do obsługi maszyny dwóch robotów, z 
których jeden jest robotem podającym a drugi odbierającym. 

3.2 Odbieranie przedmiotu ze stałego miejsca, jego przenoszenie i odkładanie 

W tym zadaniu robot odbiera obiekt z wcześniej określonego miejsca i umieszcza go w 
kontenerze w pozycji losowej. Zadanie to ma miejsce, na przykład podczas obsługi maszyn, 
takich jak wtryskarki do tworzyw sztucznych lub maszyn do odlewania ciśnieniowego. Robot 
odbiera przedmioty ze stałego miejsca. Elementy, które pobiera, mają tę samą pozycję i 
orientację przestrzenną. 

3.3 Odbieranie przedmiotu z kontenera 

To zadanie jest bardzo powszechne przy projektowaniu stacji zrobotyzowanej. Przedmioty, 
które mają być odbierane i przewożone przez robota, leżą w losowych pozycjach w 
kontenerze. Zadanie transferu w takich przypadkach rozwiązuje się w jeden z następujących 
sposobów: 

A/ Zastosowanie podajnika (np. wibracji) i urządzenia do orientacji. 

Przedmioty są wprowadzane Przedmioty są podawane za pomocą podajnika (np. podajnika 
wibracyjnego) do  urządzenia  orientującego,  gdzie są np.  grawitacyjnie orientowane i 
ustawiane w szeregu w określonej pozycji. Przedmioty te są z ustalonego miejsca chwytane 
przez chwytak umieszczony na końcu ramienia robota. Metoda ta jest stosowana w przypadku 
chwytania i przenoszenia niewielkich przedmiotów metalowych lub z tworzywa sztucznego, 
dla których wstrząsanie w podajniku wibracyjnym i wzajemne ocieranie nie jest szkodliwe. 
Metody tej nie można stosować do elementów delikatnych i kruchych. 

B/Zastosowanie systemu widzenia z kamerą 3D i robotem sześcioosiowym z chwytakiem. 

Kamera systemu jest skierowana na elementy które znajdujące się w pojemniku w 
przypadkowych położeniach.  Przed pobraniem przedmiotu z pojemnika jest przeprowadzana 
analiza obrazu u z kamery i na tej podstawie jest "typowany" element, który jest w najlepszej 
pozycji do pobrania. Układ sterowania robota otrzymuje informację z systemu wizyjnego i na 
tej podstawie jest ustalana orientacja przestrzenna i położenie chwytaka do w celu chwycenia 
przedmiotu. 

Opisane zadanie nazywane, które jest  po angielsku nazywane: " Random Bin Picking"  dobrze   
ilustruje film na you tube: 

      https://www.youtube.com/watch?v=mySU2teAtmA 
Szybkość przetwarzania informacji współczesnych systemów analizy obrazu, oraz szybkość 
ramienia robota  są  na tyle duże, że opisana wyżej w p. B metoda jest możliwa do 
zastosowania, również  w przypadku pobierania elementów będących w ruchu  np. 
znajdujących się na taśmie podajnika.   Zadanie to opisano w p. 3.4 

3.4 Pobieranie przedmiotu z ruchomego podajnika. 
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Przedmioty są przemieszczane przez przenośnik taśmowy lub przenośnik napowietrzny, który 
jest stale w ruchu. Zadaniem robota jest pobranie przedmiotu z przenośnika, a następnie 
przeniesienie go i pozostawienie w stałym miejscu i położeniu. 

Zadanie odebrania przedmiotu z ruchomego nośnika jest trudniejsze niż zadanie odebrania 
przedmiotu ze stałej, stacjonarnej lokalizacji. Robot powinien mieć informacje o prędkości 
podajnika, tak aby w momencie zbierania prędkość chwytaka była równa prędkości obiektu 
na taśmie zasilającej. 

Informacje o prędkości obiektu można uzyskać z czujnika prędkości lub z zastosowanego 
systemu widzenia. 

Realizację tego zadania ilustrują filmy na youtube pokazujące efektywne zbieranie czekoladek 
lub ciastek przez robota DELTA z ruchomego przenośnika taśmowego i umieszczanie ich w 
pudełkach. Robot typu DELTA jest pokazany na rys. 3.1: 

 

Rysunek 3.1 Robot o strukturze Delta 
1- przeguby kulowe, 2-obrotowe ramię, silnik 3-biegowy, 4- pasywne ramiona, 5- mobilna platforma, 6- 

chwytak ssący (pominięty zasilacz chwytaka), 7-podstawa 

Roboty Delta to bardzo szybkie urządzenia. Elementy tych robotów, takie jak ramiona 
pasywne, ramiona obrotowe i mobilna platforma, wykonane są z odpowiednio 
ukształtowanego włókna węglowego, który jest trwałym i bardzo lekkim materiałem. Pozwala 
to znacznie zmniejszyć siły dynamiczne występujące podczas ruchu ramienia robota, gdzie 
mamy do czynienia ze zmiennym przyspieszeniem i opóźnieniem elementów manipulatora. 

W robotach typu DELTA przemieszczenie ruchomej platformy 5, na której jest przymocowany 
chwytak (np. przyssawka próżniowa) wynika z połączenia ruchów trzech identycznych 
łańcuchów kinematycznych. Każdy z nich składa się z obrotowego ramienia 2, napędzanego 
silnikiem elektrycznym zamontowanym na podstawie 7. Pasywne ramiona 4 są połączone 
przegubami kulowymi 1 tworząc trzy równoległoboki umieszczone z trzech stron platformy 
mobilnej 5. Jednocześnie końce obrotowych ramion 2 są połączone z przegubami kulowymi z 
równoległobokami wykonanymi z ramion pasywnych 4. 
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3.5 Paletyzacja i depaletyzacja 

Co to jest paletyzacja? Paletyzacja polega na układaniu przedmiotów na paletach w określony 
sposób. Stosowanie robotów paletyzujących staje się coraz bardziej powszechne. Stosowanie 
robotów przemysłowych jest uzasadnione powtarzalnością czynności oraz ciężarem i 
kształtem elementów, które należy przenieść. Zastąpienie ludzkiej pracy robotami jest 
odpowiednie i uzasadnione. Wymiary palet zostały znormalizowane, co przyczyniło się do 
ujednolicenia wymiarów urządzeń używanych do ich przenoszenia, transportu i 
przechowywania. W Europie najczęściej używane są palety drewniane oznaczone jako EPAL 
lub 1 EUR zgodnie z normą ISO 445 (Rysunek 3.2) o wymiarach 1200x800x144mm. Palety te 
umożliwiają wejście widelców wózków widłowych i bezzałogowych pojazdów AGV z czterech 
stron, co umożliwia ich łatwą i efektywną obsługę w magazynach i transporcie. 

 
Rysunek 3.2 Paleta drewniana systemu EPAL1. 

Stanowiska paletyzacyjne, w tym paletyzację worków cementowych, można oglądać na 
następujących filmach: 

• Automate 2017 - Różne rodzaje robotyki przemysłowej - Chicago Illinois 
https://www.youtube.com/watch?v=VsHbFTHKpBk 

• Robotyka ABB - Kartony paletyzujące 
https://www.youtube.com/watch?v=7U1-X5ogsKA 

• JMP ENGINEERING - Robotic Produce Palletising with Robot on a Rail 
https://www.youtube.com/watch?v=xHIVahKQ2ME 

• Paletyzator z uniwersalnym chwytakiem 
https://www.youtube.com/watch?v=9_JIqAUNFgc 

• Rękojeść Robot Reimagined dla logistyki 
https://www.youtube.com/watch?v=5iV_hB08Uns 

• Boston Dynamics nowe roboty magazynowe 
https://www.youtube.com/watch?v=8dyJNk5rMrA 

Należy zauważyć, że system kinematyczny ramienia robota paletyzującego jest bardzo często 
zaprojektowany tak, aby utworzyć przegubowy równoległobok. Zapewnia to naturalną, 
niezmienioną orientację kątową chwytaka podczas przemieszczania się przedmiotu (torba, 
paleta, tektura itp.). 
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Rysunek 3.3 Robot do paletyzacji. (Źródło FANUC). 

ZADANIA 
W tej lekcji uczniowie otrzymają tylko proste pytania do omówienia w grupie i interakcją z 
wykładowcą. 

PYTANIA SAMOKONTROLNE 
 
Proszę zaznaczyć odpowiednie zdania: 
 

1. Obsługa materiałów za pomocą robota przemysłowego oznacza: 

a. proces z wykorzystaniem robota przemysłowego, który ma na celu 
poprawę właściwości wytrzymałościowych materiału, 

b. inspekcja z wykorzystaniem robota, którego celem jest ocena materiału 
użytego w produkcji, 

c. sprawdzanie materiału przed wysyłką do klienta,  

d. zabieranie materiałów z jednego miejsca, transportowanie ich na krótki 
dystans, a następnie odkładanie ich w innym miejscu. 

2. Podczas chwytania obiektu za pomocą chwytaka ssącego: 

a. konieczne jest stworzenie próżni, np. za pomocą pompy eżektorowej, 

b. nie jest wymagana próżnia, 
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c. awaria sieci sprężonego powietrza może spowodować przerwanie pracy 
pompy i utratę próżni, zniknięcie siły chwytaka ssącego, a w konsekwencji 
upuszczenie chwytanego przedmiotu i zatrzymanie pracy robota. 

3. Chwytanie obiektów losowo umieszczonych na taśmie przenośnika podczas ruchu: 

a. wymaga zastosowania wydajnego systemu widzenia 3D, który rozpoznaje 
położenie i orientację detali oraz ruch przenośnika taśmowego, 

b. wymaga szybkiego sześcioosiowego robota, 

c. zawsze konieczne jest zatrzymanie ruchu pasa, gdy robot chwyta szczegół, 

4. Paletyzacja i depaletyzowanie za pomocą robota: 

a. są one zawsze alternatywą dla ręcznego załadunku i przeładowania, 
zwłaszcza w przypadku braku pracowników, 

b. umożliwiają one wykonywanie tych prac znacznie szybciej niż pracownicy, 
dlatego zawsze jest to ekonomicznie uzasadnione rozwiązanie, 

c. zwalniają osoby pracujące z wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych 
dla zdrowia mogących prowadzić do urazów kręgosłupa, trwałej i poważnej 
niepełnosprawności oraz niepełnosprawności, 
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PYTANIA - POPRAWNE ODPOWIEDZI 
Pytanie  Odpowiedź 

(odpowiedź) 

1 d 

2 a, c) 

3 a 

4 a, c) 
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WPROWADZENIE DO LEKCJI 
Przemysł 4.0 jest obecnie bardzo popularnym tematem ze względu na jego duży wpływ na 
produkcję. Na przestrzeni wieków zmieniły się warunki i metody wytwarzania produktów i 
usług. Bezpośrednim powodem tych zmian był, i nadal jest, postęp technologiczny. Postęp ten 
doprowadził do stworzenia środowiska pracy, w którym świat fizyczny i wirtualny łączą się. 
Ludzie, maszyny, obiekty i systemy są połączone dzięki użyciu technologii informacyjno-
komunikacyjnych (ICT) i Internetu, komunikują się dynamicznie w czasie rzeczywistym, 
organizując i optymalizując procesy. W ramach inteligentnych systemów produkcyjnych 
wszystkie komponenty fabryczne są połączone, od dostawy po transport. Dzięki temu 
produkcja przemysłowa może w elastyczny sposób zaspokajać indywidualne potrzeby klienta, 
dzięki optymalnemu wykorzystaniu zasobów. 

Ta lekcja definiuje podstawowe pojęcia związane z Przemysłem 4.0, opisuje jak zmieniło się 
środowisko produkcyjne, wskazuje główne technologie wykorzystywane w procesie 
produkcyjnym oraz zasady wspierające firmy wdrażające scenariusze Przemysłu 4.0. 
Wykorzystanie technologii Przemysłu 4.0 może przynieść producentom wiele korzyści, ale 
wymaga zrozumienia wyzwań i trudności, które się z tym wiążą. W tej lekcji przedstawiono 
niektóre z nich. 

CELE DYDAKTYCZNE LEKCJI 
Po ukończeniu tego modułu studenci będą potrafili: 

• Zrozumieć podstawową ideę Przemysł 4.0 

• Zidentyfikować i porównać podstawy rewolucji przemysłowej 

• Określić podstawowe zasady Przemysłu 4.0 

• Oszacować korzyści i wyzwania Przemysłu 4.0 

SKRÓTY 
3DP Druk 3D 

AM Druk Addytywny, druk 3D 

AR Rozszerzona rzeczywistość 

ICT Technologie informacyjno-komunikacyjne 

IIoT Przemysłowy Internet Rzeczy 
 

  



Multifunctional Innovative Learning Assisting Network for VET  
in Advanced Manufacturing   
Project No. 2018-1-PL01-KA202-050812  

     
 
 

 
-	6	-	

TREŚĆ LEKCJI 
Tematy omawiane w treści lekcji są zgodne z przedstawionymi w sylabusie (O2). W kolejnych 
rozdziałach treści lekcji są w pełni rozwinięte, omówione, wyjaśnione i zilustrowane 
przekładami. 

1 CZYM JEST PRZEMYSŁ 4.0? 
Przemysł 4.0 to termin odnoszący się do inteligentnych sieci maszyn i procesów 
przemysłowych wspieranych technologiami informacyjno-komunikacyjnymi. Łączy w sobie 
produkcję, technologie informacyjne i Internet. Termin ten opisuje nowy etap w organizacji i 
zarządzaniu całym łańcuchem wartości w pełnym cyklu życia produktu. Cykl życia produktu 
jest ukierunkowany na rosnące pragnienie klientów w zakresie dopasowywania i 
indywidualizacji, i obejmuje wszystko, od pierwotnej koncepcji po zamówienia, rozwój, 
produkcję, dostawę do klienta końcowego i recykling, a także wszystkie powiązane usługi. 

To nie tylko nowa technologia i narzędzia, które poprawiają wydajność produkcji. To rewolucja 
w sposobie działania i rozwoju firm. Koncentruje się na autonomicznej wymianie informacji, 
wyzwalaniu działań i niezależnej kontroli. Komputer nie jest podstawową technologią dla 
Przemysłu 4.0, ale raczej Internet. Pracownicy produkcyjni bardziej komunikują się z 
komputerami, niż je obsługują. System składający się z danych, sztucznej inteligencji, maszyn 
i komunikacji jest nie tylko zautomatyzowany, ale i inteligentny. Maszyna jest w stanie zbierać 
dane, analizować je i podejmować decyzje na podstawie tej analizy. Może działać niezależnie 
i wprowadzać do branży samokontrolę, samoocenę i samodostosowanie. 

Podstawowe cechy Przemysłu 4.0 to: 
• automatyzacja procesów produkcyjnych dzięki przejściu od pracy ręcznej do robotyki, 
• wykorzystanie bezzałogowych pojazdów usprawniających systemy transportowe i 

logistyczne, 
• stosowanie technologii produkcji zwiększających złożoność i precyzję produkowanych 

wyrobów, 
• maszyny komunikują się ze sobą i są w stanie samodzielnie zarządzać. 

Koncepcję tę można również nazwać „inteligentną fabryką” (USA) lub Industrie 4.0 (od 
projektu rządu niemieckiego, który promował komputeryzację produkcji). Termin „Industrie 
4.0” został po raz pierwszy publicznie wprowadzony w 2011 r. przez grupę przedstawicieli 
różnych dziedzin (takich jak biznes, polityka i środowisko akademickie) w ramach inicjatywy 
mającej na celu zwiększenie konkurencyjności Niemiec w przemyśle wytwórczym. Niemiecki 
rząd federalny przyjął tę ideę w swojej Strategii High-Tech na 2020 rok. Na przestrzeni lat 
przedstawiono wiele definicji przemysłu 4.0. Poniżej znajdują się niektóre z nich: 

Przemysł 4.0  to przemysł wykorzystujący siłę technologii komunikacyjnych i innowacyjnych 
wynalazków do przyspieszenia rozwoju przemysłu wytwórczego (Kagermann, Wahlster & 
Johannes, 2013). 

Przemysł 4.0 jest oparty na sieci zaawansowanych technologii w całym łańcuchu wartości. 
Usługi, automatyzacja, sztuczna inteligencja w robotyce, Internet rzeczy i druk 3D otwierają 
zupełnie nową erę procesów produkcyjnych. Granice między światem rzeczywistym a 
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rzeczywistością wirtualną zacierają się i powodują zjawisko znane jako Cyber-Fizyczne Systemy 
Produkcyjne (Cyber-Physical Production Systems CPPS) (Schumacher, Erol i Sihn, 2016). 

Przemysł 4.0 w pełni wykorzystuje pojawiające się technologie oraz szybki rozwój maszyn i 
narzędzi, aby sprostać globalnym wyzwaniom w celu poprawy poziomów przemysłu. Główną 
koncepcją Przemysłu 4.0 jest wykorzystanie zaawansowanej technologii informacyjnej do 
wdrażania usług IoT. 

Dzięki integracji wiedzy inżynierskiej produkcja może przebiegać szybciej i płynniej przy 
minimalnych przestojach. W związku z tym budowany produkt będzie lepszej jakości, systemy 
produkcyjne będą wydajniejsze, łatwiejsze w utrzymaniu i osiągają oszczędności kosztów 
(Wang et al., 2016). 

Niezależnie od zastosowanej definicji, większość autorów wskazuje znaczenie Przemysłu 4.0 
w oparciu o kluczowe zagadnienia związane z systemami cyber-fizycznymi (CPS), Internetem 
rzeczy (IoT) oraz Internetem przemysłowym. 

1.1 Dziewięć filarów Przemysłu 4.0 I ich znaczenie dla działalności przemysłowej 

Cyfryzacja przemysłu związana z czwartą rewolucją opiera się na dziewięciu zaawansowanych 
technologiach, które odgrywają kluczową rolę. Technologie te są wykorzystywane do 
doskonalenia wszystkich obszarów procesów produkcyjnych. Niezależnie od tego, czy 
pracujesz w przemyśle wytwórczym, czy nie, warto zapoznać się z nimi, ponieważ przewiduje 
się, że będą one miały szeroki wpływ na wszystkie branże i społeczeństwo jako całość. 

 
Rys. 1 Główne filary koncepcji Przemysłu 4.0 
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1.1.1 Analityka dużych zbiorów danych 

Gromadzenie i analiza danych jest wspólnym tematem wszystkich filarów. Ponieważ 
informacja jest potęgą, analityka pozwala nam zmieniać dane w informacje. Dane pochodzą z 
wielu różnych źródeł, takich jak: dane dotyczące pracy maszyn z systemów sterowania, dane 
dotyczące jakości produktu i procesu, zapisy operacji ręcznych wykonywanych przez personel, 
informacje o kosztach produkcji i eksploatacji, wykrywanie usterek i inne wdrożenia 
monitorowania systemów, informacje o używaniu produktów i opinie klientów. Analiza 
danych wcześniej zarejestrowanych służy do wykrywania zagrożeń występujących w różnych 
procesach produkcyjnych wcześniej w branży, a także do prognozowania pojawiających się 
nowych problemów, a także różnych rozwiązań, które zapobiegną ich ponownemu pojawianiu 
się w przemyśle. 

1.1.2 Roboty autonomiczne 

Autonomiczne roboty mogą precyzyjnie i inteligentnie wykonać dane zadanie w określonym 
czasie, a także skupić się na bezpieczeństwie, elastyczności, wszechstronności i współpracy. 
Typowe zastosowania robotów obejmują spawanie, malowanie, montaż, demontaż, 
pobieranie i umieszczanie płytek obwodów drukowanych, pakowanie i etykietowanie, 
paletyzację, kontrolę produktów i testowanie. Osiągają rezultaty z dużą wytrzymałością, 
szybkością i precyzją. Przekazują rutynowe prace, a także decydują, co robić w wyjątkowych 
sytuacjach. Niektóre z nich (coboty) przeznaczone są do bezpośredniego połączenia człowieka 
z robotem we wspólnej przestrzeni lub w pobliżu ludzi i robotów. Roboty w produkcji ewoluują 
pod kątem jeszcze większej użyteczności, stają się bardziej autonomiczne, elastyczne i 
współpracujące. Roboty te będą kosztować mniej i mają większy zakres możliwości niż te 
używane obecnie w produkcji. Główne korzyści wynikające ze stosowania robotów 
autonomicznych to poprawa szybkości i dokładności rutynowych operacji, zwiększona 
wydajność poprzez pracę obok ludzi, zmniejszenie ryzyka obrażeń pracowników w 
niebezpiecznych środowiskach oraz spójność pracy, ponieważ roboty nie muszą rozpraszać 
swojej uwagi na różne rzeczy. 

 
Rys. 2 Robot transportujący 

 

1.1.3 Symulacje 

Symulacja to forma naśladowania sytuacji, procesu lub środowiska. Służy do wykorzystania 
danych w czasie rzeczywistym do odzwierciedlenia świata fizycznego w modelu wirtualnym, 
który może obejmować maszyny, produkty i ludzi. Dzięki symulacjom operatorzy są w stanie 
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testować i optymalizować ustawienia maszyny w wirtualnym świecie przed fizyczną 
modyfikacją, skracając czas ustawiania maszyny i zwiększając jakość. 

1.1.4 Integracja systemu 

Integracja systemu zapewnia połączenie różnych systemów komputerowych, umożliwiając 
faktyczną komunikację i przekazywanie danych między systemami, ponieważ 
oprogramowanie może działać jako skoordynowana całość. Jest to idealne rozwiązanie dla 
wszystkich firm produkcyjnych, ponieważ maszyny z całej fabryki można łączyć ze sobą na całej 
linii produkcyjnej, zapewniając sprawne i wydajne działanie. 

1.1.5 Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT) 

Przemysłowy Internet rzeczy oznacza połączenie wszystkich elementów w celu wysyłania, 
odbierania i przetwarzania danych. Inteligentne urządzenia produkcyjne połączone są ze sobą 
za pośrednictwem Internetu. Prowadzi to do skrócenia czasu produkcji, pomaga w zarządzaniu 
ryzykiem i pozwala zaoszczędzić producentom cenne zasoby, takie jak czas i pieniądze. 

1.1.6 Cyberbezpieczeństwo 

Podstawą Przemysłu 4.0 jest integracja urządzeń przemysłowych. O ile korzystanie z Internetu 
rzeczy i przetwarzania w chmurze w biznesie może przynieść wiele korzyści, wszystkie one 
wymagają ochrony. Coraz bardziej połączone i zautomatyzowane urządzenia przemysłowe 
oraz rozległe sieci stają się obszarami ataku. Ta sama technologia, która umożliwia 
udostępnianie i badanie danych wewnątrz przedsiębiorstwa, może być dostępna z zewnątrz 
w celu kradzieży lub uszkodzenia tych danych. Wszyscy producenci chcą chronić swoje 
najcenniejsze dane, w tym własność intelektualną, dane klientów i ich produktów, ale wielu z 
nich nie ma doświadczenia i wiedzy, aby sprostać wyzwaniom związanym z technologią IIoT. 
Bezpieczeństwo to kluczowy czynnik decyzyjny dla organizacji przy wdrażaniu infrastruktury 
IIoT. 

1.1.7 Chmura internetowa 

Chmura to sieć zdalnych serwerów do przechowywania, zarządzania i przetwarzania danych. 
Wykorzystanie tej technologii być bardzo korzystne dla firm, które wymagają zwiększonego 
udostępniania danych między witrynami i granicami firmy, a także może poprawić dostępność 
i integralność danych. Firmy świadczące usługi w chmurze umożliwiają użytkownikom, 
przechowywanie plików i aplikacji na zdalnych serwerach oraz dostęp do wszystkich danych 
przez Internet. Umożliwia to użytkownikowi elastyczny dostęp do zasobów i pracę zdalną 
zgodnie z jego potrzebami. Możliwość ta jest ważna głównie z uwagi na potrzebę 
przechowywania danych generowanych podczas całego procesu produkcyjnego, biorąc pod 
uwagę, że maszyny i czujniki wytwarzają więcej danych niż osoba i takie dane są zawsze 
połączone. Przetwarzanie w chmurze ogranicza inwestycje w zasoby technologiczne, 
umożliwiając kontraktowanie przestrzeni dyskowej i mocy obliczeniowej na żądanie, co 
zapewnia elastyczność, sprawność i zdolność adaptacji. Zachęca również do współpracy 
między klientami i dostawcami. W szczególności klient może uczestniczyć we wszystkich 
etapach procesu produkcyjnego, co zwiększa jego satysfakcję. 
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1.1.8 Druk 3D 

Produkcja addytywna, znana również jako druk 3D, jako metoda tworzenia fizycznego obiektu 
z projektu cyfrowego, umożliwia tworzenie lżejszych, mocniejszych części i systemów oraz 
odgrywa ważną rolę w kluczowych obszarach, takich jak projektowanie, prototypowanie i 
produkcja nisko seryjna. Łańcuch produkcyjny to proces przetwarzania surowców w towary. 
Jednak, aby przekształcić dostępne zasoby w produkty, potrzeba wielu kroków, takich jak 
projektowanie, planowanie, produkcja i sprzedaż. Wydaje się, że ostatnio procedura łańcucha 
produkcyjnego uległa zmianie, ponieważ technologia wytwarzania przyrostowego lub druk 3D 
(3DP) zmieniła jego etapy. Niestandardowe produkty o trudnej geometrii można projektować 
i drukować za pomocą technologii addytywnej. W ten sposób można zaopatrywać rynki bez 
wymagania od firm przechowywania lub produkcji towarów dużym kosztem. 

1.1.9 Rozszerzona rzeczywistość (AR) 

Rozszerzona rzeczywistość wyświetla treści cyfrowe w świecie rzeczywistym za pomocą 
urządzenia, takiego jak telefon komórkowy lub specjalne okulary. Rzeczywistość rozszerzona i 
rzeczywistość wirtualna to technologie, które dzięki wykorzystaniu informatyki łączą świat 
rzeczywisty i świat cyfrowy i wzbogacają wrażenia wizualne zarówno użytkowników, jak i 
konsumentów, generując wciągające doświadczenia. W przemyśle technologia AR może być 
używana do projektowania i produkcji, operacji montażowych, szkoleń, jako systemy 
prowadzenia online dla operatorów, wizualizacji instrukcji, rozwijania współpracy człowiek-
robot, studium przypadku motoryzacyjnego. Podstawowymi elementami systemu AR są 
technologia wizualizacji, kamera, system śledzenia oraz interfejs użytkownika. 

 
Rys. 3 Rozszerzona rzeczywistość 

https://www.youtube.com/watch?v=cfdBgJdFC6Q 
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2 ETAPY REWOLUCJI PRZEMYSŁOWEJ 
 

 
Rys. 4 Etapy rewolucji przemysłowej 

2.1 Pierwsza rewolucja przemysłowa 

Pierwszą rewolucją przemysłową, która trwała od około 1760 do 1840 roku, było przejście od 
pracy ręcznej do maszyny parowej. Po raz pierwszy część pracy zwierząt lub ludzi mogła zostać 
zastąpiona pracą mechaniczną. Dzięki wynalezieniu maszyn parowych, wykorzystanie energii 
wodnej i parowej oraz wszelkiego rodzaju innych maszyn doprowadziło do przemysłowej 
transformacji społeczeństwa. Największe zmiany zaszły w branżach w postaci mechanizacji. 
Mechanizacja była przyczyną, dla której rolnictwo zaczęło być zastępowane przez przemysł 
jako kręgosłup ekonomii społecznej. Pojawiły się nowe formy działalności wytwórczej, tworząc 
miasta przemysłowe o różnych funkcjach i specjalizacjach (stal, tekstylia, narzędzia itp.). 
Miasta te były zazwyczaj zlokalizowane w pobliżu źródeł energii, takich jak pola węglowe i 
wodospady, lub w miejscach dobrze połączonych z regionalną siecią transportową. 
Mechanizacja umożliwiła pierwszym krajom uprzemysłowionym przyspieszyć swój rozwój, co 
doprowadziło do rosnącej rozbieżności między gospodarkami uprzemysłowionymi i 
nieprzemysłowymi. 

2.2 Druga rewolucja przemysłowa 

Druga rewolucja przemysłowa rozpoczęła się pod koniec XIX wieku i trwała do początku XX 
wieku. Jej głównym motorem było wprowadzenie elektryczności i linii montażowej w 
przemyśle motoryzacyjnym przez Henry'ego Forda w 1913 r. Sektor przemysłowy przyspieszył 
wykładniczo, ponieważ każdy pracownik koncentrował się tylko na jednej jednostce roboczej. 
Zastosowano zasadę masowej produkcji na liniach montażowych, co umożliwiło zwiększenie 
wydajności produkcji dzięki lepszej koordynacji pracy, zadań, procesów i maszyn. 
Elektryfikacja odegrała również znaczącą rolę we wspieraniu powstawania nowoczesnych 
systemów telekomunikacyjnych, takich jak telegrafy, radia, telefony, a później także 
telewizory. Rozwój masowych form transportu dalekobieżnego, takich jak kolej i parowiec, 
umożliwił dalsze poszerzenie zasięgu rynkowego produkcji. 
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2.3 Trzecia rewolucja przemysłowa 

Trzecia rewolucja przemysłowa rozpoczęła się w latach 60. XX wieku i znaczący wpływ na nią 
miał rozwój półprzewodników, komputerów osobistych (lata 70. i 80.), sieci komputerowych 
(WLAN, LAN, MAN…) i oczywiście narodziny Internetu. Korzyści wynikały z automatyzacji 
procesów produkcji, wykorzystania maszyn, które potrafią powtarzać szereg zadań w oparciu 
o określone parametry i przy określonym nadzorze. Zmiany bazowały także na rozwoju 
technologii informacyjnych, początkowo komputerów cyfrowych, a następnie na ich 
konwergencji, czyli połączeniu komputera i technologii informacyjnych, co miało miejsce pod 
koniec XX wieku. Do automatyzacji produkcji wykorzystano elektronikę i technologie 
informacyjne. Postęp w informatyce doprowadził do programowania maszyn i umożliwił 
progresywną automatyzację. Dzięki nowym technologiom trzecia rewolucja przemysłowa 
otworzyła drzwi do wypraw kosmicznych, badań i biotechnologii. 

2.4 Czwarta rewolucja przemysłowa 

Czwarta rewolucja przemysłowa, znana również jako Przemysł 4.0, to era sieci. Przemysł 4.0 
kładzie nacisk na technologię cyfrową ostatnich dziesięcioleci na zupełnie nowym poziome za 
pomocą wzajemnych połączeń za pośrednictwem Internetu rzeczy (IoT), dostępu do danych 
w czasie rzeczywistym i wprowadzenia systemów cyberfizycznych. Przemysł 4.0 oferuje 
bardziej kompleksowe, powiązane i holistyczne podejście do produkcji. Łączy elementy 
fizyczne z cyfrowymi oraz umożliwia lepszą współpracę i dostęp do różnych działów, 
partnerów, dostawców, produktów i ludzi. Przemysł 4.0 umożliwia właścicielom firm lepszą 
kontrolę i zrozumienie każdego aspektu ich działalności, a także pozwala im wykorzystywać 
natychmiastowe dane do zwiększania produktywności, ulepszania procesów i napędzania 
wzrostu. 

3 ZASADY PRZEMYSŁU 4.0 
W Przemyśle 4.0 istnieje sześć zasad projektowania. Zasady te pomagają firmom w 
identyfikowaniu i wdrażaniu scenariuszy Przemysłu 4.0. 

1. Interoperacyjność: obiekty, maszyny i ludzie muszą mieć możliwość komunikowania się za 
pośrednictwem Internetu rzeczy i Internetu ludzi. To najważniejsza zasada, dzięki której 
fabryka jest naprawdę inteligentna. Ta zdolność do łączenia wszystkiego w firmie, 
wszędzie i ze wszystkimi, jest niezbędna do wykorzystania informacji dostarczanych przez 
dane w celu zwiększenia wydajności i usprawnienia procesów. Wdrożenie i przyjęcie nowej 
technologii ma ograniczone możliwości tylko wtedy, gdy produkt lub system nie może 
wymieniać informacji kontekstowych z innymi produktami i systemami. Bez 
interoperacyjności interakcja między maszynami a ludźmi ogranicza się do prostych i 
zdefiniowanych sytuacji. 

2. Wirtualizacja: Możliwość tworzenia wirtualnych widoków operacji lub wirtualnych kopii 
wszystkiego, aby zobaczyć, jak nowy sprzęt lub procesy wpłyną na operacje. Cyfrowe 
bliźniaki, czyli modele 3D, są wykorzystywane do optymalizacji wydajności maszyn, co 
pozwala na uruchomienie scenariuszy „co by było, gdyby” i przetestowanie wpływu 
nowego sprzętu. Mogą również działać jako wsparcie obiektów fizycznych dla operatorów, 
aby przeglądać stan maszyny w czasie rzeczywistym, analizować wydajność, testować 
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rozwiązania i identyfikować potencjalne problemy, zanim się pojawią. Może to pomóc 
przedłużyć żywotność wyposażenia, odkryć nieefektywność operacji, zmniejszyć koszty 
konserwacji i lepiej zrozumieć działanie sprzętu. 

3. Decentralizacja: zdolność systemów cyfrowych do samodzielnego podejmowania decyzji i 
wykonywania swoich zadań w jak najbardziej autonomiczny sposób. Daje to przestrzeń na 
tworzenie spersonalizowanych produktów i rozwiązywanie problemów. Stwarza to 
również bardziej elastyczne środowisko produkcyjne. W przypadku niepowodzenia lub 
sprzecznych celów sprawa jest przekazywana na wyższy poziom. Jednak nawet po 
wdrożeniu takiej technologii potrzeba zapewnienia jakości pozostaje koniecznością w 
całym procesie. 

4. Możliwość pracy w czasie rzeczywistym: inteligentna fabryka musi mieć możliwość 
gromadzenia danych w czasie rzeczywistym, przechowywania ich lub analizowania oraz 
podejmowania decyzji na podstawie nowych danych. Nie ogranicza się to tylko do badań 
rynku, ale także do procesów wewnętrznych, takich jak awaria maszyny na linii 
produkcyjnej. Inteligentne obiekty muszą być w stanie zidentyfikować usterkę i ponownie 
przekazać zadania innym pracującym maszynom. Przyczynia się to znacznie do 
elastyczności i optymalizacji produkcji. 

5. Zorientowanie na usługi: Produkcja musi być zorientowana na klienta. Ludzie i inteligentne 
obiekty oraz urządzenia muszą mieć możliwość wydajnego łączenia się za pośrednictwem 
Internetu usług w celu tworzenia produktów w oparciu o specyfikacje klienta. W tym 
miejscu Internet usług staje się niezbędny. 

6. Modułowość: Na dynamicznym rynku zdolność do dostosowania się do nowego rynku jest 
niezbędna. W typowym przypadku przeciętna firma potrzebowałby prawdopodobnie 
tygodnia na zbadanie rynku i odpowiednią zmianę produkcji. Inteligentne fabryki są w 
stanie szybciej i płynniej dostosowywać się do zmian sezonowych i trendów rynkowych. 

4 WYZWANIA I WPŁYW PRZEMYSŁU 4.0 
4.1 Korzyści Przemysłu 4.0 

Korzyści płynące z Przemysłu 4.0 to większa produktywność i wydajność, lepsza elastyczność i 
zwinność oraz zwiększona rentowność. Przemysł 4.0 pozytywnie wpływa również na poziom 
obsługi klienta. W Przemyśle 4.0 wzrost produktywności wynika z usprawnienia pracy 
umysłowej i procesu podejmowania decyzji. Produkcja jest większa i szybsza dzięki bardziej 
oszczędnemu i wydajnemu alokowaniu zasobów. Wiele obszarów linii produkcyjnej staje się 
bardziej wydajnych dzięki technologiom związanym z Przemysłem 4.0. Niektóre z tych 
wydajności wynikają z krótszych przestojów maszyn, a także z możliwości wytwarzania 
większej liczby produktów w większym tempie. W inteligentnej fabryce łatwiej jest skalować 
produkcję w górę lub w dół. Łatwiej jest również wprowadzać nowe produkty na linię 
produkcyjną, a także stwarzać możliwości dla jednorazowych serii produkcyjnych, produkcji 
wieloskładnikowej i nie tylko. Interakcja maszyna-maszyna i maszyna-człowiek umożliwia 
dostosowanie i małe partie. Możliwe jest posiadanie elastycznego procesu produkcyjnego, w 
którym różne produkty z różnymi narzędziami i formami mogą być wytwarzane na tej samej 
linii produkcyjnej. Na przykład dynamicznie programowane roboty z wymiennym 
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oprzyrządowaniem umożliwiają producentom szybkie i efektywne przełączanie się między 
produkowanymi modelami przy pomijalnej utracie wydajności. Szybkość reakcji i dogłębna 
dostępność informacji dostępne w ramach Przemysłu 4.0 oznaczają, że producenci mogą 
zapewnić klientom lepszą obsługę. W niektórych przypadkach mogą być możliwe 
samoobsługowe widoki operacji. Szczegółowe dane mogą stanowić podstawę do szybkiego 
rozwiązywania problemów między klientami a producentem. 

Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak czwarta rewolucja produkcyjna zmienia produktywność i 
wzrost, obejrzyj https://www.youtube.com/watch?v=AyWtIwwEgS0. 

4.2 Wyzwania Przemysłu 4.0 

Wdrażanie rozwiązań Przemysłu 4.0 może przysporzyć poważnych wyzwań, oto niektóre z 
nich: 

Adaptacja - Firmy i ich procesy przemysłowe muszą dostosować się do szybkich zmian, jeśli nie 
chcą zostać pozostawione w tyle przez rozwój w ich sektorze i przez konkurencję. Przemysł 4.0 
ma trwały wpływ na istniejące modele biznesowe, a w szczególności generuje nowe, cyfrowe 
- często rewolucyjne - modele biznesowe. Centralnym punktem tego trendu jest zwiększanie 
korzyści dla klientów poprzez rosnącą gamę wartościowych rozwiązań (zamiast produktów) 
oraz zwiększoną współpracę z klientami i partnerami. Szczególna cecha tej zmiany cyfrowej 
polega na szybkim przyspieszeniu dynamiki zmian. Przełomowe innowacje spowodują również 
trwałą transformację sektorów przemysłowych, takich jak przemysł informacyjny i 
komunikacyjny, w krótkim okresie czasu. Przemysł 4.0 wymaga zatem nowych modeli 
biznesowych, zarządzania zmianą, wzajemnego połączenia wszystkich działów, rekrutacji i 
rozwoju nowych talentów a także zbadania kultury firmy. 

Ryzyko cybernetyczne - Integracja baz danych, sieci i procesów fizycznych jest tym, co 
charakteryzuje dzisiejszą czwartą rewolucję przemysłową. Trend ten zapewnia wyraźne 
korzyści biznesowe i doprowadził do powstania sieci produkcyjnych, które są ze sobą bardziej 
połączone, złożone i niejednorodne. W rezultacie dzisiejsze sieci produkcyjne działają z 
podwyższonym ryzykiem incydentów cybernetycznych, które nie ograniczają się tylko do 
cyberataków. Cyberatak na zakład produkcyjny byłby szkodliwy, ale nie jest największym i 
jedynym zagrożeniem dla ciągłości działania sieci. W rzeczywistości małe lub duże zakłócenia 
w sieci lub w procesach spowodowane błędnymi konfiguracjami, błędnymi poleceniami, 
błędami oprogramowania lub awariami urządzeń mogą występować prawie codziennie. 
Wszystkie incydenty powinny być wykrywane. Zapobieganie im powinno odbywać się na bazie 
odpowiedniego planu i wymaga ciągłego monitorowania, ponieważ konsekwencje 
cyberataków przemysłowych mogą obejmować utratę produkcji, zniszczenie zakładów i 
obiektów produkcyjnych, śmierć i obrażenia pracowników, eksplozje i uwolnienie trujących 
gazów lub substancji powodujących zagrożenie dla pracowników lub osób postronnych, 
zagrożenie dla środowiska, grzywny rządowe, uszczerbek na reputacji firmy oraz utrata 
zaufania inwestorów i klientów. 

Zmiany na rynku pracy – W Przemyśle 4.0 zadania wykonywane fizycznie przez człowieka 
przejmują zautomatyzowane roboty i systemy. Oznacza to, że wiele miejsc pracy zniknie, a 
jednocześnie pojawi się zapotrzebowanie na inne stanowiska, wymagające innych 
umiejętności. W perspektywie krótkoterminowej tendencja do większej automatyzacji wyprze 
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niektórych pracowników często o niskich kwalifikacjach, którzy wykonują proste, powtarzalne 
zadania (montaż i produkcja). Jednocześnie rosnące wykorzystanie oprogramowania, 
łączności i analityki zwiększy popyt na pracowników posiadających kompetencje w zakresie 
rozwoju oprogramowania i technologii IT, takich jak eksperci mechatronicy posiadający 
umiejętności w zakresie oprogramowania, analitycy lub pracownicy działów badawczo-
rozwojowych. Największe wyzwania związane z siłą roboczą to: brak talentów wspierających 
rozwój i wdrażanie inicjatyw Przemysłu 4.0, brak wiedzy na temat technologii, dostawców i 
partnerów outsourcingu IT, którzy mogliby pomóc w realizacji podstawowej działalności, brak 
ujednoliconego przywództwa, które zapewni koordynację między jednostkami w firmie. 
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Rys. 5 Wpływ Przemysłu 4.0 na rynek pracy (Źródło: Boston Consulting Group) 
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PRZYKŁADY  
1. Audi a produkcja - dzięki inteligentnej fabryce Audi dostosowuje swoją produkcję do 

przyszłości. W tej fabryce przyszłości duże zbiory danych ułatwiają opartą na danych, 
a tym samym wysoce elastyczną i wysoce wydajną produkcję. Audi nie buduje już 
swoich samochodów na linii montażowej, ale wykorzystuje nową i przełomową 
koncepcję – montaż modułowy. Oprócz tego Audi realizuje wiele innych ekscytujących 
projektów związanych z produkcją przyszłości - od zastosowania okularów 
rzeczywistości wirtualnej po druk 3D w metalu. 

2. https://www.youtube.com/watch?v=sqCbYd8O8MU#action=share 

3. Autonomiczne roboty TUG pracują w szpitalach i pomagają w przemieszczaniu 
materiałów i zaopatrzenia klinicznego. 

4. https://aethon.com/wp-content/uploads/2018/04/healthcare_box_video.mp4 

5. Digital Twin https://www.youtube.com/watch?v=RaOejcczPas&t=127s 

6. REWO - rzeczywistość rozszerzona jest wykorzystywana w procedurach i instrukcjach 
pracy poprzez wizualizację nowego procesu dla pracowników 

7. https://www.youtube.com/watch?v=kCHHN2IKRt0&feature=youtu.be 

8. Autonomiczne roboty w magazynie Alibaba w Chinach są odpowiedzialne za 
przemieszczanie towarów do pracowników. 

9. https://www.youtube.com/watch?v=FBl4Y55V2Z4&feature=youtu.be 

10. Wirus komputerowy Stuxnet jest dowodem na to, że cyberataki przemysłowe są 
możliwe - cyberatak przemysłowy Stuxnet z 2010 roku został dobrze 
udokumentowany i udowodnił, że złośliwe oprogramowanie może zastąpić 
przemysłowe systemy sterowania i oszukać operatorów instalacji, aby uwierzyli, że 
proces przebiega normalnie, podczas gdy w rzeczywistości działa daleko poza 
dopuszczalnymi granicami. Stuxnet rozprzestrzeniał się, dopóki nie znalazł 
wyznaczonego celu, systemu sterowania PLC. Szkodliwe oprogramowanie zostało 
wprowadzone przez pendrive'y USB. Stuxnet oszukał operatorów instalacji, 
zastępując rzeczywiste zmienne procesowe i pokazując „wartości normalne” na 
ekranach systemu sterowania. Nie uruchomiły się żadne alarmy ani systemy 
automatycznego wyłączania i operatorzy nie byli świadomi zagrożenia. 

11. https://www.youtube.com/watch?v=7g0pi4J8auQ 
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PYTANIA DO SAMODZIELNEGO SPRAWDZENIA 
1. Które z poniższych stwierdzeń opisuje Przemysł 4.0? (możesz wybrać więcej niż jedną 

odpowiedź) 

a) Przemysł 4.0 oznacza wykorzystanie nowych maszyn w procesie produkcyjnym. 

b) Maszyna może zbierać informacje i na ich podstawie podejmować decyzje. 

c) Podstawowa technologia Przemysłu 4.0 oparta jest na sieciach, które umożliwiają 
transfer informacji pomiędzy komponentami systemu. 

d) Nowa technologia nie może poprawić wydajności biznesowej w inteligentnych 
fabrykach. 

e) Żadne z powyższych stwierdzeń nie jest prawdziwe. 

2. Który z poniższych jest jednym z filarów Przemysłu 4.0? (możesz wybrać więcej niż jedną 
odpowiedź) 

a) Duże zbiory danych i analityka 

b) Roboty, które mogą działać autonomicznie 

c) druk 3D 

d) Globalna sieć serwerów. 

3. Która z poniższych cech jest główną cechą czwartej rewolucji przemysłowej? (możesz 
wybrać więcej niż jedną odpowiedź) 

a) Energia elektryczna 

b) Globalizacja 

c) Sieci 

d) Informatyka 

4. Elastyczność i optymalizacja produkcji dotyczy: (możesz wybrać więcej niż jedną 
odpowiedź) 

a) Wirtualizacja 

b) Decentralizacja 

c) Możliwość pracy w czasie rzeczywistym 

d) Produktywność 
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WPROWADZENIE DO LEKCJI 
Głównym celem tej lekcji jest zaprezentowanie głównych komponentów koncepcji Przemysłu 
4.0. Na początku studenci otrzymają wiedzę dotyczącą idei Internetu Rzeczy w zastosowaniu 
do Przemysłowego Internetu Rzeczy (PIR). Na początku tej lekcji zostanie zaprezentowany i 
krótko opisany schemat blokowy koncepcji. W dalszej części wprowadzona zostanie idea 
przetwarzania w chmurze i systemów cyberfizycznych. Zostaną też omówione istotne 
informacje dotyczące cyberbezpieczeństwa (tzn., sposoby osiągnięcia satysfakcjonującego 
poziomu zabezpieczeń). Jako ostatnia zostanie przedstawiona i opisana idea przetwarzania 
poznawczego (ang. cognitive computing). Dodatkowo, zostaną pokazane i krótko opisane 
najważniejsze rozwiązania w/w technologii. 

CELE DYDAKTYCZNE LEKCJI  
• Wyjaśnienie i demonstracja jakie są główne cele i funkcje Przemysłowego Internetu 

Rzeczy wraz z jego głównymi komponentami. 

• Wyjaśnienie jakie są główne składniki przetwarzania w chmurze. Demonstracja 
przykładów rozwiązań.  

• Wyjaśnienie co to jest system cyberfizyczny i jakie są jego główne rozwiązania 

• Wyjaśnienie pojęcia przetwarzania poznawczego i przykłady rozwiązań. 

SKRÓTY (OPCJONALNIE) 

SŁOWNIK POJĘĆ (OPCJONALNIE) 
 

1 WHAT IS INTERNET OF THINGS 
Internet Rzeczy to idea, która łączy zróżnicowane urządzenia w jednej wspólnej sieci 
komputerowej. To pozwala na dokładną i szybkę komunikację pomiędzy człowiekiem I 
modułami tworzącymi sieć. W założeniach tej koncepcji zdefiniowano typy komponentów, 
które można zastosować. Są to m. in.: urządzenia obliczeniowe, maszyny mechaniczne i 
cyfrowe (z wybranym unikalnym identyfikatorem). Ponadto stwierdzono, że należy zapewnić 
możliwość przesyłania danych przez sieć bez interakcji z człowiekiem. Internet Rzeczy 
zapewnia wygodny i stabilny interfejs, dzięki któremu człowiek/operator może łatwo 
współdziałać z siecią i każdym urządzeniem. 

The definition of the Internet of Things has changed in time. It was connected with the fact 
that multiple, diversified technologies were used – e.g. machine learning, real-time analytics 
or embedded systems. Traditional idea of Internet of Things as embedded system with some, 
specialized sensors was changed to semi-automated, intelligent system based on evaluation 
board with wireless sensor networks and intelligent (or nearly intelligent) algorithms that can 
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provide reactions on changing terms. Definicja Internetu Rzeczy zmieniała się w czasie. Było 
to związane z wykorzystywaniem wielu zróżnicowanych i stale zmieniających się technologii, 
m.in. uczenia maszynowego, analizy w czasie rzeczywistym lub systemów wbudowanych. 
Tradycyjny pomysł Internetu Rzeczy jako systemu wbudowanego z specjalistycznymi 
czujnikami został zmieniony na półautomatyczny, inteligentny system z bezprzewodowymi 
sieciami czujników i inteligentnymi (lub prawie inteligentnymi) algorytmami, które mogą 
reagować na zmieniające się warunki. IoT najczęściej kojarzy się z inteligentnymi domami, w 
tym sprzętami obsługującymi jeden lub więcej wyspecjalizowanych ekosystemów 
sterowanych za pomocą urządzeń zewnętrznych (np., smartfonów). Co więcej, IoT ma również 
swoje zastosowanie w bezpieczeństwie. Dobrze znanym przykładem takiego systemu jest 
biometria. Powinniśmy wziąć pod uwagę system, w którym użytkownik jest rozpoznawany na 
podstawie własnej mierzalnej cechy (np., odcisku palca, tęczówki, siatkówki lub żył na dłoni). 
W tym ujęciu takie rozwiązanie składa się z dwóch głównych części - urządzenia do zbierania 
cech oraz algorytmów, które muszą rozpoznawać, czy użytkownik jest tym, za kogo się podaje. 

Inne przykłady ekosystemu Internetu Rzeczy i jego zastowować zostały zobrazowane na rys. 
1.  

 
Rysunek 1 Zróżnicowane urządzenia tworzące Internet Rzeczy [1] 

2 PRZEMYSŁOWY INTERNET RZECZY (PIR) 
Przemysłowy Internet Rzeczy (ang. IIoT) jest wyspecjalizowanym typem idei Internetu Rzeczy. 
W tej odmianie wykorzystywane są urządzenia zbierające i analizujące dane z linii 
technologicznych, łańcuchach dostaw, od osób pracujących przy sprzęcie produkcyjnym. Co 
ciekawe, ta idea może być różna w zróżnicowanych systemach przemysłowych. Przykładowo, 
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w jednym z nich system PIR posłuży do monitorowania określonych parametrów, a w drugim 
będzie kontrolował czy wytwarzane produkty nie posiadają wad. 

Należy pamiętać, że przemysłowa wersja Internetu Rzeczy składa się z określonych 
technologii. Najważniejsze z nich to: systemy cyberfizyczne (CPS, rozwiązania te zostaną 
szczegółowo opisane w dalszej części tego dokumentu), przetwarzanie w chmurze (również ta 
technologia zostanie szczegółowo opisana w dalszej części tego dokumentu), przetwarzanie 
krawędziowe, duże zbiory danych i sztuczna inteligencja/uczenie maszynowe. Poniżej 
przedstawiono schemat systemu Przemysłowego Internetu Rzeczy (rys.2).  

 

Typowy system przemysłowego Internetu Rzeczy ma architekturę warstwową. Na rys. 2 
przedstawiono trzy główne warstwy - chmurę, sieć i krawędź. Pierwsza z nich odpowiada za 
obliczenia i komunikację z każdą usługą w chmurze (w tym ujęciu można stwierdzić, że 
dostępnych jest wiele zróżnicowanych usług - np., analityka, optymalizacja, a nawet 
inżynieria). Powszechnie znanym przykładem takich możliwości jest Amazon ze swoją 
platformą AWS. 

Drugą warstwą architektury jest sieć. Tutaj zawarte są wszystkie algorytmy i protokoły 
komunikacyjne (np. HTTP, FTP, HTTPS). Ponadto w tej części funkcjonują są wszystkie 
zabezpieczenia. Głównym celem takiej warstwy jest bezpieczeństwo wysyłania i odbierania 
danych. Co więcej, musi ona sprawdzić, czy dane są poprawne, a także czy nadawca i odbiorca 
są odpowiednio wskazani. Dobrze znanym przykładem takich podsystemów są protokoły 

Fig. 1 The scheme of Industrial Internet of Things system [2] Rysunek 2 Schemat organizacji Przemysłowego Internetu Rzeczy 
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komunikacyjne stosujące symetryczną lub asymetryczną kryptografię. Drugą, ważną częścią 
jest bezpieczeństwo oparte na certyfikatach. Każde urządzenie musi posiadać swój własny 
certyfikat, który został podpisany przez zaufane centrum certyfikacyjne i każda wiadomość 
musi zostać odpowiednio sprawdzona pod kątem integralności. 

Trzecia warstwa nazywana jest warstwą krawędziową (brzegową). Tutaj zawarte są wszystkie 
urządzenia i czujniki. Jest to warstwa, w której gromadzone są wszystkie potrzebne parametry 
i dane. Zawiera również kilka interfejsów użytkownika, za pomocą których każdy użytkownik 
może po prostu komunikować się z całym systemem PIR. Jest to istotne, ponieważ czasami te 
systemy potrzebują decyzji użytkownika. Taka procedura ma zwykle miejsce w sytuacjach 
krytycznych i niebezpiecznych. 

Poniżej opisano poszczególne składniki/warstwy. Występują one praktycznie w każdym 
rozwiązaniu IIoT.  

2.1 Przetwarzanie krawędziowe  

Pierwsza krótko charakteryzowana technologia, to przetwarzanie brzegowe (przetwarzanie na 
krawędzi). Jest to idea odwrotna do chmury obliczeniowej. Oznacza to, że jest to paradygmat 
przetwarzania rozproszonego, w którym staramy się przenieść przetwarzanie danych bliżej 
miejsca (lub urządzenia), w którym jest to potrzebne. Odnosi się bezpośrednio do 
zdecentralizowanego przekształcania danych na brzegu sieci. Przemysłowy Internet Rzeczy 
wymaga zarówno przetwarzania krawędziowego, jak i przetwarzania w chmurze. Jest to 
związane z faktem, że PIR wymaga transformacji produktywności, produktów i usług w pracy 
przemysłowej. 

2.2 Analiza dużych zbiorów danych 

Analiza dużych zbiorów danych to proces badania dużych i zróżnicowanych zestawów danych 
lub dużych ilości rozproszonych danych. Proces ten obejmuje również transformację tych 
danych, wstępne przetwarzanie oraz ich badanie z obliczeniem niektórych parametrów 
statystycznych. 

Wyzwania związane z dużymi zbiorami danych to: przechwytywanie danych, przechowywanie 
danych, analiza, wyszukiwanie, transfer, wizualizacja, aktualizacja, prywatność informacji i 
identyfikacja źródła danych. Jest to związane z faktem, że duże zbiory danych pierwotnie 
kojarzono z trzema głównymi pojęciami: wolumen, prędkość i różnorodność. Naprawdę 
ważne jest, aby zrozumieć, że pracując w oparciu o duże zbiory danych, nie analizujemy 
osobno każdej próbki, ale wszystkie dane naraz. Pozwala nam łatwo obserwować, co się 
dzieje, jakie są trendy w zmianach parametrów, zmiany w strukturze informacji, prognozować 
przyszłe tendencje. Ta prognoza jest w większości niemożliwa, gdy analizujemy jedną próbkę 
na raz. 

2.3 Sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe  
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Rysunek 3 Przykład rozpoznania obiektu [3] 

Najważniejszą technologią stosowaną w Przemysłowym Internecie Rzeczy jest sztuczna 
inteligencja i uczenie maszynowe. Oba te terminy są związane z rozwiązaniami 
informatycznymi, których celem jest tworzenie systemów komputerowych, które będą działać 
i reagować jak ludzie. Uczenie maszynowe to podstawowa idei sztucznej inteligencji. Pozwala 
ona na zwiększyć dokładność algorytmów predykcji. Dzięki temu system jest bardziej 
„inteligentny”. 

Obecnie najważniejszymi rozwiązaniami w ramach sztucznej inteligencji są konwolucyjne sieci 
neuronowe (CNN), rekurencyjne splotowe sieci neuronowe (RCNN), sieci bayesowskie. Cele 
zastosowania sztucznej inteligencji obejmują rozumowanie, reprezentację wiedzy, 
planowanie, uczenie się, przetwarzanie języka naturalnego, widzenie komputerowe z 
rozpoznawaniem obiektów oraz zdolność do poruszania i manipulowania obiektami. 
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3 CHMURA OBLICZENIOWA 

 
Rysunek 4 Graficzna reprezentacja idei chmury obliczeniowej [4] 

Główną ideą chmury obliczeniowej jest dostępność zasobów systemu komputerowego na 
żądanie. W tych kategoriach myślimy o mocy obliczeniowej i przechowywaniu danych. 
Użytkownik nie ma bezpośredniego dostępu do zasobów (nawet nie wie, gdzie się znajdują i 
jakiego rodzaju są). Termin „przetwarzanie w chmurze” jest używany głównie do krótkiego 
określenia centrów danych dostępnych w Internecie. 

Czasami zasoby w chmurze są ograniczone do jednej organizacji. W dzisiejszych czasach nawet 
jeden użytkownik może zdefiniować własną chmurę, która będzie dostępna przez Internet. W 
tym celu można np., wykorzystać Synology [5] lub WD My Cloud [6]. 

Oczywiście są też usługi dostępne online - np. Microsoft Azure [7] lub Amazon AWS [8]. 
Użytkownik może nie tylko wdrożyć rozwiązanie w tych usługach, ale także korzystać z 
niektórych funkcji zewnętrznych, które są dostępne na serwerach w chmurze publicznej. 
Znacznie ułatwia pracę z takimi systemami oraz tworzenie dokładnych i precyzyjnych 
systemów. 

4 PRZETWARZANIE POZNAWCZE (PP). 
Definicja przetwarzania poznawczego (PP) została opracowana w połowie 2014 r. przez 
interdyscyplinarną grupę ekspertów [12] z BA-Insight, Babson College, Basis Technology, 
Cognitive Scale, Customer Matrix, Decision Resources, Ektron, Google, HP Autonomy, IBM , 
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Microsoft / Bing, Next Era Research, Oracle, Pivotal, SAS. Saxena Foundation, Synthexis i 
Textwise / IP.com. Projekt był prowadzony przez Sue Feldman z Synthexis i Hadley Reynolds z 
NextEra Research oraz był sponsorowany przez Customer Matrix, HP Autonomy i IBM. Celem 
projektu było zdefiniowanie, w jaki sposób przetwarzanie poznawcze kognitywne różni się od 
tradycyjnego przetwarzania oraz zapewnienie niezastrzeżonej definicji przetwarzania 
kognitywnego, która mogłaby zostać wykorzystana jako punkt odniesienia dla branży IT, 
badaczy, mediów, użytkowników technologii i nabywców.  

Obecnie nadal nie ma szeroko uzgodnionej definicji przetwarzania poznawczego (nazywanego 
także kognitywnym) ani w środowisku akademickim ani w przemyśle [10]. Ogólnie rzecz 
biorąc, termin „obliczenia poznawcze/kognitywne” był używany w odniesieniu do nowego 
sprzętu i/lub oprogramowania, które naśladuje funkcjonowanie ludzkiego umysłu i pomaga 
usprawnić podejmowanie decyzji. W tym sensie PP jest nowym rodzajem przetwarzania 
danych, którego celem jest stworzenie dokładniejszych modeli tego, jak ludzki mózg wyczuwa, 
uzasadnia i reaguje na bodziec. Przykładem mogą być łącza do aplikacji typu PP i adaptacyjne 
wyświetlanie stron w celu dostosowania treści do określonego typu odbiorców. W związku z 
tym sprzęt i aplikacje CC starają się być bardziej efektywne i mieć większy wpływ na projekt 
systemu.  

Cechy, które mogą posiadać systemy poznawcze, to: adaptacyjność - mogą się uczyć w miarę 
zmian informacji oraz ewolucji celów i wymagań. Oznacza to, że mogą rozwiązywać 
dwuznaczności i tolerować nieprzewidywalność.  

Systemy PP mogą być zaprojektowane tak, aby działały o oparciu o dynamiczne dane w czasie 
rzeczywistym lub prawie w czasie rzeczywistym, co oznacza interaktywność - mogą łatwo 
wchodzić w interakcję z użytkownikami, aby ci użytkownicy mogli wygodnie definiować swoje 
potrzeby. Mogą również wchodzić w interakcje z innymi procesorami, urządzeniami i usługami 
w chmurze. Mogą pomóc w zdefiniowaniu problemu, zadając pytania lub znajdując 
dodatkowe informacje źródłowe, jeśli stwierdzenie problemu jest niejednoznaczne lub 
niekompletne 

Mogą „zapamiętywać” poprzednie interakcje w procesie i zwracać informacje, które są 
odpowiednie dla konkretnego zastosowania w danym momencie. Mogą rozumieć 
(kontekstowo), identyfikować i wyodrębniać elementy kontekstowe, takie jak znaczenie, 
składnia, czas, lokalizacja, odpowiednia dziedzina, przepisy, profil użytkownika, proces, 
zadanie i cel. Mogą korzystać z wielu źródeł informacji, w tym zarówno ustrukturyzowanych, 
jak i nieustrukturyzowanych informacji cyfrowych, a także bodźców sensorycznych 
(wizualnych, gestów, słuchowych lub dostarczanych przez czujniki). 

Platformy technologiczne związane z komputerami poznawczymi/kognitywnymi zwykle 
specjalizują się w przetwarzaniu i analizie dużych, nieustrukturyzowanych zbiorów danych. 
Dokumenty tekstowe, wiadomości e-mail, filmy, obrazy, pliki audio, prezentacje, strony 
internetowe, media społecznościowe i wiele innych formatów danych często wymagają 
ręcznego oznaczania metadanymi, zanim będą mogły zostać przesłane do komputera w celu 
analizy i uzyskania informacji. Główną zaletą wykorzystania analizy kognitywnej w porównaniu 
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z tradycyjną analizą dużych zbiorów danych jest to, że takie zestawy danych nie muszą być 
wstępnie oznakowane. 

Obliczenia kognitywne to wykorzystanie modeli komputerowych do symulacji procesu 
myślowego człowieka w złożonych sytuacjach, w których odpowiedzi mogą być 
niejednoznaczne i niepewne. Nakładają się na sztuczną inteligencję i obejmują wiele tych 
samych podstawowych technologii wspomagających aplikacje kognitywne, w tym systemy 
ekspertowe, sieci neuronowe, robotykę i rzeczywistość wirtualną (VR). 

Obliczenia kognitywne [12] umożliwiają rozwiązywanie nowej klasy problemów. Dotyczy 
złożonych sytuacji, które charakteryzują się niejednoznacznością i niepewnością; innymi 
słowy, rozwiązuje problemy ludzkie. W tych dynamicznych, bogatych w informacje i 
zmiennych sytuacjach dane często się zmieniają i często są ze sobą sprzeczne. Cele 
użytkowników ewoluują, gdy uczą się więcej i redefiniują swoje cele. Kognitywny system 
obliczeniowy oferuje syntezę nie tylko źródeł informacji, ale także wpływów, kontekstów i 
spostrzeżeń. Aby to zrobić, systemy często muszą rozważyć sprzeczne dowody i zasugerować 
odpowiedź, która jest „najlepsza”, a nie „właściwa”. Systemy kognitywne umożliwiają 
obliczanie kontekstu. Identyfikują i wyodrębniają cechy kontekstu, takie jak godzina, 
lokalizacja, zadanie, historia lub profil, aby przedstawić zestaw informacji odpowiedni dla 
osoby lub aplikacji zależnej zaangażowanej w określony proces w określonym czasie i miejscu. 
Zapewniają wspomagane maszynowo ustalenie „szczęśliwego trafu”, przedzierając się przez 
ogromne zbiory różnorodnych informacji w celu znalezienia wzorców, a następnie stosują je, 
aby odpowiedzieć na potrzeby chwili. 

Systemy kognitywne na nowo definiują charakter relacji między ludźmi a ich coraz bardziej 
rozpowszechnionym środowiskiem cyfrowym. Mogą pełnić rolę asystenta lub trenera dla 
użytkownika i mogą działać praktycznie autonomicznie w wielu sytuacjach związanych z 
rozwiązywaniem problemów. Granice procesów i dziedzin, na które wpłyną te systemy, są 
nadal elastyczne i dopiero są ustalane. Ich twórczość może być nakazowa, sugestywna, 
pouczająca lub po prostu zabawna. 

W celu osiągnięcia nowego wykorzystania informatyki, systemy poznawcze (kognitywne) [12] 
muszą być: 

• Adaptacyjne - muszą się uczyć w miarę zmian informacji oraz ewolucji celów i 
wymagań. 

• Muszą rozwiązywać dwuznaczność i tolerować nieprzewidywalność. 

• Muszą być zaprojektowane tak, aby wykorzystywały dynamiczne dane w czasie 
rzeczywistym lub prawie w czasie rzeczywistym.  

• Interaktywne - muszą łatwo wchodzić w interakcje z użytkownikami, aby ci 
użytkownicy mogli wygodnie definiować swoje potrzeby. Mogą również wchodzić w 
interakcje z innymi procesorami, urządzeniami i usługami w chmurze, a także z ludźmi. 
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• Iteracyjne i stanowe - muszą pomagać w definiowaniu problemu poprzez zadawanie 
pytań lub znajdowanie dodatkowych informacji źródłowych, jeśli stwierdzenie 
problemu jest niejednoznaczne lub niekompletne. 

• Muszą „zapamiętać” poprzednie interakcje w procesie i zwrócić informacje, które są 
odpowiednie dla konkretnej aplikacji w danym momencie. 

• Kontekstowe - muszą zrozumieć, zidentyfikować i wyodrębnić elementy kontekstowe, 
takie jak znaczenie, składnia, czas, lokalizacja, odpowiednie dziedzina, regulamin, profil 
użytkownika, proces, zadanie i cel. 

• Muszą korzystać z wielu źródeł informacji, w tym zarówno ustrukturyzowanych, jak i 
nieustrukturyzowanych informacji cyfrowych, a także bodźców sensorycznych 
(wizualnych, gestów, słuchowych lub dostarczanych przez czujniki). 

 

Systemy poznawcze/kognitywne różnią się od obecnych aplikacji komputerowych tym, że 
wykraczają poza tworzenie tabel i obliczenia w oparciu o wstępnie skonfigurowane reguły i 
programy. Poza tym, że są w stanie realizować podstawowe obliczenia, mogą również 
wnioskować, a nawet rozumować w oparciu o duże zbiory danych. 

Poza podstawowymi w/w zasadami kognitywne systemy obliczeniowe można rozszerzyć o 
dodatkowe narzędzia i technologie. Mogą one integrować lub wykorzystywać istniejące 
systemy informacyjne, dodawać interfejsy i narzędzia specyficzne dla dziedziny lub zadania, 
zgodnie z wymaganiami. Wiele z dzisiejszych systemów (np., wyszukiwarki, e-commerce, 
eDiscovery) ma niektóre z tych funkcji, ale rzadko zdarza się, aby wszystkie były w pełni 
zintegrowane i interaktywne. Systemy poznawcze będą współistnieć ze starszymi systemami 
w bliżej nieokreślonej przyszłości. Wiele systemów poznawczych będzie opierać się na 
dzisiejszych zasobach IT. Jednakże cele i zasięg kognitywnego przetwarzania danych są 
zasadniczo różne w porównaniu z klasycznymi metoda. Zostawiając za sobą model komputera 
jako urządzenia, stara się przybliżyć informatykę do bliższego, fundamentalnego partnerstwa 
w ludzkich przedsięwzięciach. 

5 SYSTEMY CYBERFIZYCZNE 
Świat cybernetyczny i świat fizyczny były uważane w ostatniej dekadzie za dwa różne byty. 
Jednak obecnie te dwa podmioty są ze sobą ściśle skorelowane po integracji 
czujników/siłowników w cybersystemach. Systemy cybernetyczne zaczęły reagować na świat 
fizyczny, umożliwiając sterowanie w czasie rzeczywistym z konwencjonalnych systemów 
wbudowanych, tworząc w ten sposób nowy paradygmat badawczy o nazwie systemy 
cyberfizyczne (Cyber Physical System - CPS). W tym paradygmacie bada się główne wyzwania 
związane z integracją świata cybernetycznego ze światem fizycznym i jego zastosowaniami. 
Zaproponowano modułową architekturę CPS. Każdy moduł w proponowanej architekturze ma 
swoje znaczenie i może być stosowany w różnych aplikacjach [13]. 
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Systemy cyberfizyczne (SCF) [14] to integracja procesów obliczeniowych, sieciowych i 
fizycznych. Układy wbudowane i sieci monitorują i kontrolują procesy fizyczne za pomocą pętli 
sprzężenia zwrotnego, w których procesy fizyczne wpływają na obliczenia i odwrotnie. 
Potencjał gospodarczy i społeczny takich rozwiązań jest znacznie większy niż to, co zostało już 
wprowadzone w praktykę, a na całym świecie dokonuje się poważnych inwestycji w celu 
opracowania nowej technologii. Tworzona technologia opiera się na starszej (ale wciąż bardzo 
młodej) dyscyplinie układów wbudowanych, komputerów i oprogramowania osadzonych w 
urządzeniach, których głównym zadaniem nie są obliczenia, np. takich jak stosowane w 
samochodach, zabawkach, urządzeniach medycznych i instrumentach pomiarowych. SCF 
integruje dynamikę procesów fizycznych z dynamiką oprogramowania i sieci, zapewniając 
abstrakcyjne modele i techniki modelowania, projektowania i analizy integrując wszystko w 
jednej koncepcji. 

Jako dziedzina, CPS jest dyscypliną inżynierską, skoncentrowaną na technologii, z silnymi 
fundamentami w postaci abstrakcyjnych modeli matematycznych. Kluczowym wyzwaniem 
technicznym jest połączenie abstrakcyjnych pojęć, które ewoluowały przez wiele dziesiątków 
lat w celu modelowania procesów fizycznych (równania różniczkowe, procesy stochastyczne 
itp.) z pojęciami i konstrukcjami, które rozwijały się przez dziesięciolecia w informatyce 
(proceduralne algorytmy i programy). Pierwsze w wymienionych modeli koncentrują się na 
dynamice (zmianach stanu systemu w czasie), drugie na procesach przekształcania danych. Z 
tego wynika główna różnica, którą należy pokonać w informatyce. Nowe rozwiązania 
informatyczne przetwarzające duże zbiory danych muszą uwzględniać dynamikę zmian świata 
fizycznego w czasie, co obecnie jest dostępne w rozwiązaniach wbudowanych obsługujących 
małe ilości danych w czasie rzeczywistym. Całościowy obraz sytuacji obecnej i 
przewidywanych obszarów działania systemów cyberfizycznych został pokazany na rys. 5 
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Rysunek 5 Koncepcja systemów cyberfizycznych [14] 

 

ĆWICZENIA 
W ramach tej lekcji studenci otrzymają jedynie proste pytania do dyskusji w grupach z 
sporadycznymi interakcjami z wykładowcą. 

PYTANIA DO SAMOKONTROLI 
1.  Jakie są główne hasła dotyczące Internetu Rzeczy (zaznacz wszystkie): 

a. Elektryczność 

b. Globalizacja 

c. Sieci 

d. Informatyka 
 

2. Co oznacza Przemysłowy Internet Rzeczy 

a. Virtualization Wirtualizację 

b. Decentralization Decentralizację 

c. Pracę w czasie rzeczywistym 
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d. Połączenie specyficznych technologii takich jak: systemy cyberfizyczne, 
przetwarzanie w chmurze, przetwarzanie na krawędzi, analityka dużych 
zbiorów danych, sztuczna inteligencja 

3. Cechami przetwarzania w chmurze są (zaznacz wszystkie): 

a. Zasoby systemów komputerowych dostępna na żądanie 

b. Computers hidden in cloud Komputery ukryte w chmurze 

c. computer Obliczenia prowadzone przez jeden duży komputer 

d. Usługi informatyczne dostępne przez sieć 

4. Co oznacza przetwarzanie kognitywne 

a. All computers working together Wszystkie komputery pracują wspólnie 

b. Sprzęt i/lub oprogramowanie, które naśladuje funkcjonowanie ludzkiego 
umysłu 

c. Komputery podłączone do ludzkiego ciała 

d. Oprogramowanie z funkcjami sztucznej inteligencji  

5. Co to są systemy cyberfizyczne 

a. Projekt w celu utworzenia cyborgów 

b. Sztuczne ludzie organy 

c. Komputery połączone z ludzkim ciałem 

d. Nowy paradigm badawczy w którym występuje zamknięta pętła sprzężenia 
wzajemnych oddziaływać pomiędzy procesem fizycznym i procesem 
obliczeniowym  
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WPROWADZENIE DO LEKCJI 
Ta lekcja pokazuje i wyjaśnia główne elementy koncepcji Przemysłu 4.0  

Treść lekcji: 
• Opis, w jaki sposób Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT) może znacząco usprawnić 

działanie, zwiększyć wydajność i obniżyć koszty 
• Jaka jest rola Big Data w czwartej rewolucji przemysłowej? 
• Dlaczego ważne jest przetwarzanie w chmurze? 
• Informacje o zbieraniu danych z IIoT oraz rola analizy danych. 
• Przykłady rozwiązań cyfrowych. 

CELE LEKCJI 
• wyjaśnienie roli Big Data i Analytics w Przemyśle 4.0 
• zrozumienie roli przetwarzania danych w chmurze w Przemyśle 4.0 
• wyjaśnienie roli przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT) 
• wyjaśnienie, dlaczego gromadzenie danych jest silnie związane z korzystaniem z 

Internetu Rzeczy 
• zapoznanie się z przykładanami rozwiązań cyfrowych. 

SKRÓTY 
 

AR  Augmented Reality/Rzeczywistość rozszerzona 

VET Vocational Education and Training/Kształcenie Zawodowe 

VR Virtual Reality/Wirtualna rzeczywistość 

IoT Internet of Things/Internet rzeczy 

IIoT Industrial Internet of Things/Przemysłowy Internet Rzeczy 

SŁOWNIK POJĘĆ (OPCJA) 
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TREŚĆ LEKCJI 
Tematy omawiane w treści lekcji są zgodne z przedstawionymi w sylabusie (O2). W kolejnych 
rozdziałach treści lekcji są w pełni rozwinięte, omówione, wyjaśnione i zilustrowane 
przykładami. 

1 INTERNET RZECZY (IOT) I PRZEMYSŁOWY INTERNET RZECZY  (IIOT) 
1.1  IoT 

Internet rzeczy umożliwia obiektom i maszynom, takim jak telefony komórkowe i czujniki, 
„komunikowanie się” ze sobą, a także z ludźmi w celu wypracowania rozwiązań. Integracja 
takiej technologii umożliwia obiektom samodzielną pracę i rozwiązywanie problemów. IoT to 
akcja polegająca na łączeniu fizycznych rzeczy (obiektów, zwłaszcza tych, które nie były 
wcześniej okablowane) z Internetem i między sobą za pomocą technologii bezprzewodowych. 
Obiekty mogą obejmować wszystko, od ekspresów do kawy po budynki miejskie.  

Główna koncepcja sieci inteligentnych urządzeń została opracowana już w 1982 r., kiedy to 
zmodyfikowany automat sprzedający Coca-Cola na Uniwersytecie Carnegie Mellon stał się 
pierwszym urządzeniem podłączonym do Internetu, zdolnym do raportowania stanu zapasów 
i tego, czy nowo załadowane napoje były zimne, czy nie.  Coraz większa część urządzeń IoT jest 
tworzona do użytku konsumenckiego, w tym pojazdy połączone, automatyka domowa, 
technologie mobilne, e-zdrowie i urządzenia z możliwością zdalnego monitorowania. Główne 
zastosowania IoT: 

• Inteligentne domy - urządzenia IoT są częścią większej koncepcji automatyki domowej, 
która może obejmować oświetlenie, ogrzewanie i klimatyzację, media i systemy 
bezpieczeństwa. 

•  Opieka nad osobami starszymi - jednym z kluczowych zastosowań inteligentnego 
domu jest zapewnienie pomocy osobom niepełnosprawnym i starszym. Te systemy 
domowe wykorzystują technologię wspomagającą, aby dostosować się do określonych 
niepełnosprawności właściciela. 

• Medycyna i opieka zdrowotna - Internet przedmiotów medycznych (IoMT) to aplikacja 
IoT do celów medycznych i związanych ze zdrowiem, gromadzenia i analizy danych do 
celów badawczych i monitorowania. 

• Transport - IoT może pomóc w integracji komunikacji, kontroli i przetwarzania 
informacji w różnych systemach transportowych. Zastosowanie IoT obejmuje 
wszystkie aspekty systemów transportowych (tj. pojazd, infrastrukturę oraz kierowcę 
lub użytkownika). 

• Produkcja - internet rzeczy może zapewnić płynną integrację różnych urządzeń 
produkcyjnych wyposażonych w funkcje wykrywania, identyfikacji, przetwarzania, 
komunikacji, uruchamiania i pracy w sieci. 

• Zastosowania przemysłowe - znane jako IIoT, przemysłowe urządzenia IoT zbierają i 
analizują dane z podłączonego sprzętu, technologii operacyjnej (OT), lokalizacji i ludzi. 
W połączeniu z urządzeniami monitorującymi w technologii operacyjnej (OT), IIoT 
pomaga regulować i monitorować systemy przemysłowe. 
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• Rolnictwo - monitorowanie i kontrolowanie działań zrównoważonej infrastruktury 
miejskiej i wiejskiej, takiej jak mosty, tory kolejowe oraz farmy wiatrowe na lądzie i na 
morzu, jest kluczowym zastosowaniem IoT. 

• Zarządzanie energią - znaczna liczba urządzeń zużywających energię (np. lampy, 
urządzenia gospodarstwa domowego, silniki, pompy itp.) Już integruje łączność z 
Internetem, co pozwala im komunikować się z zakładami użyteczności publicznej nie 
tylko w celu zbilansowania wytwarzania energii, ale także pomaga zoptymalizować 
zużycie energii konsumpcja jako całość. 

• Inteligentne miasto - istnieje kilka planowanych lub trwających wdrożeń IoT na dużą 
skalę, aby umożliwić lepsze zarządzanie miastami i systemami. 

1.2 IIoT 

IIoT jest możliwy dzięki technologiom takim jak cyberbezpieczeństwo, przetwarzanie w 
chmurze, przetwarzanie brzegowe, technologie mobilne, kontakt maszyna-maszyna, druk 3D, 
zaawansowana robotyka, duże zbiory danych, Internet Rzeczy, technologia RFID i technologie 
kognitywne. Poniżej opisano pięć najważniejszych z nich: 

• Systemy cyber-fizyczne (CPS): podstawowa platforma technologiczna dla IoT i IIoT, a 
tym samym główne narzędzie umożliwiające łączenie fizycznych maszyn, które zostały 
wcześniej odłączone. CPS integruje dynamikę procesu fizycznego z dynamiką 
oprogramowania i komunikacji, zapewniając techniki modelowania, projektowania i 
analizy. 

• Przetwarzanie w chmurze: dzięki przetwarzaniu w chmurze usługi i zasoby 
informatyczne można przesyłać do internetu i pobierać z niego, w przeciwieństwie do 
bezpośredniego połączenia z serwerem. Pliki można przechowywać w systemach 
pamięci masowej w chmurze, a nie na lokalnych urządzeniach pamięci masowej. 

• Przetwarzanie brzegowe: paradygmat przetwarzania rozproszonego, który przybliża 
przechowywanie danych komputerowych do miejsca, w którym jest to potrzebne. W 
przeciwieństwie do przetwarzania w chmurze, przetwarzanie brzegowe odnosi się do 
zdecentralizowanego przetwarzania danych na brzegu sieci. Internet przemysłowy 
wymaga raczej architektury typu edge-plus-cloud zamiast architektury opartej na 
czysto scentralizowanej chmurze; w celu zmiany produktywności, produktów i usług w 
świecie przemysłowym. 

• Analiza dużych zbiorów danych: analiza dużych zbiorów danych to proces badania 
dużych i zróżnicowanych zbiorów danych lub dużych zbiorów danych. 

• Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe: sztuczna inteligencja (AI) to dziedzina 
informatyki, w której tworzone są inteligentne maszyny, które działają i reagują jak 
ludzie. Uczenie maszynowe jest podstawową częścią sztucznej inteligencji, 
umożliwiając oprogramowaniu dokładniejsze przewidywanie wyników bez 
konieczności bezpośredniego programowania. 
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1.3 IIoT w Przemyśle 4.0-przykłady 

1.3.1 Dlaczego IIoT? 

Produkcja stwarza jedną z największych możliwości wykorzystania namacalnego zwrotu z 
inwestycji w IIoT: 

• Lepsze zarządzanie 
Zarządzanie dużą liczbą aktywów związanych z produkcją, w tym flotą wysoko 
wyspecjalizowanych maszyn. 

• Oszczędność czasu 
Skrócenie czasu potrzebnego na wytworzenie produktów w obliczu ciągle 
zmieniających się zmiennych rynkowych i konsumenckich. 

• Redukcja kosztów 
Poprawa wewnętrznej wydajności biznesowej, jednocześnie pomagając obniżyć koszty 
operacyjne i koszty utrzymania. 

• Doświadczenie klienta 
Rozwiązywanie problemów klientów i zmiana ich obsługi, a jednocześnie pomaganie 
klientom w ograniczaniu kosztów. 

W branży produkcyjnej 63% firm postrzega internet rzeczy jako „strategiczną” ścieżkę do 
skuteczniejszego konkurowania z produktami i usługami, umożliwiającą firmom: 

• Usprawnienie biznesu 
IoT może napędzać zarówno efektywność energetyczną, jak i operacyjną w 
organizacjach produkcyjnych, podnosząc jakość, przepustowość, wydajność i 
zarządzanie ograniczeniami. 

• Nadanie znaczenia dużym zbiorom danych  
IIoT to podstawa umożliwiająca zaawansowane analizy, które będą podejmować 
decyzje w czasie rzeczywistym, zarówno na miejscu, jak iw całej organizacji. 

• Rozwój  w gospodarce cyfrowej 
IIoT to kluczowy czynnik umożliwiający innowacje, transformację cyfrową i rozwój 
nowych cyfrowych modeli biznesowych zorientowanych na klienta. 

Zobacz podstawową ideę IIoT (ang.): 

https://www.youtube.com/watch?v=0mvrTeK9kME 

oraz 

https://www.pwc.com/gx/en/technology/pdf/industrial-internet-of-things.pdf 

1.3.2 Platforma Emmerson  

Istnieje bezpośrednia propozycja rozwiązania firmy Emmerson, więcej na 

https://www.emerson.com/documents/automation/reaching-top-quartile-through-digital-
transformation-en-5287422.pdf 

Kluczem do tego podejścia jest elastyczny zestaw rozwiązań technologicznych zwany 
cyfrowym ekosystemem Plantweb ™, wspierany przez głębokie doświadczenie firmy Emerson. 
Plantweb, portfolio interoperacyjnych technologii, oprogramowania i usług, pomaga klientom 
w osiągnięciu wymiernych ulepszeń w zakresie niezawodności, bezpieczeństwa, zarządzania 
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energią i ogólnych operacji. Cyfrowy ekosystem zapewnia klientom całkowitą elastyczność i 
skalowalność w sposobie, w jaki przyjmują IIoT i kieruje ich na drogę do cyfrowej transformacji. 
Kluczem do sukcesu jest połączenie technologii w celu zapewnienia współpracy ekosystemu 
roślin. Wiele firm wdrożyło już technologie produkcyjne - takie jak czujniki i inteligentne 
zawory - które mogą monitorować linie produkcyjne i procesy przemysłowe w czasie 
rzeczywistym, śledzenie temperatury, przepływu, ciśnienia, otwarcia i zamknięcia zaworów 
oraz innych czynników wpływających na produkcję. Zarówno producenci procesowi, jak i 
producenci dyskretni poczynili również znaczne inwestycje w systemy alarmowe 
zaprojektowane do reagowania na dane z czujników i wyłączania maszyn w razie potrzeby, 
zmniejszając ryzyko katastrofalnej awarii i wydłużonych przestojów. 

 

1.3.3 InvestCorp 

(*) https://www.investcorp.com/wp-content/uploads/2019/11/Emerging-use-of-IIOT.pdf 

Platforma SmartSpace została zbudowana w celu szybkiego i wydajnego tworzenia nowych 
aplikacji uwzględniających lokalizację, umożliwiając każdemu konfigurującemu SmartSpace 
szybkie prototypowanie pomysłów, wdrażanie projektów i wdrażanie nowych rozwiązań. 
Połączenie wysoce dokładnej technologii czujników z modułową i indywidualnie 
konfigurowalną warstwą oprogramowania, wprowadzając logikę procesu i modelowanie 
przestrzenne, pozwala na stworzenie cyfrowej kopii - lub cyfrowego bliźniaka - wysoce 
złożonych procesów (Rysunek 1). 

 

 
Rysunek 1: Budowanie aplikacji SmartSpace z platformą programowo-sprzętową, (*). 

 

Rozwiązanie SmartSpace ma wiele punktów styku w przestrzeni IoT i będzie stanowić 
podstawę inteligentnej fabryki przyszłości. Wytycza szlak w Przemyśle 4.0 i czerpie zyski z 
kluczowych czynników rynkowych w tym sektorze - zwłaszcza z obniżonych kosztów 
technologii czujników. W centrum rozwiązania znajduje się powiązanie „świata fizycznego” ze 
„światem cybernetycznym”. Proces odtwarzania świata rzeczywistego w modelu cyfrowym 
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nazwano Digital Twinning lub Digital Twin. Ten proces może mieć trzy główne różne 
zastosowania: 

• Produkt bliźniaczy: Cyfrowa reprezentacja fizycznego produktu w celu modelowania 
zachowania produktu w opłacalny sposób, 

•  Bliźniak w zakresie rozwoju: Alternatywa lub dodatek do fizycznego prototypowania 
w celu testowania nowych produktów / technologii, 

• Produkcja bliźniacza: symulacja wirtualnego zakładu, w tym układ procesu, przepływ 
materiałów itp. W celu symulacji i optymalizacji produkcji poprzez identyfikację 
wpływu zmian. 

SmartSpace należy do trzeciej kategorii - bliźniaka produkcji - i tym samym ma kilka istotnych 
punktów styku w automatyzacji i optymalizacji procesów ciągłych opisanych wcześniej w tym 
artykule. Podobnie jak w przypadku wielu innych rozwiązań IoT w inteligentnej fabryce, 
SmartSpace ma wpływ na bezpośrednie tworzenie wartości dla klienta, ale także wpływa na 
relacje z dostawcami i klientami, a także na ogólną pulę danych, nieustannie zasilając pamięć 
masową dużych zbiorów danych (Rysunek 2). 

 
Rysunek 2: Szkic inteligentnej fabryki. 

 

2 PRZETWARZANIE W CHMURZE ORAZ BIG DATA 
2.1 Przetwarzanie w chmurze  

 

Prosty opis w języku angielskim: 

 https://www.zdnet.com/article/what-is-cloud-computing-everything-you-need-to-know-
about-the-cloud/ 

https://searchcloudcomputing.techtarget.com/definition/cloud-computing 
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• Czym jest przetwarzanie w chmurze? 

Przetwarzanie w chmurze to świadczenie usług obliczeniowych na żądanie - od aplikacji 
po przechowywanie i moc obliczeniową - zazwyczaj przez Internet i na zasadzie 
płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem. 

• Jak działa chmura obliczeniowa? 
Zamiast posiadać własną infrastrukturę komputerową lub centra danych, firmy mogą 
wynajmować dostęp do wszystkiego, od aplikacji po pamięć masową, od dostawcy 
usług w chmurze. Jedną z korzyści płynących z korzystania z usług przetwarzania w 
chmurze jest to, że firmy mogą uniknąć początkowych kosztów i złożoności posiadania 
i utrzymywania własnej infrastruktury IT, a zamiast tego po prostu płacić za to, z czego 
korzystają, kiedy z niej korzystają. 

• Jakie usługi przetwarzania w chmurze są dostępne? 
Usługi przetwarzania w chmurze obejmują obecnie szeroki zakres opcji, od podstaw 
pamięci masowej, sieci i mocy obliczeniowej po przetwarzanie języka naturalnego i 
sztuczną inteligencję, a także standardowe aplikacje biurowe. Prawie każda usługa, 
która nie wymaga fizycznego zbliżenia się do używanego sprzętu komputerowego, 
może być teraz dostarczana za pośrednictwem chmury. 

• Jakie są przykłady przetwarzania w chmurze? 
Przetwarzanie w chmurze stanowi podstawę wielu usług. Obejmuje to usługi 
konsumenckie, takie jak Gmail lub tworzenie kopii zapasowych zdjęć na smartfonie w 
chmurze, ale także usługi, które umożliwiają dużym przedsiębiorstwom 
przechowywanie wszystkich danych i uruchamianie wszystkich aplikacji w chmurze. 
Netflix polega na usługach przetwarzania w chmurze, aby obsługiwać swoją usługę 
przesyłania strumieniowego wideo, a także inne systemy biznesowe, a także ma wiele 
innych organizacji. 
Przetwarzanie w chmurze staje się domyślną opcją dla wielu aplikacji: dostawcy 
oprogramowania coraz częściej oferują swoje aplikacje jako usługi przez Internet, a nie 
jako samodzielne produkty, próbując przejść na model subskrypcji. Istnieje jednak 
potencjalna wada przetwarzania w chmurze polegająca na tym, że może ona również 
wprowadzać nowe koszty i nowe zagrożenia dla korzystających z niej firm. 
Czołowi dostawcy chmury w 2020 roku: AWS, Microsoft Azure i Google Cloud, hybryda, 
gracze SaaS 

• Jak działa chmura obliczeniowa? 
Zamiast posiadać własną infrastrukturę komputerową lub centra danych, firmy mogą 
wynajmować dostęp do wszystkiego, od aplikacji po pamięć masową, od dostawcy 
usług w chmurze. 
Jedną z korzyści płynących z korzystania z usług przetwarzania w chmurze jest to, że 
firmy mogą uniknąć początkowych kosztów i złożoności posiadania i utrzymywania 
własnej infrastruktury IT, a zamiast tego po prostu płacić za to, z czego korzystają, kiedy 
z niej korzystają. 
Z kolei dostawcy usług przetwarzania w chmurze mogą skorzystać ze znacznych 
korzyści skali, dostarczając te same usługi szerokiemu gronu klientów. 

• Jakie usługi przetwarzania w chmurze są dostępne? 
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Usługi przetwarzania w chmurze obejmują obecnie szeroki zakres opcji, od podstaw 
pamięci masowej, sieci i mocy obliczeniowej po przetwarzanie języka naturalnego i 
sztuczną inteligencję, a także standardowe aplikacje biurowe. Prawie każda usługa, 
która nie wymaga fizycznego zbliżenia się do używanego sprzętu komputerowego, 
może być teraz dostarczana za pośrednictwem chmury. 

• Jakie są przykłady przetwarzania w chmurze? 
Przetwarzanie w chmurze stanowi podstawę wielu usług. Obejmuje to usługi 
konsumenckie, takie jak Gmail lub tworzenie kopii zapasowych zdjęć na smartfonie w 
chmurze, ale także usługi, które umożliwiają dużym przedsiębiorstwom 
przechowywanie wszystkich danych i uruchamianie wszystkich aplikacji w chmurze. 
Netflix polega na usługach przetwarzania w chmurze, aby obsługiwać swoją usługę 
przesyłania strumieniowego wideo, a także inne systemy biznesowe, a także ma wiele 
innych organizacji. 
Przetwarzanie w chmurze staje się domyślną opcją dla wielu aplikacji: dostawcy 
oprogramowania coraz częściej oferują swoje aplikacje jako usługi przez Internet, a nie 
jako samodzielne produkty, próbując przejść na model subskrypcji. Jednak 
przetwarzanie w chmurze ma potencjalną wadę, ponieważ może również wprowadzać 
nowe koszty i nowe zagrożenia dla korzystających z niego firm. 

• Zalety i wady przetwarzania w chmurze 
Przetwarzanie w chmurze niekoniecznie jest tańsze niż inne formy przetwarzania, 
podobnie jak wynajem nie zawsze jest tańszy niż zakup długoterminowy. Jeśli aplikacja 
ma regularne i przewidywalne wymagania dotyczące usług komputerowych, bardziej 
ekonomiczne może być świadczenie tej usługi we własnym zakresie. 
Niektóre firmy mogą niechętnie udostępniać poufne dane w usłudze, z której 
korzystają również konkurenci. Przejście na aplikację SaaS może również oznaczać, że 
używasz tych samych aplikacji co rywal, co może utrudniać uzyskanie przewagi 
konkurencyjnej, jeśli ta aplikacja jest kluczowa dla Twojej firmy. 
Chociaż rozpoczęcie korzystania z nowej aplikacji w chmurze może być łatwe, migracja 
istniejących danych lub aplikacji do chmury może być znacznie bardziej skomplikowana 
i kosztowna. Wydaje się, że obecnie brakuje umiejętności związanych z chmurą dzięki 
pracownikom z DevOps i wiedzą o monitorowaniu i zarządzaniu w wielu chmurach. 

 

2.2 Big Data 

2.2.1 Co to jest “big data” 

Big data to termin opisujący dużą ilość danych - zarówno ustrukturyzowanych, jak i 
nieustrukturyzowanych. Najważniejsze jest to, jak uporządkować dane, aby móc je lepiej 
analizować. Big Data można analizować, aby wyciągać z nich lepsze wnioski i decyzje w różnych 
obszarach. 

W dzisiejszych czasach firmy coraz częściej korzystają z Big Data, aby przewyższać ich 
odpowiedniki. W większości branż zarówno istniejący konkurenci, jak i nowi uczestnicy będą 
wykorzystywać strategie wynikające z analizowanych danych do konkurowania, 
wprowadzania innowacji i zdobywania wartości. 
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Big Data pomaga organizacjom tworzyć nowe możliwości rozwoju i zupełnie nowe kategorie 
firm, które mogą łączyć i analizować dane branżowe. Firmy te dysponują obszernymi 
informacjami o produktach i usługach, nabywcach i dostawcach, preferencjach konsumentów, 
które można zarejestrować i przeanalizować. 

Termin „duże zbiory danych” jest stosunkowo nowy. Wynikało z tego, że wiele firm zaczęło 
gromadzić i przechowywać duże ilości informacji. Koncepcja, która rozpoczęła się na początku 
XXI wieku, kiedy analityk branżowy Doug Laney wyartykułował obecnie dominującą definicję 
dużych zbiorów danych jako trzy: 

• Wielkość. Organizacje zbierają dane z różnych źródeł, w tym transakcji biznesowych, 
mediów społecznościowych i informacji z czujników lub danych między maszynami. W 
przeszłości przechowywanie go stanowiłoby problem, ale nowe technologie (takie jak 
Hadoop) zmniejszyły ten ciężar. Sama nazwa „Big Data” wiąże się z ogromnym 
rozmiarem. Rozmiar danych odgrywa bardzo istotną rolę w określaniu wartości z 
danych. Również to, czy dane dane można faktycznie uznać za duże zbiory danych, czy 
też nie, zależy od ilości danych. Stąd „Wolumen” jest jedną z cech, którą należy wziąć 
pod uwagę, mając do czynienia z „Big Data”. 

• Prędkość. Dane są przesyłane z bezprecedensową szybkością i muszą być obsługiwane 
w odpowiednim czasie. Termin „prędkość” odnosi się do szybkości generowania 
danych. Szybkość generowania i przetwarzania danych w celu spełnienia wymagań 
określa rzeczywisty potencjał danych. 

• Różnorodność. Dane są dostępne we wszystkich typach formatów - od 
ustrukturyzowanych zbiorów danych (przykłady można zobaczyć tutaj, tutaj i tutaj), 
danych liczbowych w tradycyjnych bazach danych po nieustrukturyzowane dokumenty 
tekstowe, wiadomości e-mail, wideo, audio, dane giełdowe i transakcje finansowe. 
Różnorodność odnosi się do heterogenicznych źródeł i charakteru danych, zarówno 
ustrukturyzowanych, jak i nieustrukturyzowanych. We wcześniejszych czasach arkusze 
kalkulacyjne i bazy danych były jedynymi źródłami danych uwzględnianymi przez 
większość aplikacji. Obecnie w aplikacjach analitycznych uwzględniane są również 
dane w postaci e-maili, zdjęć, filmów, urządzeń monitorujących, plików PDF, audio itp. 
Ta różnorodność nieustrukturyzowanych danych stwarza pewne problemy przy 
przechowywaniu, eksploracji i analizie danych. 

2.2.2 Dlaczego Big Data jest ważne? 

Znaczenie dużych zbiorów danych wynika z faktu, ile danych jest gromadzonych, ale jak firma 
wykorzystuje zebrane dane. nie koncentrują się na tym, ile danych ma firma, ale w jaki sposób 
firma wykorzystuje zebrane dane. Właściwa i ukierunkowana analiza przechowywanych 
danych może pomóc w odpowiedziach: 

• Oszczędność kosztów: niektóre narzędzia Big Data, takie jak Hadoop i analiza w 
chmurze, mogą przynieść firmie korzyści finansowe, gdy mają być przechowywane 
duże ilości danych, a narzędzia te pomagają również w identyfikowaniu bardziej 
wydajnych sposobów prowadzenia działalności. 

• Redukcja czasu: duża szybkość narzędzi, takich jak Hadoop i analityka w pamięci, może 
łatwo zidentyfikować nowe źródła danych, co pomaga firmom w natychmiastowej 
analizie danych i podejmowaniu szybkich decyzji na podstawie zdobytej wiedzy. 
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•  Zrozumienie warunków rynkowych: analizując duże zbiory danych, możesz lepiej 
zrozumieć aktualne warunki rynkowe. 
 

2.2.3 Główne żródła Big Data 

 

Big data może przynosić korzyści w wielu różnych obszarach, takich jak: 
• Big Data w branży edukacyjnej: dostosowane i dynamiczne programy edukacyjne, 

materiały szkoleniowe w formie elektronicznej ramki, systemy ocen, przewidywanie 
kariery. 

• Big Data w branży ubezpieczeniowej: branża ubezpieczeniowa ma znaczenie nie tylko 
dla osób fizycznych, ale także dla firm. Powodem, dla którego ubezpieczenie zajmuje 
znaczące miejsce, jest to, że wspiera ludzi w czasach przeciwności i niepewności. 

• Zbieranie informacji: gromadzone w wielu źródłach. 
• Big data w przemyśle rządowym, różne rekordy i bazy danych dotyczące obywateli. 
• Bezpieczeństwo cybernetyczne. 
• Big Data w sektorze bankowym: ilość danych w sektorach bankowych gwałtownie 

rośnie z każdą sekundą. 

 

2.2.4 Narzędzia analizy Big Data w czasie rzeczywistym 
• Storm 

Storm, który jest obecnie własnością Twittera, to rozproszony system obliczeniowy w 
czasie rzeczywistym. 

• Cloudera 
Cloudera oferuje narzędzia Cloudera Enterprise RTQ, które oferują interaktywne 
zapytania analityczne w czasie rzeczywistym dotyczące danych przechowywanych w 
HBase lub HDFS. 

• Gridgrain 
GridGain to korporacyjne przetwarzanie gridowe typu open source, stworzone dla 
języka Java. Jest kompatybilny z Hadoop DFS i stanowi substytut dla MapReduce firmy 
Hadoop. 

• SpaceCurve 
Technologia, którą rozwija SpaceCurve, może odkryć podstawowe wzorce w 
wielowymiarowych danych geodanych. 

 

 

PYTANIA DO SAMODZIELNEGO SPRAWDZENIA 
1. Która definicja najlepiej pasuje do „rzeczywistości rozszerzonej”? 

A. Technologia, która zamienia obiekty fizyczne w obiekty cyfrowe 
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B. Technologia nakładająca cyfrowe informacje na przedmioty ze świata rzeczywistego 
* 

C. Technologia, która całkowicie zanurza użytkowników w nowym środowisku 
cyfrowym 

D. Technologia umożliwiająca zrozumienie obrazów na poziomie ludzkim 

2. Jak IoT pomaga w miastach? 

A. Uczynić obywateli bardziej inteligentnymi 

B. Pomaga tylko w dobrej organizacji środków transportu* 

C. Przygotowuje miasta na lato. 

D. Spraw, aby system był lepszy w zarządzaniu miastami i systemami * 

3. Na czym polega problem z bezpieczeństwem dużych zbiorów danych? 

A. Jest za dużo danych 

B. Nie wiemy, jak analizować dane 

C. Nie znamy żadnej platformy technologicznej do porządkowania danych 

D. Bezpieczeństwo Big Data to przetwarzanie danych ochrony i procesy analityczne * 

4. Dlaczego Big Data jest ważny? Które odpowiedzi są fałszywe? 

A. Zrozumieć warunki rynkowe 

B. Żadne nie jest właściwe* 

C. Do redukcji kosztów 

D. Do redukcji czasu 
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WPROWADZENIE DO LEKCJI 
Ta lekcja przedstawia rzeczywistość wirtualną (VR) i rozszerzoną (AR) jako nowe rozwiązania 
teleinformatyczne, które mogą być przydatne, efektywne i opłacalne w instalacjach 
zaawansowanej produkcji. 

Przedstawia również zastosowania technologii AR i VR w przemyśle i produkcji, a w 
szczególności w edukacji i szkoleniach, projektowaniu i rozwoju, serwisowaniu i konserwacji 
oraz wsparciu zadań i współpracy. 

CELE DYDATYCZNE LEKCJI 
Cele dydaktyczne lekcji: 

• Wskazanie właściwości, cech i różnic pomiędzy VR i AR. 
• Prezentacja urządzeń wykorzystujących VR i AR. 
• Zapoznanie uczniów z konkretnymi przykładami użycia VR i AR w procesie produkcji. 

SKRÓTY 
 

AR  Rozszerzona rzeczywistość (ang. Augmented Reality) 

VET Kształcenie i szkolenie zawodowe (ang.Vocational Education and Training) 

VR Rzeczywistość wirtualna (eng. Virtual Reality) 

1 AR VS VR 
Rzeczywistość rozszerzona (AR) jako technologia nakłada obrazy wirtualne (elementy 
rozszerzone, takie jak obiekty 3D, treści multimedialne lub informacje tekstowe) na świat 
rzeczywisty. Następnie rzutowane obiekty wyglądają tak, jakby współistniały w tej samej 
przestrzeni z rzeczywistym otoczeniem (Azuma et al., 2001). Obiekty te są umieszczane we 
właściwym czasie i miejscu z uwzględnieniem perspektywy użytkownika. 

Pojęcie rzeczywistości wirtualnej (VR) odnosi się do w pełni symulowanej rzeczywistości, 
tworzonej w systemach komputerowych (Martín-Gutiérrez et al., 2017). VR umożliwia 
użytkownikom poruszanie się po wirtualnym świecie 360 stopni, obserwację tego świata ze 
wszystkich perspektyw, a w zależności od aplikacji, umożliwia nawet interakcję z tym 
wirtualnym światem. W związku z tym użytkownicy nie postrzegają już swojego prawdziwego 
fizycznego otoczenia. Zamiast tego są całkowicie zanurzeni w wirtualnym świecie, na przykład 
przy pomocy okularów VR. Daje to użytkownikom możliwość oglądania filmów lub zdjęć z 
zamkniętej perspektywy 360 stopni i poruszania się po tym wirtualnym świecie. Na przykład 
inżynier mógłby wchodzić w interakcje z tym w pełni wygenerowanym komputerowo, 
trójwymiarowym środowiskiem i manipulować realistyczną prezentacją produktu w czasie 
rzeczywistym. 

Rozszerzona rzeczywistość różni się od rzeczywistości wirtualnej jednym szczególnym, 
decydującym aspektem: podczas gdy użytkownicy VR doświadczają całkowitego zanurzenia w 
wirtualnym świecie, niezależnie od tego, gdzie się znajdują, użytkownicy AR faktycznie muszą 
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znajdować się w określonym miejscu, aby zwiększyć swoje doświadczenie rzeczywistości. AR 
wzbogacaja doświadczenia o przydatne informacje zgodnie z ich lokalizacją. 

Nie ma cienkiej granicy między AR i VR; zatem koncepcja kontinuum rzeczywistość-wirtualność 
opiera się na ciągłej skali pomiędzy światem rzeczywistym a środowiskiem w pełni wirtualnym 
(Milgram & Kishino, 1994). Rysunek 1 przedstawia przykład przejścia od Reality (prawdziwy 
Range Rover) do AR (mieszanie prawdziwego silnika z obiektem generowanym komputerowo 
w celach konserwacyjnych) 

 i do VR (realistyczny model 3D samochodu), jak przedstawiono w (Ma, Gausemeier, Fan, 
Grafe, 2011). 

 
Rysunek 1 Od realnego świata do rzeczywistości wirtualnej (Ma, Gausemeier, Fan, Grafe, 2011) 

 

2 SPRZĘT KOMPUTEROWY VR I AR 
Kolejna różnica pomiędzy rzeczywistością wirtualną a rzeczywistością rozszerzoną dotyczy 
wymaganego sprzętu: podczas gdy do aplikacji VR wymagane są okulary VR lub zestaw 
słuchawkowy Cardboard, do korzystania z aplikacji AR wystarczy nowoczesny smartfon lub 
tablet. Ten sprzęt jest analizowany w kolejnych sekcjach (Mealy, 2018, Mealy, 2018a, Mealy, 
2018b). 

2.1 Urządzenia AR 

2.1.1 Microsoft HoloLens 
HoloLens to jeden z bardziej zaawansowanych wyświetlaczy montowanych na głowie (HMD) 
na rynku, częściowo dzięki wpływom marketingowym firmy Microsoft. Ale pomijając 
marketing, HoloLens okazał się jednym z najbardziej imponujących urządzeń tego typu 
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pierwszej generacji i przeszedł długą drogę w kierunku ustanowienia standardu dla zestawów 
słuchawkowych AR. 

HoloLens to samodzielny zestaw słuchawkowy, którego nie trzeba podłączać do komputera 
stacjonarnego lub laptopa. Wbudowane czujniki mapują otaczające Cię środowisko i 
umieszczają hologramy 3D. Urządzenie rozpoznaje gesty i głos podczas wprowadzania danych 
przez użytkownika. W ten sam sposób, w jaki wizualizacje nakładają się na rzeczywisty świat, 
HoloLens ma wbudowany system głośników 3D zamiast słuchawek, który nakłada dźwięk AR 
na dźwięk ze świata rzeczywistego. Pomaga to zapobiec odcięciu użytkownika od 
rzeczywistego świata. Prawidłowo odwzorowane, HoloLens pozwala również na zasłanianie 
hologramów świata cyfrowego przez obiekty fizyczne świata rzeczywistego.  

 
Rysunek 2 Microsoft Hololens 2 (pobierz obraz) 

 

2.1.2 Meta 2 
Meta 2 to zestaw słuchawkowy AR, który może opracować mapę środowiskową świata 
fizycznego, w której można wyświetlić hologramy 3D. Posiada również funkcję śledzenia dłoni 
i gestów do nawigacji oraz wykorzystuje odbite projekcje przed półprzezroczystym lustrem do 
wyświetlania hologramów. 

Meta różni się od HoloLens w jednej głównej kategorii: Meta zdecydowała się powiązać Meta 
2 z komputerem. Według szefa działu relacji deweloperów w Meta był to przemyślany wybór 
(patrz pasek boczny „Exploring the Meta 2”). Chociaż ta funkcja eliminuje możliwość 
swobodnego wędrowania po środowisku, oferuje większą moc obliczeniową i większe pole 
widzenia. Meta 2 ma 90-stopniowe pole widzenia, prawie tak duże jak zestawy VR obecnej 
generacji i prawie trzykrotnie większe niż HoloLens. To większe pole widzenia pomaga ustawić 
Meta 2 jako urządzenie, które może pewnego dnia zastąpić tradycyjny ekran 2D. 
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Rysunek 3 Zestaw słuchawkowy Meta 2 AR (pobierz obraz) 

Dodatkowe źródła: 

Article: Devindra Hardawar, A closer look at the Meta 2 AR headset, 
https://www.engadget.com/2017-03-12-meta-2-ar-headset.html  

Video: Meta 2 AR | Hands-On | SXSW 2017, 
https://www.youtube.com/watch?v=5dOxmCPExkQ  

Video: Meta 2 is Making Augmented a Reality, 
https://www.youtube.com/watch?v=TyXePLD54uU  

 

2.1.3 Magic Leap 
Magic Leap od dawna pozostaje w cieniu świata AR, od czasu do czasu wyłaniając się, by 
upuścić imponujący nowy zwiastun swojej technologii. Magic Leap One składa się z trzech 
oddzielnych elementów: 

• Lekki sprzęt: okulary ochronne zakładane na głowę użytkownika, 
• Lightpack: kieszonkowy komputer do zasilania wizualizacji i przyjmowania danych 

wejściowych, 
• Sterowanie: kontroler o sześciu stopniach swobody (6DoF), który umożliwia wejście i 

dotykowe sprzężenie zwrotne do i z systemu. 

Magic Leap One to samodzielne urządzenie, które można nosić swobodnie (jak Holo-Lens), ale 
nadal musi być połączone z komputerem Lightpack (jak Meta 2). Jednak mały rozmiar 
Lightpack pokazuje, że Magic Leap One jest przeznaczony do bardziej samodzielnego, 
mobilnego doświadczenia niż Meta 2. Podobnie jak HoloLens i Meta 2, Magic Leap One ma 
wiele wbudowanych czujników do wykrywania powierzchni, płaszczyzn i innych obiektów, aby 
umożliwić cyfrowe odwzorowanie środowiska fizycznego. Powinno to umożliwić solidną 
interakcję obiektu z otoczeniem (cyfrowe kule odbijające się od ścian, wirtualne roboty 
chowające się pod fizycznymi stołami itd.). Wejście jest oferowane przez Control, ale ocenia 
się, że system Magic Leap obsługuje również szereg trybów wprowadzania, takich jak głos, 
gesty i śledzenie oczu. 
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Rysunek 4 Magic Leap 1 (obraz z oficjalnej strony Magic Leap) 

Dodatkowe źródła: 

Video: Magic Leap One Is Now Available, https://www.youtube.com/watch?v=gsV9QruA6Go  

 

2.1.4 Mira Prism 
Twórcy Mira Prism oferują niedrogą formę dostępu do rzeczywistości rozszerzonej na jeszcze 
inny sposób. Unikając włączania komputera pokładowego do zasilania okularów przez inne 
zestawy słuchawkowe AR, zamiast tego Mira Prism wykorzysta urządzenie mobilne do 
zasilania AR. Wszystko, czego potrzebujesz, to zgodne urządzenie mobilne i zestaw 
słuchawkowy Prism, i gotowe. 

 
Rysunek 5 Mira Prism (pobierz obraz) 

 

Dodatkowe źródło: 

Video: Mira Prism Pro: Your Wearable Compliance Platform, 
https://player.vimeo.com/video/364410995?h=74f6764007  

 

2.2 Urządzenia VR 

2.2.1 Urządzenia wysokiej klasy 
Obecne wysokiej klasy (tzw. high-end) zestawy słuchawkowe VR są prawie zawsze zasilane z 
zewnętrznego komputera. Niemal wszystkie urządzenia najnowszej generacji tej jakości 
oferują wrażenia w skali pomieszczenia, umożliwiając użytkownikom poruszanie się w 
przestrzeni fizycznej i odzwierciedlenie tych ruchów w świecie VR. Prawie wszystkie wysokiej 
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klasy zestawy słuchawkowe obecnej generacji współpracują z parą kontrolerów ruchu. 
Wszystkie mają szerokie pole widzenia (FOV) i wyświetlacze o bardzo wysokiej rozdzielczości. 
Większość z tych urządzeń pierwszej generacji jest połączonych kablem z zasilającym je 
komputerem. 

Urządzenia tej klasy to zestawy słuchawkowe, takie jak HTC Vive, Oculus Rift and the newest 
Oculus Quest 2, Windows Mixed Reality headsets i, w mniejszym stopniu, PlayStation VR. 
PlayStation VR nieco różni się od pozostałych, ponieważ nie oferuje takiego samego 
doświadczenia w skali pomieszczenia, jak inne zestawy słuchawkowe. Oferuje jednak bardziej  
jakość dużo wyższą niż inne propozycje ze średniej półki cenowej. 

 
Rysunek 6 HTC Vive, kontrolery i sensory (pobierz obraz) 

 
Rysunek 7 Oculus Go, Rift S i Quest (pobierz obraz) 

 
Rysunek 8 Playstation VR (obraz ze strony internetowej Playstation) 
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2.2.2 Urządzenia ze średniej półki cenowej 
Google Daydream i Samsung Gear VRto główni poważni konkurenci średniej klasy (tzw. grupa 
mid-tier) dla pierwszej generacji zestawu słuchawkowego. Oba wymagają urządzenia z 
Androidem z przyzwoitą specyfikacją, aby móc korzystać z VR. Ich FOV jest nieco mniejszy niż 
w przypadku zestawów słuchawkowych z wyższej półki i mają wolniejszą częstotliwość 
odświeżania, więc obrazy na ekranie są odświeżane mniej razy na sekundę. 

Oba są wyposażone w pojedynczy kontroler ruchu, który oferuje trzy stopnie swobody ruchu, 
luźno śledząc (ale nie w pełni) ruch kontrolera w przestrzeni. Żadne z nich nie zapewnia wrażeń 
w skali pomieszczenia ani nie śledzi pozycji użytkownika poza obrotem i orientacją głowy. 

Trzy stopnie swobody (3DoF) w odniesieniu do kontrolerów zestawu słuchawkowego VR 
zazwyczaj oznaczają, że kontroler obsługuje tylko śledzenie obrotu. Zasadniczo jest sparowany 
z pozycją zestawu słuchawkowego. W przeciwieństwie do wyższej klasy zestawów 
słuchawkowych, takich jak HTC Vive lub Oculus Rift, pozostawienie kontrolera i odejście od 
niego mając na sobie zestawy słuchawkowe, może spowodować, że kontroler nie utrzyma 
swojej pozycji w przestrzeni 3D. 

 
Rysunek 9 Google Daydream (pobierz obraz) 

 
Rysunek 10 Samsung Gear VR z kontrolerem (pobierz obraz) 
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2.2.3 Urządzenia z najniższej półki cenowej 
Obecnie najniższą pozycję (tzw. low-end) na rynku słuchawek VR zajmuje Google Cardboard i 
jego warianty. Podobnie jak w przypadku zestawów VR średniej klasy, rozwiązania Google 
Cardboard są obsługiwane przez oddzielne urządzenie mobilne, takie jak smartfon. Jednak w 
przeciwieństwie do wersji ze średniej półki, Google Cardboard może działać na wielu różnych 
urządzeniach mobilnych, w tym na niższych. 

Każdy producent może wyprodukować przeglądarkę Google Cardboard, stosując się do 
specyfikacji Cardboard dostarczonych przez Google. Ta elastyczność doprowadziła do istnienia 
wielu różnych form. Jedyną wspólną cechą tych urządzeń jest to, że wszystkie są zasilane przez 
oddzielne urządzenie mobilne, wszystkie mają podobne obiektywy i prawie wszystkie opierają 
się na jednym przycisku na zestawie słuchawkowym do dowolnej interakcji w wirtualnym 
świecie. Mniejsza interakcja, jaką oferuje Google Cardboard, ogranicza go do bycia czymś 
więcej niż „przeglądarką” VR, oferując użytkownikom znacznie bardziej pasywne wrażenia z 
użytkowania niż zestawy słuchawkowe średniej i wyższej półki. 

 
Rysunek 11 Google Cardboard (pobierz obraz) 

3 APLIKACJE AR I VR W PRZEMYŚLE I PRODUKCJI 
W tym rozdziale przedstawiono zastosowania technologii AR i VR w przemyśle i produkcji. Są 
one podzielone na następujące kategorie: Edukacja i szkolenie, Projektowanie i rozwój, Serwis 
i konserwacja oraz Obsługa zadań i współpraca. 

3.1 Edukacja i szkolenie 

Kształcenie zawodowe polega na wzajemnym oddziaływaniu teorii i praktyki, czyli zdobywaniu 
wiedzy i budowaniu doświadczenia poprzez eksperymentowanie (Mekacher, 2019). Kluczem 
do sukcesu w kształceniu zawodowym jest zapewnienie uczniowi możliwości pracy w nowym, 
prawdziwym środowisku, jednakże jest to często trudne i kosztowne do osiągnięcia. Dlatego 
AR i VR mają ogromną zaletę, ponieważ umożliwiają uczniom wielokrotne wypróbowywanie 
różnych działań, bez dodatkowych kosztów i innych potrzebnych zasobów. Dzięki temu mogą 
wracać do kluczowych wyzwań we własnym tempie (Sevgi, 2018). Odgrywa to istotną rolę w 
podnoszeniu praktycznej wiedzy uczniów i ich umiejętności samodzielnego rozwiązywania 
problemów. Następnie wiedzę teoretyczną studentów można zastosować do rzeczywistych 
problemów przemysłowych. Metodologia ta może być wykorzystana do eksperymentów, 
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które są trudne do wykonania w tradycyjnych warunkach klasowych lub do analizy 
niedokończonych i złożonych procesów. (Mekacher, 2019) 

Poprzez osadzanie treści cyfrowych w rzeczywistym środowisku, AR jest obiecującym 
narzędziem do opracowania nowej metodologii uczenia się związanego z przestrzenią roboczą 
(Henrysson, Ollila & Billinghurst, 2007). Pozytywne efekty AR w tym kontekście zostały 
udowodnione w różnych aspektach, np. na temat skuteczności instrukcji dotyczących 
zwiększonej uwagi, uczestnictwa i motywacji użytkowników (Kamarainen et al., 2013). Co 
więcej, eksperymentalny i eksploracyjny charakter działań AR można dobrze połączyć z 
usytuowanymi i konstruktywistycznymi teoriami uczenia się (Dunleavy, Dede & Mitchell, 
2009). Wreszcie, najważniejszą zaletą AR jest jego „wyjątkowa zdolność do tworzenia 
wciągających hybrydowych środowisk uczenia się, które łączą obiekty cyfrowe i fizyczne, 
ułatwiając w ten sposób rozwój umiejętności przetwarzania, takich jak krytyczne myślenie, 
rozwiązywanie problemów i komunikowanie się poprzez współzależne ćwiczenia zespołowe.”, 
według Dunleavy, Dede, and Mitchell (2009, p. 20). 

Edukacja w zakresie obsługi i konserwacji maszyn (od pojazdów silnikowych po całe zakłady 
przemysłowe) jest często nadrzędna w procesie szkolenia przemysłowo-technicznego 
szkolenia zawodowego (Fehling, Müller & Aehnelt, 2016). Maszyny te nie tylko stają się coraz 
bardziej złożone, ale ze względu na rosnącą automatyzację nie można zagwarantować pełnej 
dostępności każdej ich części (zarówno przestrzennej, jak i merytorycznej) w każdym 
przypadku. Pokonując lukę medialną między rzeczywistymi a cyfrowymi treściami 
szkoleniowymi, AR nie tylko wizualizuje elementy maszyn, które są praktycznie ukryte, ale 
może również przedstawiać powiązane procesy i związki przyczynowo-skutkowe w 
systematycznym kontekście. Ponieważ AR obejmuje również rzeczywiste środowisko i po 
prostu wyświetla dodatkowe warstwy, jest raczej używany z prawdziwymi konfiguracjami. 
Jego typowe zastosowanie może obejmować rozpoznawanie szczegółów i oznaczanie ich, aby 
uczeń mógł uczyć się jednocześnie, patrząc na rzeczywiste maszyny. Ponadto AR można 
wykorzystać do naświetlenia elementów ukrytych z zewnątrz lub do przedstawienia symulacji 
rzeczywistych procesów, takich jak przepływy czy wymiany ciepła. 

Z drugiej strony zastosowanie VR w edukacji daje możliwość tworzenia skomplikowanych 
laboratoriów i konfiguracji bez konieczności wydawania dużych nakładów finansowych i 
dużych powierzchni. Jest to szczególnie przydatne w przypadku przemysłowo-technicznego 
szkolenia zawodowego, ponieważ sprzęt wymagany do skutecznego uczenia się jest 
stosunkowo drogi. Uczniowie korzystający z takich ram mogą obserwować części lub zespoły 
3D z różnych widoków lub brać udział w interaktywnych ćwiczeniach. Jest to korzystne w 
porównaniu do tradycyjnego uczenia się, ponieważ zastosowanie VR łączy podejście 
praktyczne z wiedzą teoretyczną (Kustandi et al., 2020). Ponadto uczeń może swobodnie 
eksperymentować bez ryzyka uszkodzenia konfiguracji, która angażuje jego kreatywność i 
własną inicjatywę. Wyniki wskazują, że korzystanie z VR może zwiększyć motywację uczniów 
do nauki i rozwijania umiejętności, co sprawia, że nauka jest znacznie wydajniejsza i 
efektywniejsza. VR może również zachęcić uczniów do korzystania z dobrych praktyk 
nauczania i wdrażania innowacyjnych modeli uczenia się w technologii. 

Webel et al. (2013) analizują, jak można wykorzystać AR do przekazywania umiejętności i 
wiedzy pomiędzy doświadczonym i nowym pracownikiem. Opracowali platformę szkoleniową, 
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w której uczestnik szkolenia używa tabletu jako pomocy szkoleniowej do nauki obsługi dużych 
maszyn przemysłowych. Praktykant używa tabletu do filmowania maszyny, a wraz z 
materiałem wideo dostarczane są różne pomoce. Pomocami tymi mogą być pliki 
multimedialne, takie jak zdjęcia lub filmy, dostarczające uczestnikowi dodatkowych informacji 
lub nałożone modele pokazujące, jak należy wykonywać różne zadania, np. obracanie dźwigni 
w różnych kierunkach. Jeśli stażysta ma pytania, może skontaktować się z trenerem zdalnym 
za pomocą tabletu. Wraz z tym tabletem Weber i wsp. wyprodukował bransoletkę, która może 
dać noszącemu wskazówki dotykowe. Bransoletka posiada sześć aktywatorów wibracyjnych, 
których można użyć do pomocy ćwiczącemu. Ponieważ te siłowniki mogą być sterowane 
indywidualnie, mogą być generowane różne wrażenia, np. "zgodnie z ruchem wskazówek 
zegara". W ten sposób praktykant może otrzymać wskazówki podczas wykonywania pod-
zadań, takich jak „obróć ten przełącznik w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara”. 
Może również dostarczyć informacji zwrotnych, jeśli praktykant popełni błąd. 

Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii jest polską instytucją specjalizującą się 
w szkoleniach dla sektora motoryzacyjnego. Posiada różnorodne zrobotyzowane stanowiska 
przygotowane do różnych zastosowań i wydajności - między innymi zestaw z czterema 
stacjami roboczymi i dwoma manipulatorami przemysłowymi, jeden na dokowalnym wózku 
ręcznym, a drugi na dokowalnym robocie mobilnym. Ta konfiguracja umożliwia studentom 
ćwiczenie umiejętności programowania w zakresie łączenia robotyki mobilnej dla fabryk z 
prostymi procesami montażu i paletyzacji. Ponadto cała modelowana konfiguracja (patrz rys. 
12) została zaprogramowana w oprogramowaniu RobotStudio, a następnie 
zaimplementowana w VR dla gogli HTC VIVE. Pozwala to studentowi obserwować symulowane 
możliwe zastosowania robotów. Dzięki temu może być praktycznie stosowany jako instrukcja 
multimedialna dla uczniów. (Falkowski et al., 2021) 

 
Rysunek 12 Wizualizacja instalacji wykorzystywanej w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii 

Politechnika w Tallinie przygotowała kurs dotyczący VR w programowaniu robotów. Jego 
głównym celem jest dostarczenie podstawowej teorii w zakresie robotyki i nauczenie 
studentów umiejętności prawdziwego wykorzystania robota ABB YuMi. Kurs łączy wiedzę 
teoretyczną z jej praktycznym zastosowaniem. Jest to realizowane w ramach zadań 
wystarczająco skomplikowanych, aby umożliwić dogłębne zrozumienie sposobu 
manipulowania robotem i utrzymania jego atrakcyjności dla uczniów. Jednym z takich zadań 
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jest więc zaprogramowanie ABB YuMi do gry na ksylofonie. W przypadku większości pakietów 
oprogramowania do wirtualnej symulacji robotów możliwe jest przekształcenie modelu 
wirtualnego w użyteczny model VR (patrz Rys. 13 i Rys. 14), który można uruchomić przez 
Internet lub pobrać do komputera. W ramach bieżącego szkolenia studenci zostali poproszeni 
o przetestowanie modelu VR robota YuMi przy użyciu okularów Oculus Rift VR, aby uzyskać 
jeszcze głębsze zrozumienie i wirtualne odczucie oraz postrzeganie działania całego systemu. 
Kurs kończy się testowaniem rzeczywistego zachowania robota, aby w pełni wypełnić 
postawione zadanie oraz weryfikacją programu robota opracowanego na etapie symulacji 
wirtualnej. Opracowany program jest wgrywany do robota YuMi dostępnego w Internecie i 
działającego jako kanał na żywo na YouTube. (Falkowski et al., 2021) 

 
Rysunek 13 Podejście oparte na modelu V podczas szkolenia w Centrum Mechatroniki i Systemów 

Autonomicznych Politechniki w Tallinie 

 
Rysunek 14 Uruchomiony model VR robota ABB YuMi 

Ostatnim modułem kursu jest testowanie rzeczywistego zachowania robota do wykonania 
postawionego zadania oraz weryfikacja programu robota opracowanego na etapie symulacji 
wirtualnej. Opracowany program jest wgrywany do robota YuMi dostępnego w Internecie i 
działającego jako kanał na żywo na kanale Youtube (https://youtu.be/y-t93kfVyVQ). Dlatego 
cały kurs może być prowadzony jako kurs online lub częściowo online, a częściowo w 
laboratorium, jeżeli jest taka potrzeba. Dodatkowo pozwala, w zależności od potrzeb kursanta, 
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na zdobycie praktycznych umiejętności bez zaliczenia poziomu teoretycznego. (Falkowski et 
al., 2021) 

Projekt MILAN (http://milan-project.eu/), realizowany w ramach Erasmus+ 2018 Priorytet 
horyzontalny „Otwarte i innowacyjne praktyki w erze cyfrowej”, ma na celu opracowanie 
wysokiej jakości, ogólnodostępnych i innowacyjnych materiałów szkoleniowych oraz narzędzi 
z zakresu Robotyki i Automatyki, wykorzystujących technologie VR i AR. Projekt obejmuje 
internetową platformę edukacyjno-szkoleniową, która integruje serię kursów e-
learningowych z zakresu robotyki oraz bibliotekę multimedialną. Oprócz tradycyjnych 
obiektów multimedialnych (takich jak zdjęcia, filmy itp.), biblioteka zawiera obiekty 3D i 
symulacje, których uczeń może doświadczyć w AR lub VR. Obsługiwana jest szeroka gama 
urządzeń, od stanowisk komputerowych wyposażonych w systemy AR/VR i zestawy 
słuchawkowe po popularne urządzenia mobilne, m.in. smartfony. (Pilat et al., 2021) 

3.2 Projektowanie i rozwój 

Projektowanie i rozwój to obszar, w którym AR i VR może mieć duży wpływ i prowadzić do 
dużych oszczędności (Regenbrecht, Baratoff & Wilke, 2005). Podczas projektowania i 
rozwijania produktów i usług dla różnych celów przemysłowych, tworzenie modeli i 
testowanie różnych rozwiązań projektowych może być naprawdę kosztowne, a tworzenie tych 
modeli może zająć dużo czasu (Gausemeier et al., 2011). 

Testowanie ergonomii pojazdu to jedna z dziedzin, w których użycie AR może być korzystne. 
Wraz z Volkswagenem Gausemeier i in. opracowali stanowisko testowe oparte na technologii 
AR, które można wykorzystać do symulacji nowych modeli samochodów (Gausemeier et al., 
2011). Stanowisko testowe składało się z prawdziwego samochodu bez sufitu i deski 
rozdzielczej. Podczas jazdy kierowca nosi na głowie wyświetlacz (HMD) ze zintegrowanymi 
kamerami, które wzbogacają obraz samochodu i toru o wirtualne modele. W ten sposób 
można oceniać nowe koncepcje projektowe bez zmiany sprzętu. Korzystanie z kombinacji 
modeli świata rzeczywistego i modeli wirtualnych daje bardziej realistyczny scenariusz niż 
używanie samych modeli wirtualnych. 

Wirtualne laboratoria inżynieryjne Volkswagena wykorzystują HoloLens firmy Microsoft do 
tworzenia nowej generacji samochodów. Używając komputera z mieszaną rzeczywistością 3D, 
manipulują modelem samochodu w skali, zmieniają koła, kolory lakieru, kształty nadwozia i 
wiele więcej za pomocą prostych gestów lub poleceń głosowych (rys. 15). Technologia została 
już wdrożona w sześciu laboratoriach obsługiwanych przez Volkswagen Group IT, z planami 
przejścia od prostych prac kosmetycznych do głębszych prac inżynieryjnych nad pojazdami. 
Volkswagen od jakiegoś czasu wykorzystuje rozszerzoną rzeczywistość i wirtualną 
rzeczywistość, głównie w celu uzyskania trójwymiarowego widoku. Obecnie przekształcają tę 
technologię w narzędzie rozwoju technicznego. Technologia umożliwia sprawniejsze 
wprowadzanie zmian i bezproblemową współpracę kilku zespołów w różnych krajach. Zespoły 
mogą bezpośrednio śledzić i porównywać minimalne zmiany w modelu, a następnie 
podejmować decyzję. Oznacza to, że mogą szybciej osiągnąć swój cel. (Volkswagen, 2017; 
Surur, 2017) 
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Rysunek 15 Inżynierowie z Virtual Engineering Lab Volkswagen Group IT mogą obejrzeć konstrukcję 

podwozia Golfa (pobierz obraz) 

Inżynierowie z zakładu w Tennessee w USA rozpoczęli prace przygotowawcze do montażu 
nowej generacji pojazdów elektrycznych Volkswagena, których rozpoczęcie planowane jest na 
2022 r., jak również przyspieszenia produkcji nowego Atlas Cross Sport. Nowe narzędzie, 
obejmujące zestawy słuchawkowe rzeczywistości rozszerzonej, pomogło zespołowi 
zaprojektować linie produkcyjne poprzez modelowanie interakcji sprzętu w rzeczywistym 
środowisku i wykrywanie potencjalnych problemów. (Price, 2020) 

 
Rysunek 16 VW zbudował swój system planowania fabryki AR we własnym zakresie, dając inżynierom 

„większe pole manewru i szybką poprawę podczas pracy z poufnymi danymi”. Testowanie, w jaki 
sposób technicy Volkswagena mogą wchodzić w interakcje z maszynami wirtualnymi; są w stanie 

przesuwać obiekty i zmieniać ich położenie w czasie rzeczywistym (pobierz obraz) 

W innym projekcie motoryzacyjnym AR jest używany do porównywania rzeczywistych części 
samochodowych z odpowiadającymi im danymi konstrukcyjnymi (Nolle & Klinker, 2006). Ma 
to na celu upewnienie się, że części zostały wyprodukowane z wystarczającą precyzją i 
odpowiadają poprawnemu modelowi samochodu. Wirtualne dane CAD nakładane są na 
obiekt jako przezroczyste modele, co umożliwia łatwe sprawdzenie, czy nie ma niezgodności. 

Istnieje kilka zastosowań AR w przemyśle lotniczym. Regenbrecht, Baratoff and Wilke (2005) 
podają dwa przykłady tego, jak wykorzystali AR do usprawnienia procesu projektowania. 
Pierwszy przykład dotyczy projektu kabiny samolotu. Chociaż stosunkowo łatwo jest 
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wyświetlić niektóre elementy otoczenia kabiny, np. miejsce, w makiecie cyfrowej wyświetlenie 
innego rodzaju informacji może być znacznie trudniejsze. Jednym z przykładów są symulacje 
różnych właściwości fizycznych, takich jak temperatura i ciśnienie. Autorzy skonstruowali 
prototyp, który wyświetla trójwymiarową wizualizację danych obliczeniowej dynamiki płynów 
jako nakładkę na świat rzeczywisty. Może być używany do podświetlania obszarów o wysokim 
ciśnieniu w kabinach samolotów. W swoim drugim przykładzie Regenbrecht, Baratoff i Wilke 
opisują, jak mógł działać wczesny rozwój sterowania w kokpicie. Nosząc HMD i umieszczając 
markery magnetyczne na tablicy, projektanci mogą testować różne ustawienia. Każdy znacznik 
odpowiada innemu miernikowi lub zestawowi elementów sterujących i wielu projektantów 
może współpracować. 

Kolejną branżą wykorzystującą AR jest przemysł morski. Jednym z przykładów jest narzędzie 
do planowania projektu układu rur na dużych statkach (Olbrich et al., 2011). Często mogą 
wystąpić problemy z rozbieżnościami między danymi konstrukcyjnymi a rzeczywistym 
statkiem, a układ rur może wymagać modyfikacji. Obecnie zajmują się tym operatorzy 
używający modeli drutowych. Operatorzy używają tych specjalnych przewodów, aby 
sprawdzić, czy układ rur jest prawidłowy. Jeśli nie, przewody są wygięte, aby pasowały. 
Następnie przewody są mierzone, a rzeczywiste rury są wyginane zgodnie z danymi. Może to 
być czasochłonne, a zamiast tego można użyć narzędzia AR. Dzięki narzędziu, rury można 
wirtualnie wizualizować za pomocą tabletu. Jeśli rury nie pasują, można je zmodyfikować za 
pomocą narzędzia. Zmodyfikowany układ jest zapisywany i można go bezpośrednio przenieść 
do produkcji rur. 

 
Rysunek 17 Obraz przedstawia aplikację do planowania rur wirtualnych działającą na komputerze typu 

Tablet. Użytkownik może interaktywnie modyfikować wirtualne segmenty rur poprzez interakcję 
dotykową (Olbrich et al., 2011) 

Fang, Ong & Nee (2012) opisują, jak można wykorzystać AR do planowania trajektorii robotów 
przemysłowych. W szczególności opisują, w jaki sposób mogli zoptymalizować ścieżkę ruchu 
robota, używając AR do wizualizacji ścieżki przed faktycznym przeniesieniem prawdziwego 
robota. 

3.3 Serwis i konserwacja 

AR może wspierać w usługach konserwacji i pomocy technicznej nawet personel techniczny, 
który nie ma wystarczającego doświadczenia, aby radzić sobie z rosnącą złożonością 
nowoczesnych produktów (Porcelli et al., 2013). Porcelli i in. (2013) przedstawiają główne 
wyzwania techniczne i organizacyjne, z którymi trzeba się zmierzyć, aby wprowadzić AR w 
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proces świadczenia usług serwisowych, na przykładzie studium przypadku w kontekście 
przemysłowym. 

Jednym z głównych problemów napotykanych na stanowiskach do montażu ręcznego jest błąd 
ludzki podczas wykonywania operacji. Dalle Mura, Dalle, Dini and Failli (2016) proponują 
innowacyjny system oparty na interakcji między czujnikiem siły a sprzętem rzeczywistości 
rozszerzonej (AR), służący do przekazywania pracownikom niezbędnych informacji o 
prawidłowej kolejności montażu i ostrzegania ich w przypadku wystąpienia błędów. 

W poniższym przykładzie mechanicy i elektronicy BMW uczą się na wirtualnym pojeździe, jak 
rozmontować silnik w celu zamontowania nowego paska rozrządu. Ta zdolność ma nie tylko 
ogromny potencjał ekonomiczny, ale także sprawia, że złożona praca jest o wiele 
bezpieczniejsza. 

Video: BMW augmented reality: https://youtu.be/P9KPJlA5yds  

Porsche od 2018 roku wykorzystuje rozszerzoną rzeczywistość (AR) do rozwiązywania 
trudnych problemów serwisowych, umożliwiając technikom lokalnego dealera 
komunikowanie się ze specjalistami oddalonymi o tysiące kilometrów i dostęp do informacji 
technicznych bez użycia rąk podczas pracy. Odkąd w marcu pandemia koronawirusa zaczęła 
zatrzymywać techników terenowych z dala od dealerów, wykorzystanie narzędzi 
diagnostycznych AR potroiło się, mówi producent samochodów. Technicy dealerów używają 
obecnie okularów AR, aby szukać pomocy u ekspertów mniej więcej raz dziennie w każdym 
salonie. (White, 2020) 

Thyssenkrupp, niemiecka firma hutnicza, zajmująca się produkcją stali oraz wytwarzaniem i 
serwisem wyrobów ze stali (windy, technologia, wyroby inżynieryjne, przemysł 
motoryzacyjny), zdigitalizowała proces utrzymania swojego działu dźwigów, co zapewnia 
firmie prawie 60% całkowitej EBITDA (zysk operacyjny). W tym celu dostarczyła okulary 
rozszerzonej rzeczywistości HoloLens ponad 24 000 operatorom konserwacyjnym, aby mogli 
zobaczyć i zidentyfikować problemy związane z konserwacją oraz mieć dostęp bez użycia rąk 
do informacji o wsparciu ekspertów. Ponadto mają dostęp w czasie rzeczywistym do 
wszystkich informacji dotyczących konserwacji predykcyjnej dźwigów. Pozwala to technikom 
na analizę potrzeb konserwacyjnych każdego dźwigu w czasie rzeczywistym. Okulary służą 
również do szkolenia techników. Zastosowanie tych technologii pozwoliło firmie 
ThyssenKrupp skrócić czas przestoju swoich wind o 50%, zmniejszyć liczbę wezwań do 
konserwacji do jednej czwartej, wydłużyć żywotność swoich wind i zwiększyć bezpieczeństwo 
operatorów. (Torres and Pastor) 

Video: Thyssenkrupp AG - Mixed Reality with HoloLens, 
https://www.youtube.com/watch?v=5CRlJaA9X00 

3.4 Obsługa zadań i współpraca 

Jednym z wczesnych przykładów wsparcia zadań przez AR i VR było wykorzystanie przez 
Caudell i Mizell HMD podczas produkcji samolotu Boeing (Caudell &  Mizell, 1992). Pracownik 
nosi HMD i otrzymuje pomoc wizualną podczas układania przewodów. To Caudell i Mizell w 
1990 r. wymyślili termin „rzeczywistość rozszerzona”. 
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Regenbrecht, Baratoff and Wilke (2005) opisują, w jaki sposób AR może być wykorzystany do 
pomocy pracownikowi przemysłowemu w różnych zadaniach, takich jak umieszczanie 
bezpieczników i wybieranie przedmiotów. W jednym z ich przykładów pracownik wykonujący 
kokpit ciężarówki umieszcza na płycie różnego typu bezpieczniki (o różnym kolorze). Istnieje 
wiele różnych modeli ciężarówek, więc deski wyglądają zupełnie inaczej. Zastosowane 
schematy to czarno-białe nadruki z różnymi numerami wskazującymi różne typy 
bezpieczników. Sfilmowanie planszy i dodanie nakładki pokazującej, gdzie należy umieścić 
różne typy bezpieczników, pomaga pracownikom w wykonywaniu ich zadań. 

AR może znaleźć zastosowanie również w sektorze nieruchomości i budownictwa. Woodward 
et al. (2010)  sugerują, że AR można wykorzystać do interaktywnych prezentacji na budowie, 
np. pokazanie klientom, jak może wyglądać budynek po remoncie. 

Stutzman et al. (2009) opisują inny sposób, w jaki AR może poprawić współpracę. Sugerują, że 
gdyby pracownicy byli wyposażeni w podręczny komputer z kamerą i różnymi czujnikami, 
„wydajność zakładu można poprawić, zapewniając bogatszą metodę komunikacji”. Przełożeni 
w pokoju kontrolnym mogliby łatwiej kierować działaniami pracowników i uzyskać lepszy 
przegląd statusu pracy. 

Innym stosunkowo wczesnym przykładem tego, jak AR można wykorzystać we współpracy, 
jest system konferencyjny AR przedstawiony przez Kato & Billinghurst (1999). Dzięki 
systemowi użytkownicy uzyskują dostęp do wirtualnej wspólnej tablicy, na której mogą 
współpracować z danymi 2D i 3D. 

Matsas & Vosniakos (2017) przedstawiają oparty na VR system szkoleniowy w kontekście 
poważnej gry, która symuluje w czasie rzeczywistym współpracę między robotami 
przemysłowymi a ludźmi, wykonując proste zadania produkcyjne. Przedstawiony scenariusz 
odnosi się do współpracy przy układaniu taśm do budowy części kompozytowych dla 
przemysłu lotniczego. 

Michalos et al. (2016) przedstawiają narzędzie Augmented Reality (AR) wspierające 
operatorów, w których ludzie i roboty współpracują we wspólnym przemysłowym miejscu 
pracy. System zapewnia wizualizację AR procesu montażu, instrukcje wideo i tekstowe oraz 
aktualizacje statusu produkcji. Narzędzie zwiększa również bezpieczeństwo operatora i jest 
zgodne z hybrydowym środowiskiem montażowym dzięki możliwościom zanurzenia 
technologii AR. Konfiguracja sprzętowa składa się ze sprzętu AR i znaczników, urządzeń 
ręcznych do wprowadzania danych przez użytkownika oraz infrastruktury sieciowej do 
łączenia robota z bazą danych pamięci. 
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PYTANIA DO SAMODZIELNEGO SPRAWDZENIA 
Która definicja najlepiej opisuje „rzeczywistość rozszerzoną”? 

A. Technologia, która zamienia obiekty fizyczne w obiekty cyfrowe 

B. Technologia nakładająca cyfrowe informacje na przedmioty ze świata rzeczywistego 

C. Technologia, która całkowicie zanurza użytkowników w nowym środowisku cyfrowym 

D. Technologia umożliwiająca zrozumienie obrazów na poziomie ludzkim 

 

2. Która definicja najlepiej opisuje „wirtualną rzeczywistość”? 

A. Technologia, która zamienia obiekty fizyczne w obiekty cyfrowe 

B. Technologia nakładająca cyfrowe informacje na przedmioty ze świata rzeczywistego 

C. Technologia, która całkowicie zanurza użytkowników w nowym środowisku cyfrowym 

D. Technologia umożliwiająca zrozumienie obrazów na poziomie ludzkim 

 

3. Różnica między VR i AR 

A. VR wzbogaca Twoją wizję | AR zastępuje Twoją wizję 

B. VR to prawdziwy świat | AR to środowisko wirtualne 

C. VR zastępuje Twoją wizję | AR wzbogaca Twoją wizję 

 

4. Co w technologii immersyjnej oznacza MR? 

A. Rzeczywistość mieszana 

B. Mierzona rzeczywistość 

C. Więcej rzeczywistości 

D. Rzeczywistość lustrzana  

 

5. Jakie są rodzaje urządzeń VR: 

A. High-end, mid-tier, low-end 

B. High-end i low-end 

C. Wysoka rozdzielczość i niska rozdzielczość 

 

6. Które z poniższych urządzeń są używane w AR? 

A. HTC Vive 

B. Oculus Rift 
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C. Microsoft HoloLens 

D. Google Cardboard i warianty 

E. Windows Mixed Reality 

F. Meta 2 

G. PlayStation VR 

H. Magic Leap 

I. Google Daydream 

J. Samsung Gear VR 

K. Mira Prism 

 

7. Które z poniższych urządzeń są używane w VR? 

A. HTC Vive 

B. Oculus Rift 

C. Microsoft HoloLens 

D. Google Cardboard i jego warianty 

E. Rzeczywistość mieszana w systemie Windows 

F. Meta 2 

G. PlayStation VR 

H. Magic Leap 

I. Google Daydream 

J. Samsung Gear VR 

K. Mira Prism 

 

8. Technologie AR/VR są wykorzystywane w przemyśle i zaawansowanej produkcji w 
obszarach: 

A. Kształcenie i szkolenie zawodowe  

B. Projekt i rozwój 

C. Obsługa zadań i współpraca 

D. Serwis i konserwacja 

E. Żaden z nich 
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PYTANIA POPRAWNE ODPOWIEDZI 
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5 a 
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8 a, b, c, d 
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WPROWADZENIE DO LEKCJI 

Bezpieczeństwo konsumentów związane ze stosowaniem produktów i bezpieczeństwem 
miejsc pracy jest traktowane z największą uwagą w Unii Europejskiej. Odpowiednie cele 
związane z zapewnieniem bezpieczeństwa obywateli znalazły istotne miejsce w traktatach 
założycielskich, a następnie zostały wyszczególnione w aktach prawnych UE, takich jak 
rozporządzenia i dyrektywy. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa mają zastosowanie zarówno 
do producentów produktów, którzy są prawnie zobowiązani do dostarczania bezpiecznych 
produktów, jak i do pracodawców, którzy są prawnie zobowiązani do zapewnienia 
bezpiecznych miejsc pracy. Przepisy Unii Europejskiej mające zastosowanie do produktów 
mają zastosowanie do dużych grup produktów, takich jak maszyny, zabawki, wyroby 
medyczne. Europejskie normy zharmonizowane odgrywają ważną rolę w europejskim 
systemie zapewniania bezpieczeństwa produktów. Roboty przemysłowe, zautomatyzowane i 
zrobotyzowane ogniwa i linie produkcyjne są traktowane na etapie projektowania, produkcji 
i sprzedaży jako produkty i podlegają odpowiednim przepisom i dyrektywom w sprawie 
maszyn. Po zainstalowaniu i uruchomieniu tych urządzeń u pracodawcy są one traktowane 
jako miejsca pracy i podlegają odpowiednim wymaganiom zawartym w dyrektywach w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy. W przypadku bezpieczeństwa robotów, a także 
zautomatyzowanych i zrobotyzowanych ogniw i linii produkcyjnych, zajmujemy się 
wymaganiami prawnymi i technicznymi. Ta lekcja przedstawia te tematy. Ich 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. Ta lekcja skupia się na zabezpieczeniu obszaru pracy 
robota za pomocą urządzeń i systemów ochronnych. 

Lekcja ta jest ukierunkowana na kwestie BHP dotyczące maszyn, zwłaszcza robotów 
przemysłowych oraz zrobotyzowanych komórek i linii.  

CELE LEKCJI 

Materiał tej lekcji MILAN powinien być znany studentom i powinien być wykorzystywany 
zarówno przez projektanta, wykonawcę, importera robotów przemysłowych i 
zrobotyzowanych linii produkcyjnych, jak i pracodawcę, który będzie korzystał z tych 
robotów i linii produkcyjnych i gdzie urządzenia te są miejscami pracy. Niniejsza lekcja skupia 
się na kwestiach prawnych i norm europejskich związanych z bezpieczeństwem i higieną 
pracy (BHP) w zrobotyzowanych instalacjach produkcyjnych. 

Treść lekcji obejmuje: 
• główny materiał (wyjaśnienie tematu), 
• przykłady, 
• ćwiczenia. 

Celem lekcji jest zapewnienie uczestnikom (studentom i uczniom) treści lekcji w jasny i 
zwięzły sposób. Zakłada się, że po opanowaniu materiału lekcyjnego uczestnik zrozumie 
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znaczenie i znaczenie działań podejmowanych w firmie produkcyjnej na rzecz 
bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP), w tym funkcjonowania systemów zarządzania BHP. 

Zrozumie cele i zadania działań prewencyjnych usług BHP oraz zrozumie obowiązki 
pracodawcy i pracownika w zakresie organizacji bezpiecznego miejsca pracy. Będzie on w 
stanie identyfikować zagrożenia w miejscu pracy i określać odpowiednie poziomy ryzyka dla 
tych zagrożeń. 

Zrozumienie sensu i celowości działań podejmowanych przez poszczególnych pracowników 
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy powinno przekładać się na lepszą, skuteczniejszą 
i bezpieczniejszą organizację pracy całego przedsiębiorstwa. Aby lepiej skonsolidować 
wiedzę, lekcja obejmuje pytania kontrolne. Na końcu znajduje się lista literatury, która może 
być wykorzystana do pogłębienia wiedzy na temat omawianych kwestii. 

TREŚĆ LEKCJI 

1 KWESTIE OGÓLNE 

Przepisy i przepisy dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa w większości krajów świata są 
traktowane jako bardzo ważne dla życia i zdrowia społeczeństwa. Dlatego są one mocno 
zakorzenione w systemach prawnych poszczególnych krajów. Przepisy dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) nie są zatem traktowane jako luźne zalecenia, porady 
techniczne lub tzw. dobre praktyki inżynieryjne, lecz jako obowiązki, których stosowanie jest 
wymagane przez prawo. 

Ta lekcja skupia się na ogólnych przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy dla instalacji 
zrobotyzowanych. Domyślnie chodzi o przepisy obowiązujące w Unii Europejskiej. 

Takie wyjaśnienie jest konieczne, ponieważ podobne przepisy dotyczące bezpieczeństwa i 
higieny pracy w innych krajach świata różnią się od siebie i mogą znacznie różnić się od 
przepisów obowiązujących w krajach UE. 

Istnieje pragnienie harmonizacji prawa w UE. Harmonizacja prawa polega na oparciu prawa 
w poszczególnych państwach członkowskich na wspólnych zasadach. Harmonizacja 
niekoniecznie oznacza jednolitość prawa. 

Przepisy prawa UE są zawarte w dyrektywach i innych aktach prawnych. Są one tworzone 
przez Komisję i Radę UE, a następnie przekazywane do prawa poszczególnych państw 
członkowskich na podstawie rozporządzeń właściwych ministrów i ustaw. 

Zgodnie z prawem UE roboty przemysłowe oraz gniazda i instalacje zrobotyzowane wchodzą 
w skład dużej grupy produktów zwanych ogólnie maszynami. Z tego powodu wszystkie 
rozważania w dalszej lekcji na temat maszyn odnoszą się również do robotów 
przemysłowych i instalacji zrobotyzowanych. 

Przepisy prawa UE odnoszące się do bezpieczeństwa technicznego zostały stworzone tak, 
aby były jak najbardziej przejrzyste i miały zastosowanie do dużych grup produktów. Przepisy 
te koncentrują się w większym stopniu na różnych rodzajach zagrożeń dla maszyn, a nie na 
tych, które dotyczą jedynie wąskich grup produktów. 
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Prawo utworzone w UE opiera się na tzw. pierwotnych źródłach prawa, które są 
postanowieniami traktatów. 

 Na podstawie art. Traktatu Komisja i Rada tworzą dyrektywy nowego podejścia, które 
odnoszą się do ochrony jednolitego rynku europejskiego przed produktami o nieznanym 
pochodzeniu oraz przed produktami, które mogą stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia 
konsumentów, 

Dyrektywy, tzw. polityki społeczne mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia 
pracowników w miejscu pracy, są tworzone przez Komisję i Radę UE na podstawie 
mandatów przyznanych na mocy art. Traktatów. 

Można więc zauważyć, że z punktu widzenia postanowień Traktatu dotyczących urządzenia 
technicznego (np. maszyny, w tym robota i instalacji zrobotyzowanej) można patrzeć z 
dwóch stron (Rys. 1).: 
 

 
Rysunek 1 Prawo UE dotyczące bezpieczeństwa produktów oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w miejscu 

pracy (OHS) 

Pierwsza: 

— produkt, który ma być sprzedawany na jednolitym rynku europejskim i który ma być 
bezpieczny dla konsumentów. Chodzi o ochronę rynku i praw konsumentów UE do 
bezpiecznych produktów. Prawo to zostało zapisane w art. 25.26, 27, 114 i 115 Traktatu z 
Lizbony 

 Druga: 

Miejsce pracy bezpieczne dla zdrowia użytkownika (operatora). Chodzi o przepisy dotyczące 
zdrowia i bezpieczeństwa. Prawo do zabezpieczenia miejsc pracy jest zapisane w art. 118a 
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Traktatu Rzymskiego oraz w art. 127 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (rys. 
1): 

 

Niniejsza lekcja skupia się wyłącznie na kwestiach związanych ze zdrowiem i 
bezpieczeństwem, a zatem na kwestiach, do których stosuje się prawą stronę rys. 1. 

Zagadnienia związane z lewą stroną rys. 1 są przedmiotem lekcji 4.1.2. 

2 MASZYNA JAKO PRODUKT I MASZYNA JAKO ELEMENT WYPOSAŻENIA MIEJSCA PRACY 

Systemy prawne państw członkowskich Unii Europejskiej są zharmonizowane z prawem UE, 
w związku z czym w poszczególnych państwach członkowskich istnieje duże podobieństwo 
przepisów dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa. Harmonizacja prawa, tj. dążenie do 
oparcia prawa na podobnych zasadach, niekoniecznie oznacza proces harmonizacji prawa. 
UE nie narzuca państwom członkowskim jednolitych przepisów dotyczących przepisów 
dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa. Prawo UE określone w dyrektywach socjalnych 
określa jedynie tzw. poziom minimalnych wymogów (rys. 2). Przepisy dotyczące zdrowia i 
bezpieczeństwa w poszczególnych państwach członkowskich mogą różnić się pod względem 
poziomu przyjętych wymagań minimalnych. Minimalne wymogi w poszczególnych krajach 
muszą jednak być co najmniej na poziomie minimalnych wymogów określonych w 
dyrektywach socjalnych, m.in. w dyrektywie 2009/104/WE zwanej dyrektywą narzędziową. 
Lista dyrektyw znajduje się w bibliografii. 

Po lewej stronie obrazu poziom bezpieczeństwa nowej maszyny, która opuszcza fabrykę i 
jest skierowany na sprzedaż, jest zaznaczony na czerwono. Zagadnienia związane z lewą 
stroną rysunku są przedmiotem lekcji 4.2.1. 

Ta lekcja skupia się wyłącznie na kwestiach związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem, 
które są objęte prawami na rysunku.  

Widzimy, że wymagania bezpieczeństwa dla maszyn, które są miejscami pracy, są niższe niż 
w przypadku nowych maszyn. 

Minimalne wymogi bezpieczeństwa w miejscach pracy są niższe niż podstawowe wymogi, 
które muszą być spełnione przez nowe maszyny przeznaczone do sprzedaży i użytkowania na 
jednolitym rynku europejskim. 

Z biegiem czasu, w wyniku zużycia maszyny, poziom bezpieczeństwa maszyny jako miejsca 
pracy może się zmieniać, spadać, ale nigdy nie powinien być niższy niż poziom przyjętych 
minimalnych wymagań. Zadaniem usług BHP w zakładzie produkcyjnym powinna być 
okresowa, planowana kontrola maszyn (miejsc pracy) w celu sprawdzenia ich poziomu 
bezpieczeństwa. Na podstawie wyników tej kontroli należy podjąć odpowiednie działania 
naprawcze i zapobiegawcze, takie jak: wymiana lub naprawa maszyny, wymiana lub 
zastosowanie nowych technicznych środków ochronnych. 
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Rys. 2 Poziom wymagań zasadniczych i minimalny poziom wymagań - porównanie 

 

Z biegiem czasu, w wyniku zużycia maszyny, poziom bezpieczeństwa maszyny jako miejsca 
pracy może się zmieniać, spadać, ale nigdy nie powinien być niższy niż poziom przyjętych 
minimalnych wymagań. Zadaniem służb BHP w zakładzie produkcyjnym powinna być 
okresowa, planowana kontrola maszyn (miejsc pracy) w celu sprawdzenia ich poziomu 
bezpieczeństwa. Na podstawie wyników tej kontroli należy podjąć odpowiednie działania 
naprawcze i zapobiegawcze, takie jak: wymiana lub naprawa maszyny, wymiana lub 
zastosowanie nowych technicznych środków ochronnych. 

 Podstawą działania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładzie 
produkcyjnym [1] powinny być planowane środki zapobiegawcze. 

3 OCENA RYZYKA ZWIĄZANEGO Z ROBOTAMI 

3.1 Zagrożenie i ryzyko 

Terminy „zagrożenie” i „ryzyko” są podstawowymi terminami stosowanymi w technikach 
oceny bezpieczeństwa maszyn. Terminy te są niejednoznaczne i bardzo trudne do 
zdefiniowania. Mogą być one interpretowane w różny sposób w różnych dziedzinach 
działalności, dlatego niemożliwe jest podanie jednej uniwersalnej definicji tych terminów. W 
języku potocznym, a nawet w specjalistycznych słownikach, terminy te są często używane 
zamiennie lub też są ze sobą identyfikowane. 



Wielofunkcyjna sieć wspomagająca kształcenie i szkolenie zawodowe 
w zaawansowanej produkcji  
Nr projektu 2018-1-PL01-KA202-050812  

 
 
 

 
-	10	-	

 W kwestiach związanych z oceną bezpieczeństwa technicznego maszyn i urządzeń, w tym z 
oceną bezpieczeństwa miejsc pracy, terminy „zagrożenie” i „ryzyko” mają ściśle określone 
znaczenie. 

Dobrym źródłem wyjaśnień stosowanych terminów jest standard [6]. 

Poniżej znajdują się niektóre z terminów podanych w wyżej wymienionej normie: 

Urazy fizyczne lub pogorszenie stanu zdrowia 

Zagrożenie — jest potencjalnym źródłem szkody. 

Termin ten może być określony, np. mechaniczny, elektryczny, chemiczny, termiczny, 
radiologiczny, pożar, zagrożenie wybuchem itp. 

Zagrożenie może być trwałe, np. zagrożenie ze strony obrotowej części maszyny roboczej lub 
niespodziewanie, np. ryzyko uderzenia przez uszkodzony element maszyny, który zostanie 
wyrzucony z maszyny siłą odśrodkową. Zagrożeniem może być śliska podłoga, izolowany drut 
czynny, ostry krawędź poręczy itp. Zagrożenie może prowadzić do zdarzenia 
niebezpiecznego. 

Niebezpieczne zdarzenie — jest zdarzeniem, które może spowodować uszkodzenie. 

Sytuacja nadzwyczajna — sytuacja, w której dana osoba jest narażona na co najmniej jedno 
zagrożenie. 

Ryzyko — połączenie prawdopodobieństwa wystąpienia szkody i jej ciężkości (rys. 3): 
 

 
Rys. 3 Ryzyko jako połączenie wagi szkody i prawdopodobieństwa wystąpienia szkody 

 

Oszacowanie prawdopodobieństwa powinno uwzględniać: 
• czy jedna osoba lub wiele osób są narażone, 
• jak prawdopodobne jest wystąpienie zdarzenia niebezpiecznego, 
• czy możliwe jest uniknięcie lub ograniczenie szkody. 

 

Właściwe zrozumienie terminów „zagrożenie” i „ryzyko” ma zasadnicze znaczenie dla oceny 
bezpieczeństwa maszyn. 
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Ryzyko jest zawsze związane z zagrożeniem. Jeżeli istnieje co najmniej jedno zagrożenie, nie 
istnieje ryzyko. 

Przykład: śliska podłoga jest zagrożeniem, które może prowadzić do niebezpiecznego 
upadku, które może spowodować, na przykład, ogólne siniaki i złamane ramię. 
 

3.2 Analiza ryzyka 

Analiza ryzyka (rys. 4) jest procesem, który dostarcza nam informacji na temat poziomu 
ryzyka danej maszyny lub miejsca pracy. 

Analiza ryzyka obejmuje: 

a) definiowanie ograniczeń maszynowych, w tym zrobotyzowanego miejsca pracy, 

b) identyfikowanie wszystkich możliwych zagrożeń, 

c) szacowanie ryzyka. 

Analiza ryzyka może odnosić się do dowolnej fazy realizacji projektu nowej maszyny lub 
może być przeprowadzana okresowo w celu zbadania poziomu bezpieczeństwa w miejscu 
pracy w ramach Systemu Zarządzania BHP jako działań naprawczych lub zapobiegawczych. 

 

 
Rysunek 4 Proces oceny ryzyka 

 

3.2.1 Definiowanie ograniczeń maszyny i identyfikowanie zagrożeń 
 

Przed zidentyfikowaniem zagrożeń należy dokładnie określić, gdzie przebiega granica 
maszyny, co jest zawarte w maszynie (stacji roboczej), która będzie przedmiotem 
identyfikacji zagrożenia, a co nie należy do maszyny. Czasami zapewnienie takich granic nie 
jest oczywiste, ponieważ w wielu przypadkach mamy do czynienia z złożonymi liniami 
technologicznymi składającymi się z wielu maszyn, podajników i buforów oraz innych 
urządzeń. 
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 Proces identyfikacji zagrożeń, określany niekiedy mianem „odwzorowania zagrożeń”, należy 
przeprowadzić jak najdokładniej, tak aby nie przegapić żadnego zagrożenia, którego ryzyko 
mogłoby wpłynąć na późniejszą ocenę bezpieczeństwa maszyny. 

Następujące normy pomagają w identyfikacji zagrożeń: 
• EN ISO 12100: 2012. Bezpieczeństwo maszyny. Ogólne zasady projektowania. Ocena i 

ograniczanie ryzyka. Norma ta zawiera wiele cennych wskazówek, jak przeprowadzić 
proces identyfikacji zagrożeń. 

• Załącznik B do niniejszej normy Przykłady zagrożeń, sytuacji niebezpiecznych i 
zdarzeń niebezpiecznych znajdują się w wielostronicowej tabeli, w której 
zgromadzono wykaz różnych rodzajów zagrożeń, które mogą wystąpić w różnych 
fazach żywotności maszyny. 

• EN ISO 10218-1: 2011 Roboty i urządzenia do robotyki - Wymagania bezpieczeństwa 
dla robotów przemysłowych - Część 1: Roboty. 

• W załączniku A zatytułowanym „Wykaz istotnych zagrożeń” powyższych norm 
podano tabelę, w której uwzględniono i szczegółowo opisano różne zagrożenia 
występujące w robotach przemysłowych. 

• EN ISO 10218-2: 2011.. Roboty i urządzenia do robotyki - Wymagania bezpieczeństwa 
dla robotów przemysłowych - Część 2: System robotów i integracja. W załączniku A: 
„Wykaz znaczących zagrożeń” jest tabelą, w której uwzględniono i szczegółowo 
opisano różne rodzaje zagrożeń występujących w gniazdach zrobotyzowanych i 
liniach produkcyjnych. 

Proces identyfikacji zagrożeń związanych z maszyną lub miejscem pracy powinien być 
odpowiednio udokumentowany. Wytyczne dotyczące sposobu, w jaki powinna wyglądać 
dokumentacja z procesu identyfikacji zagrożeń, znajdują się w normie EN ISO 12100: 2012  

W przypadku miejsc pracy proces identyfikacji zagrożeń i szacowania ryzyka powinien być 
przeprowadzany okresowo przez doświadczonych specjalistów w ramach systemu 
zarządzania jakością BHP. 

Dokumentacja identyfikacji zagrożeń stanowi podstawę kolejnego etapu oceny 
bezpieczeństwa maszyny (miejsca pracy), którym jest proces oceny ryzyka. 

3.2.2 Oszacowanie ryzyka 

Oszacowanie ryzyka można przeprowadzić przy użyciu różnych metod. 

Możemy wybrać metody jakościowe lub ilościowe. 

Metody jakościowe są prostsze i są stosowane znacznie częściej. Najczęściej stosowaną 
metodą jest wykres [9] rys. 5: 
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Rysunek 5 Wykres szacowania ryzyka [9] 

 

W metodzie tej uwzględnia się cztery parametry: 
 

S - konsekwencje wydarzenia: 
S1- nieznaczny uraz lub dyskomfort, 
S2 - poważne obrażenia jednej lub więcej osób, 
S3 - śmierć jednej osoby, 
S4 - śmierć wielu ludzi. 

 

A - częstotliwość narażenia na ryzyko związane z zagrożeniem: 
A1 - rzadko do częstych, 
A2 - często na stałe. 

 

B - możliwość ochrony przed zagrożeniami: 
B1 - możliwe pod pewnymi warunkami, 
B2 - prawie niemożliwe. 

 

W - prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia niepożądanego: 
W1- bardzo małe, 
W2 - małe, 
W3 - stosunkowo duża. 

 

Poziom ryzyka: 
 — minimalne ryzyko, 
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 1-2 niskie ryzyko, 
 3-5 średnie ryzyko, 
 6-7 wysokie ryzyko. 

 

Przykład (rys. 6): 

Zidentyfikowane zagrożenie zostało opisane za pomocą parametrów: S3, A1, W1. Wykres 
pokazuje, że szacowany poziom ryzyka dla tego zagrożenia jest niewielki (2). 

Oszacowano, że szacowany poziom ryzyka jest niewielki, chociaż skutki tego zdarzenia są 
tragiczne (S3). Jednak częstość narażenia na ryzyko związane z tym zagrożeniem jest 
rzadkością (A1), a prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia niepożądanego związanego z 
tym zagrożeniem jest bardzo niskie (W1). 
 

 
Rysunek 6 Określenie poziomu ryzyka dla zidentyfikowanego zagrożenia na podstawie wykresu ryzyka 

 

W przypadku metod jakościowych, w tym metody graficznej, poziom ryzyka jest zawsze 
przedstawiany w skali konwencjonalnej. Np. w skali trzech punktów: 1- niskie ryzyko, 2- 
średnie ryzyko, 3- wysokie ryzyko lub np. w pięciopunktowej skali: 1 - niskie ryzyko, 2 - niskie 
ryzyko, 3- średnie ryzyko, 4-wysokie ryzyko, 5 bardzo wysokie ryzyko. Można również 
stosować inne wagi.  

Stosowanie metod jakościowych jest tylko pozornie proste. Metody te, jeśli mają zapewnić 
wiarygodne i obiektywne wyniki, wymagają doświadczenia estymatorów, aby nie ulegać 
pokusie zaniżania lub zawyżania poziomu ryzyka. W związku z tym zaleca się, aby 
oszacowanie poziomu ryzyka w metodach jakościowych nie było dokonywane przez osoby 
fizyczne, lecz przez zespoły złożone z doświadczonych specjalistów. 
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Ilościowe metody szacowania ryzyka są dokładniejsze, ponieważ opierają się na teorii 
prawdopodobieństwa. Nie są one jednak tak popularne jak metody jakościowe. Metody 
ilościowe uznaje się za trudniejsze niż metody jakościowe. W wielu przypadkach metody te 
nie mogą być w ogóle stosowane ze względu na brak niezbędnych danych statystycznych 
dotyczących działania danego typu maszyny lub miejsca pracy. Zapobiega to kalkulacjom. 

3.2.3 Ocena ryzyka, dopuszczalne ryzyko 

Ryzyko zawsze istnieje i towarzyszy nam w życiu, w pracy, na każdym kroku od urodzenia. 
Działamy szeroko, opierając się na intuicji. Stale oceniamy (oceniamy) ryzyko. Intuicyjnie 
przyjmujemy małe ryzyko i nie myślimy o tym zbytnio. Nie akceptujemy jednak ryzyka, które 
uważamy za duże i bardzo duże. Ryzyko to zmusza nas do głębszego myślenia, 
podejmowania decyzji i działań mających na celu ich ograniczenie lub jeśli jest to możliwe do 
wyeliminowania zagrożeń, które je powodują. 

W ocenie ryzyka maszyny lub stanowiska pracy ocena ryzyka (rys. 4) jest etapem oceny 
ryzyka, na którym podejmujemy decyzję, czy: 

a/możemy uznać istniejący poziom ryzyka za dopuszczalny, a sytuacja nie wymaga od nas 
dalszych działań lub czy 

B/uważamy, że istniejący poziom ryzyka jest zbyt wysoki, nie do przyjęcia i z tego wyciągamy 
wniosek, że należy podjąć działania w celu zmniejszenia tego ryzyka. 

3.2.4 Dopuszczalne ryzyko 

Dopuszczalne ryzyko to ryzyko, które pozwala Ci bezpiecznie wykonywać swoją pracę. Często 
dodaje się dodanie „przy akceptowalnych kosztach”. Chodzi o to, że podczas ograniczania 
ryzyka ponosimy koszty (zob. pkt 2.2.5). Wiąże się to z kosztami stosowania środków 
technicznych, które musimy stosować w celu zmniejszenia poziomu ryzyka. 

Co oznacza akceptowalne ryzyko? 

W brytyjskiej literaturze dotyczącej zmniejszenia poziomu ryzyka w miejscu pracy uznaje się, 
że ryzyko akceptowalne dla operatora w miejscu pracy jest takim ryzykiem, które jest 
porównywalne z ryzykiem odczuwanym przez tego operatora w normalnych warunkach 
domowych. 

 

3.2.5 Zmniejszenie ryzyka, ryzyko rezydualne 

Możemy zmniejszyć ryzyko w miejscu pracy poprzez: 

a) zastosowanie rozwiązań konstrukcyjnych maszyn, zrobotyzowanej stacji 
produkcyjnej, dzięki której rozwiązania te same w sobie są bezpieczne, 

b) stosowanie technicznych środków ochronnych w postaci: osłony, czujniki, zasłony, 
maty dotykowe, systemy wentylacji, w tym bezkontaktowe środki ochronne, takie jak 
kurtyny świetlne, skanery laserowe, kamery itp. 
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c) wykorzystanie środków informacyjnych, takich jak: tablice ostrzegawcze, znaki, 
sygnalizacja świetlna i dźwiękowa, instrukcje, szkolenia i środki ochrony 
indywidualnej. 

  

Powyższe działania są często nazywane Triadą Bezpieczeństwa Technicznego lub 
Kompleksową Zasadą Bezpieczeństwa. 

Powyższe działania powinny być zawsze stosowane w wyżej wymienionej kolejności. 

Najpierw staramy się zastosować działanie A. 

Jeżeli pomimo zastosowania rozwiązań strukturalnych nadal istnieje ryzyko rezydualne na 
poziomie, którego nie możemy zaakceptować, stosujemy działanie B, które uzupełniamy 
działaniem C. 

Działania C mogą jedynie uzupełniać działania B, które z kolei mogą uzupełniać działania A. 

Inne działania są złe. W związku z tym na przykład maski ochronne używane przez 
pracodawcę jako środki ochrony indywidualnej dla pracowników pracowni zrobotyzowanej 
lakierni nie mogą zastąpić braku w pełni działającego układu wydechowego w tej lakierni. 
Obowiązkiem pracodawcy jest podjęcie wszelkich dostępnych środków, w tym środków 
technicznych w celu zmniejszenia ryzyka (w tym działania B). 

Wystarczające środki ograniczania ryzyka uznaje się za działania, w których ryzyko 
rezydualne nie przekracza dopuszczalnego poziomu ryzyka. 
 

3.2.6 Koszty i korzyści wynikające ze zmniejszenia ryzyka 

Zmniejszenie ryzyka w miejscu pracy wiąże się z kosztami. W zamian otrzymujemy 
bezpieczniejsze miejsce pracy, gdzie praca jest mniej męcząca, pracownik jest mniej 
narażony na wypadki, jest mniej narażony na różne zagrożenia i choroby zawodowe itp. 
Poziom ryzyka w miejscu pracy nie powinien być wyższy niż poziom ryzyka przyjęty jako 
dopuszczalny. 

Rys. 7 przedstawia wykresy „zysków i strat” w wyniku zmniejszenia ryzyka w miejscu pracy. 
Te wykresy pochodzą z [2]. 
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Rys. 7 Zyski i straty wynikające ze zmniejszenia ryzyka, od [13] 

 

Wykresy na tym rysunku są czysto ilustracyjne. Pokazują one, że inwestowanie w środki 
ochronne w celu osiągnięcia miejsca pracy o bardzo niskim ryzyku powinno być 
umiarkowane i rozsądne. Wynikający z tego wykres 3 przedstawia tendencje zmian w 
kosztach całkowitych wynikających ze zmniejszenia ryzyka, zwiększając tym samym poziom 
bezpieczeństwa Pb (%). Zakłada się, że jeżeli miejsce pracy jest całkowicie niebezpieczne (tj. 
poziom bezpieczeństwa Pb wynosi zero (wykres 2), koszt strat (Ks) z tego powodu wynosi 
100 %. Mamy tylko straty w pozycji, gdzie poziom bezpieczeństwa Pb = 0 Wraz ze wzrostem 
kosztów ryzyka (Kr) (wykres 1) dla urządzeń ochronnych, poziom bezpieczeństwa wzrasta, 
koszty strat (Ks) spadają i pojawia się zysk (Z) w porównaniu z jego brakiem na stanowisku 
całkowicie niebezpiecznym, na którym Pb = 0. 

Zysk całkowity Zw (wykres 3) powstaje po odjęciu od Zs wartości Kr na środki ochronne 
podnoszące poziom bezpieczeństwa stanowiska: 
 
                                                               dlatego Zw = Zs - Kr. 
  
Dla poziomu bezpieczeństwa Pb opt %, zysk Zw przyjmuje wartość maksymalną. 
  

Gdy będziemy dążyć do uzyskania idealnie bezpiecznego stanowiska pracy (Pb bliskie 100%) 
to jesteśmy zmuszeni stosować bardzo drogie środki ochronne. Koszty tych środków Kr rosną 
wykładniczo (wykres 1) i pochłoną zyski Zs z ich stosowania. Powstaje sytuacja, że Kr ≥ Zs  

Przedsięwzięcie wtedy traci sens techniczny i ekonomiczny. 
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Gdy poziom bezpieczeństwa Pb opt jest dla nas niedopuszczalny, (bo jest wciąż zbyt wysoki 
dla nas poziom ryzyka), to wówczas należy zastanowić się nad sensem ekonomicznym 
projektu. Czy założony, bardzo niski poziom ryzyka będzie w ogóle możliwy do uzyskania 
przez użycie bardzo drogich urządzeń ochronnych, przy zwykle ograniczonych zasobach 
projektu? 

4 DOKUMENTACJA INSTALACJI ROBOTA 

Nowa zrobotyzowana instalacja, zbudowana zgodnie z potrzebami klienta, przez producenta 
z siedzibą w UE, podobnie jak każda maszyna jest przekazywana klientowi wraz z 
niezbędnymi dokumentami: 
 

• Dokumentacja techniczna instalacji, której treść ma być zgodna z dyrektywą 
maszynową, 

• Instrukcje producenta, których forma i treść są również zgodne z dyrektywą 
maszynową, 

• Kopię deklaracji zgodności WE/UE dla całej instalacji, 
• Inne sprawozdania i sprawozdania, które są przewidziane w kontakcie z producentem 

instalacji 
 

Zazwyczaj po instalacji w miejscu klienta instalacja jest ponownie uruchamiana w celu 
przeprowadzenia testów odbioru końcowego. 

Oznakowanie CE instalacji jest wykonane przez producenta robota. 

Warto zauważyć, że klient otrzymuje kopię deklaracji zgodności WE/UE. Oryginał niniejszej 
deklaracji zgodności lub kopia deklaracji przez notariusza nie jest wymagana. 

Producent przechowuje oryginalną deklarację zgodności wraz z dokumentacją dotyczącą 
oceny zgodności instalacji. 

Dokumentacja z przeprowadzonej oceny zgodności nie jest przekazywana klientowi, 
ponieważ nie ma takiego wymogu w prawie UE. 

Chyba że przekazanie tej dokumentacji zostało wyraźnie uzgodnione w umowie zawartej 
między producentem a instytucją zamawiającą przed przystąpieniem do realizacji projektu. 

Dostarczone instrukcje producenta i deklaracja zgodności powinny być sporządzone w języku 
zrozumiałym dla odbiorcy w danym kraju. Tak więc w języku niemieckim, jeżeli odbiorcą jest 
Niemcy, lub w języku polskim, jeżeli odbiorca znajduje się w Polsce. 

Po formalnym zaakceptowaniu instalacji przez klienta zmienia się jej status prawny. 

Instalacja nie jest już produktem, który ma spełniać zasadnicze wymogi dyrektyw nowego 
podejścia, ale staje się miejscem pracy, które ma spełniać wymogi dyrektyw społecznych. 
Właścicielem miejsca pracy jest instytucja zamawiająca, która zazwyczaj jest pracodawcą. 

Deklaracja zgodności WE/UE jest jedynym dokumentem prawnym dla klienta, certyfikat 
producenta, że sprzedawany przez niego produkt spełnia wszystkie wymogi bezpieczeństwa 
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określone w prawie UE, które mają zastosowanie do tego produktu. Wzór deklaracji WE/UE 
znajduje się w załączniku do dyrektywy w sprawie maszyn. 

Inne dokumenty, które czasami sprzedawca próbuje przekazać klientowi zamiast deklaracji 
zgodności WE/UE, takie jak: Certyfikaty badań laboratoryjnych, certyfikaty zgodności CE, 
certyfikaty europejskie, europejskie certyfikaty bezpieczeństwa WE, deklaracje właściwości 
użytkowych, deklaracja zgodności z normą itp. są dla klienta nieważne i bezużyteczne, a w 
przypadku maszyn nie mają mocy prawnej, a zatem odbiorca nie powinien w ogóle 
akceptować takich dokumentów. 

Jedynym akceptowalnym dokumentem jest deklaracja zgodności WE/UE, której wzór 
znajduje się np. w załączniku do dyrektywy 2006/42/WE w sprawie maszyn. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na wszystkie rodzaje deklaracji i świadectw wydawanych 
przez producentów z Dalekiego Wschodu. 

 Jeśli masz wątpliwości co do tego, co zrobić, powinieneś skorzystać z dobrych, zaufanych 
porad specjalistycznych. 

5 PRACE MODERNIZACYJNE 

Często zadawane jest pytanie: 

Czy użytkownik, właściciel produktu (maszyna), może samodzielnie dokonać napraw i 
modernizacji po okresie gwarancji, nie obawiając się utraty ważności deklaracji zgodności 
WE/UE? Czy użytkownik musi korzystać z usług producenta maszyny? 

 

Deklaracja zgodności WE/UE jest certyfikatem producenta wymaganym przez prawo przy 
sprzedaży nowej maszyny na jednolitym rynku europejskim. W niniejszej deklaracji 
producent, za który odpowiada, informuje, że w momencie wydawania deklaracji zgodności 
WE/UE dla nowej maszyny przeznaczonej do sprzedaży, a w naszej sytuacji zrobotyzowanej 
linii produkcyjnej, spełniała wszystkie zasadnicze wymogi dyrektyw nowego podejścia UE, 
które mają zastosowanie do tego produktu. Oświadczenie to jest wymagane przez prawo UE, 
gdy maszyna ma być sprzedana lub używana na jednolitym rynku europejskim po raz 
pierwszy. Deklaracja WE/UE ma zastosowanie tylko do nowej maszyny i jest wydawana dla 
tej maszyny tylko raz. 

Producent nie może ponosić odpowiedzialności za późniejszy stan linii. Jak już wspomniano, 
deklaracja WE/UE jest wydawana tylko raz, gdy maszyna zostaje wprowadzona do JRE jako 
nowa. Deklaracja zgodności WE/UE dotyczy właściwości produktu w dniu wydania niniejszej 
deklaracji. 

Użytkownik będący właścicielem linii powinien dbać o jej stan i poziom bezpieczeństwa 
użytkowania, okresowo wymieniać materiały eksploatacyjne i nośniki nowymi oraz, w razie 
potrzeby, dokonywać napraw. Wtedy jest to nadal ta sama linia produkcyjna. Jego 
parametry nie zmieniają się, nowe, niezbadane zagrożenia nie powstają. Ryzyko związane z 
tą pozycją pozostaje niezmienione. 
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Właściciel linii może również przejść o krok lub kilka kroków dalej i rozszerzyć tę linię, 
odbudować ją, zmienić jej cel. Ale potem (bardzo często zdarza się nieświadomie) właściciel 
linii przypadkowo staje się producentem nowej maszyny opartej na tej istniejącej maszynie. 

Nowa maszyna ma swoją nową historię. Może wprowadzać nowe zagrożenia. Staje się 
nowym miejscem pracy o niezbadanym poziomie ryzyka. W przypadku takiej nowej maszyny 
właściciel musi ponownie przeprowadzić proces oceny zgodności i wydać deklarację 
zgodności WE/UE. 
Odpowiedzialność za produkt (w tym przypadku odpowiedzialność za linię produkcyjną) nie 
jest zbywalna w UE. W związku z tym właściciel linii nie może zatrudnić przedsiębiorstwa do 
przeprowadzenia prac modernizacyjnych, przeprowadzenia oceny zgodności i wydania 
deklaracji zgodności WE/UE ze względu na odpowiedzialność za prace modernizacyjne. 

Takie przedsiębiorstwo może oczywiście prowadzić prace modernizacyjne (jako 
podwykonawca), ale nie może wydać deklaracji zgodności WE/UE, ponieważ nie jest 
właścicielem tej zmodernizowanej maszyny. Rozporządzenia UE jasno określają, kto, kiedy i 
w jakich okolicznościach może wydać deklarację zgodności WE/UE. 

Wydanie deklaracji zgodności WE/UE przez przedsiębiorstwo zatrudnione do prac 
modernizacyjnych byłoby niezgodne z prawem. 

W razie wątpliwości co do sposobu postępowania, bezpiecznie jest zasięgnąć profesjonalnej 
porady. 
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PYTANIA SAMOKONTROLNE 
Proszę podać prawidłową odpowiedź na te pytania: 
 

1. Czym jest harmonizacja prawa w Unii Europejskiej? 
a. zastąpienie prawa krajowego w poszczególnych państwach członkowskich 

prawem Unii Europejskiej, 
b. w sprawie dążenia do oparcia prawa w poszczególnych państwach 

członkowskich na wspólnych zasadach, 
c. w sprawie wprowadzenia tych samych norm europejskich we wszystkich 

państwach członkowskich. 
 

2. Jakie są zasadnicze wymagania i czego one dotyczą? 
a. są to wymogi dotyczące bezpieczeństwa produktów na jednolitym rynku 

europejskim. Wymogi te określono w tzw. dyrektywach nowego podejścia. 
b. są to wymogi dotyczące bezpieczeństwa w miejscu pracy i są zawarte w 

dyrektywach Unii Europejskiej. 
c. są to wymogi dotyczące kwalifikacji pracowników, w tym wykształcenia i stażu 

pracy wymaganych na stanowiskach w państwach członkowskich. 
 

3. Jakie są minimalne wymagania i do czego się odnoszą? 
a. są to wymogi ustanowione w prawie UE i odnoszą się do stażu pracy i edukacji 

dla operatorów zrobotyzowanych linii produkcyjnych. 
b. są to wymogi określone w prawie UE dotyczące minimalnego dopuszczalnego 

poziomu bezpieczeństwa w miejscach pracy w państwach członkowskich UE. 
c. są to minimalne wymogi określone w prawie UE, ale poszczególne państwa 

członkowskie mogą, jeśli uznają to za stosowne, przyjąć bardziej 
rygorystyczne wymogi niż minimalne wymogi przewidziane w prawie UE, 

d. są to minimalne wymogi określone w prawie UE i odnoszą się do 
minimalnego, akceptowalnego poziomu niezawodności zrobotyzowanych linii 
produkcyjnych w przemyśle motoryzacyjnym. 

 
4. Czym jest deklaracja zgodności WE/WE? 

a. Jest to dokument wydany przez producenta i dotyczy nowej maszyny. 
Producent w niniejszym dokumencie stwierdza na własną odpowiedzialność, 
że produkt jest zgodny z wymogami, tj. spełnia wszystkie zasadnicze 
wymagania wszystkich dyrektyw nowego podejścia, które mają zastosowanie 
do tego produktu. Deklaracja ma przyczynić się do zwiększenia zaufania 
klientów do producenta i produktu. 

b. Jest to dokument podpisany przez grupę konsumentów, w którym zgadzają 
się, że dany produkt jest nienaganną jakością i że można go kupić bez ryzyka. 

c. Jest to dokument (jego kopia), który klient powinien otrzymać przy zakupie 
nowej maszyny. 

 
5. Na czym polega ocena ryzyka w miejscu pracy? 
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a. w odniesieniu do okresowej analizy ryzyka i oceny ryzyka, aby odpowiedzieć 
na pytanie, czy obecny poziom ryzyka w danym miejscu pracy nie przekracza 
dopuszczalnego poziomu ryzyka i czy należy podjąć kroki w celu obniżenia 
poziomu ryzyka. 

b. porównanie poziomu ryzyka w różnych miejscach pracy w różnych działach w 
danym miejscu pracy. 

c. na okresowej identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka w miejscu pracy. 
 

6. Czym jest kompleksowa zasada bezpieczeństwa? 
a. zasada testowania bezpieczeństwa całych kompleksów urządzeń. 
b. to zasada postępowania, w której staramy się stosować środki w celu 

ograniczenia ryzyka w miejscu pracy. 
c. to zasada, w której staramy się objąć wszystkie aspekty bezpieczeństwa w 

miejscu pracy jako całość. 
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Dyrektywy UE 

1. Dyrektywa w sprawie nowego podejścia: Dyrektywa 2006/42/WE w sprawie maszyn 

2. Dyrektywy socjalne (stan prawny na dzień 21 maja 2019 r.). 
 

• Dyrektywa Rady 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia 
środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy. 
Dyrektywa ta nazywana jest również „dyrektywą ramową”.  

• Dyrektywa Rady 89/654/EWG z dnia 30 listopada 1989 r. dotycząca minimalnych 
wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy (pierwsza 
dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG). 

• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/104/WE z dnia 16 września 2009 
r. dotycząca minimalnych wymagań w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa 
użytkowania sprzętu roboczego przez pracowników podczas pracy (druga 
dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Tekst 
mający znaczenie dla EOG) 

• 2001/45/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. 
zmieniająca dyrektywę Rady 89/655/EWG. 

• Dyrektywa Rady 89/656/EWG z dnia 30 listopada 1989 r. w sprawie minimalnych 
wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników 
korzystających z wyposażenia ochronnego (trzecia dyrektywa szczegółowa w 
rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG). 

• Dyrektywa Rady 90/269/EWG z dnia 29 maja 1990 r. w sprawie minimalnych 
wymagań dotyczących ochrony zdrowia i bezpieczeństwa podczas ręcznego 
przemieszczania ładunków w przypadku zagrożenia, w szczególności urazów 
kręgosłupa pracowników (czwarta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 
ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG). 

• Dyrektywa Rady 90/270/EWG z dnia 29 maja 1990 r. w sprawie minimalnych 
wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy za pomocą 
urządzeń wyposażonych w monitory ekranowe (piąta dyrektywa szczegółowa w 
rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG). 

• Dyrektywa 2004/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 
r. w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na 
działanie czynników rakotwórczych ** lub mutagenów podczas pracy (szósta 
dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG). 

• Dyrektywa 2000/54/WE** Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 września 
2000 r. w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem 
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na działanie czynników biologicznych w miejscu pracy (siódma dyrektywa 
szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG). 

• Dyrektywa Rady 92/57/EWG z dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie wprowadzenia w 
życie minimalnych wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na 
tymczasowych lub ruchomych placach budowy (ósma dyrektywa szczegółowa w 
rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG). 

• Dyrektywa Rady 92/58/EWG z dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie minimalnych 
wymagań dotyczących znaków bezpieczeństwa i/lub zdrowia w miejscu pracy 
(dziewiąta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 
89/391/EWG). 

• Dyrektywa Rady 92/85/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie 
wprowadzenia środków w celu poprawy w miejscu pracy bezpieczeństwa i zdrowia 
pracownic w ciąży, pracownic, które niedawno rodziły, i pracownic karmiących 
piersią (dziesiąta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 
89/391/EWG). 

• Dyrektywa Rady 92/91/EWG z dnia 3 listopada 1992 r. dotycząca minimalnych 
wymagań mających na celu poprawę warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
pracowników zakładów górniczych wydobywających minerały z otworami 
wiertniczymi (jednasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 
dyrektywy 89/391/EWG). 

• Dyrektywa Rady 92/104/EWG z dnia 3 grudnia 1992 r. w sprawie minimalnych 
wymagań w celu poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników w 
odkrywkowym i podziemnym przemyśle wydobywczym (dwunasta dyrektywa 
szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG). 

• Dyrektywa Rady 93/103/EWG z dnia 23 listopada 1993 r. dotycząca minimalnych 
wymagań w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy na statkach 
rybackich (trzecia dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 
89/391/EWG). 

• Dyrektywa Rady 98/24/WE z dnia 7 kwietnia 1998 r. w sprawie ochrony zdrowia i 
bezpieczeństwa pracowników przed ryzykiem związanym ze środkami chemicznymi 
w miejscu pracy (czternasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 
dyrektywy 89/391/EWG). 

• Dyrektywa 99/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1999 r. w 
sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
pracowników w miejscach pracy, w których może wystąpić atmosfera wybuchowa 
(piętnasta szczegółowa dyrektywa w rozumieniu art. 16 ust.). 1 dyrektywy 
89/391/EWG). 

• Dyrektywa 2002/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. 
w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 
dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami 



Wielofunkcyjna sieć wspomagająca kształcenie i szkolenie zawodowe 
w zaawansowanej produkcji  
Nr projektu 2018-1-PL01-KA202-050812  

 
 
 

 
-	26	-	

fizycznymi (wibracjami) (szesnasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 
ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG). 

• Dyrektywa 2003/10/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lutego 2003 r. w 
sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 
dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami 
fizycznymi (hałasem) (siedemnasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 
ust. 1). 1 dyrektywy 89/391/EWG). 

• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/35/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. 
w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 
dotyczących narażenia pracowników na zagrożenia fizyczne (pola 
elektromagnetyczne) (dziewiąta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 
pkt 1 dyrektywy 89/391/EWG). Dyrektywa ta zastąpiła dyrektywę 2004/40/WE, 
która była osiemnastą dyrektywą szczegółową, która nie weszła w życie. 

• Dyrektywa 2006/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. 
w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 
dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami 
fizycznymi (sztucznym promieniowaniem optycznym) (dziewiąta dyrektywa 
szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG). 

 
Wybrane normy europejskie 
 

1. ISO 45001:2018. Praca systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy- 
Wymagania i wytyczne dotyczące użytkowania 

2. EN ISO 12100: 2012. Bezpieczeństwo maszyny. Projektowanie ogólnych zasad. Ocena 
ryzyka i ograniczanie ryzyka. 

3. EN ISO 10218-1: 2011. Roboty i urządzenia do robotyki - Wymagania bezpieczeństwa 
dla robotów przemysłowych - Część 1: Roboty 

4. EN ISO 10218-2: 2011- Roboty i urządzenia do robotyki - Wymagania bezpieczeństwa 
dla robotów przemysłowych - Część 2: System robotów i integracja 
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PYTANIA - POPRAWNE ODPOWIEDZI 
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WPROWADZENIE DO LEKCJI 

Bezpieczeństwo konsumentów związane ze stosowaniem produktów i bezpieczeństwem 
miejsc pracy jest traktowane z największą uwagą w Unii Europejskiej. Odpowiednie cele 
związane z zapewnieniem bezpieczeństwa obywateli znalazły istotne miejsce w traktatach 
założycielskich, a następnie zostały wyszczególnione w aktach prawnych UE, takich jak 
rozporządzenia i dyrektywy. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa mają zastosowanie do 
producentów produktów i pracodawców, którzy są prawnie zobowiązani do zapewnienia 
bezpiecznych miejsc pracy. Przepisy Unii Europejskiej mające zastosowanie do produktów 
mają zastosowanie do dużych grup produktów, takich jak maszyny, zabawki i wyroby 
medyczne. Europejskie normy zharmonizowane odgrywają ważną rolę w europejskim 
systemie zapewniania bezpieczeństwa produktów. 

Roboty przemysłowe, zautomatyzowane i zrobotyzowane ogniwa i linie produkcyjne są 
traktowane na etapie projektowania, produkcji i sprzedaży jako produkty i podlegają 
odpowiednim przepisom i dyrektywom dotyczącym dużej grupy produktów (w tym maszyn). 
Po zainstalowaniu i uruchomieniu tych urządzeń u pracodawcy są one traktowane jako 
miejsca pracy i podlegają odpowiednim wymaganiom zawartym w dyrektywach w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W przypadku bezpieczeństwa robotów, a także 
zautomatyzowanych i zrobotyzowanych ogniw i linii produkcyjnych, zajmujemy się 
wymaganiami prawnymi i technicznymi. Ta lekcja przedstawia te tematy. Ich znajomość jest 
potrzebna projektantowi, wykonawcy, importerowi robotów przemysłowych i linii 
produkcyjnych, a także pracodawcy, który będzie korzystał z tych robotów i linii 
produkcyjnych oraz gdy urządzenia te są miejscami pracy. 

Ta lekcja koncentruje się na kwestiach prawnych i norm europejskich związanych z 
bezpieczeństwem pracy w zrobotyzowanych instalacjach produkcyjnych. 

CELE LEKCJI 

Celem tej lekcji jest zapoznanie studentów z prawem Unii Europejskiej w zakresie 
bezpieczeństwa produktów oraz przegląd zharmonizowanych standardów dla maszyn, w tym 
robotów przemysłowych i zrobotyzowanych linii produkcyjnych. Dołożono starań, aby 
wyjaśnić, w jaki sposób to prawo się rozwinęło i jaki jest obecny cel tego prawa. Podczas gdy 
lekcja 4.1.1 jest bardziej ukierunkowana na kwestie BHP, tj. tworzenie bezpiecznych miejsc 
pracy, niniejsza lekcja przedstawia problem bezpieczeństwa maszyn ze strony producenta 
bezpiecznego produktu. Takie podejście jest zgodne z duchem prawa UE. Już na etapie 
projektowania myślimy o bezpieczeństwie produktu. W tej lekcji student jest wprowadzany 
do kwestii prawnych i technicznych dotyczących procesu oceny zgodności produktu z 
zasadniczymi wymaganiami dyrektyw nowego podejścia. 

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

1 REGULACJE PRAWNE UNII EUROPEJSKIEJ DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTÓW 

1.1 Robotyka przemysłowa w unijnym prawie bezpieczeństwa produktów 

Akty prawne UE, w tym akty dotyczące bezpieczeństwa stosowania produktów, są tworzone 
w taki sposób, aby dotyczyć jak największej liczby grup produktów. Pozwala to uniknąć 
nadmiernego mnożenia aktów prawnych, tworzenia wąskich aktów prawnych. Przepisy UE 
dotyczące bezpieczeństwa produktów koncentrują się w większym stopniu na zagrożeniach 
związanych z ich stosowaniem, a nie na ich działaniu. 

Roboty przemysłowe mają bardzo szerokie zastosowanie; są one wykorzystywane w różnych 
technologiach oraz różnych gałęziach przemysłu. Ich zastosowanie stale rośnie. 
Uwarunkowania i związane z nimi zagrożenia w zrobotyzowanych miejscach pracy mogą się 
znacznie różnić. Różne zagrożenia występują na przykład w przemyśle motoryzacyjnym na 
stacjach produkcyjnych przy użyciu dużych pras obsługiwanych przez roboty niż na stacjach 
zrobotyzowanych w przemyśle farmaceutycznym, cukierniczym lub spożywczym. Dlatego 
każda zrobotyzowana instalacja przemysłowa wymaga indywidualnego podejścia do analizy 
zagrożeń i oceny ryzyka. 

Roboty przemysłowe wszelkiego rodzaju, automatyczne manipulatory, gniazda, instalacje i 
linie zrobotyzowane zgodnie z przepisami UE dotyczącymi bezpieczeństwa produktów są 
klasyfikowane jako maszyny. Maszyny te są szczególnie ważne w prawie UE ze względu na 
ich wpływ na rozwój gospodarki. Tak więc zdecydowana większość przepisów mających 
zastosowanie do bezpieczeństwa maszyn ma oczywiście zastosowanie również do robotów i 
stacji zrobotyzowanych. 

 Zgodnie z zasadami tworzenia wymogów bezpieczeństwa produktów (w tym maszyn) 
zwanym „nowym podejściem”, w aktach prawnych zwanych dyrektywami nowego podejścia 
są one przekazywane producentowi w formie tzw. „Wymogów zasadniczych” i są wymogami 
ogólnymi, w tym cechami bezpieczeństwa maszyn. Nie określając jednak, w jaki sposób 
można uzyskać te wymagane cechy (właściwości maszyny). 

Natomiast normy zharmonizowane z daną dyrektywą szczegółowo określają wymagania 
dotyczące stosowania środków technicznych w celu spełnienia tych zasadniczych wymagań, 
zob. rys. 1: 
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Rysunek 1 Dyrektywa maszynowa i normy zharmonizowane 

Stosowanie norm technicznych w zakresie bezpieczeństwa maszyn jest dobrowolne w UE. Są 
one jednak zalecane dla producentów maszyn ze względów praktycznych. Stosowanie 
wymogów tych norm w procesie projektowania i produkcji maszyny ułatwia proces oceny 
zgodności maszyny, w tym dostarczanie dowodów na to, że wyprodukowana maszyna 
spełnia zasadnicze wymagania dyrektyw nowego podejścia. 

1.2 Prawo pierwotne i wtórne UE 

Przepisy prawa UE są proponowane przez Komisję, a następnie przyjmowane przez Radę i 
Parlament Europejski na podstawie mandatów udzielonych tym organom, które są zapisane 
w Traktatach. 

Traktaty w sprawie ustanowienia EWG, Wspólnot Europejskich i ustanowienia Unii 
Europejskiej od początku zawierają artykuły dotyczące: 

a) wolności europejskich, 

b) prawo obywateli do bezpiecznych miejsc pracy. 

Powyższe postanowienia traktatu są traktowane jako tzw. źródła prawa pierwotnego. Na ich 
podstawie tworzone są tzw. wtórne akty prawne UE, takie jak dyrektywy i rozporządzenia. 

Swobody europejskie, które leżą u podstaw powstania Wspólnot Europejskich i Unii 
Europejskiej, przewidują swobodny przepływ w obrębie UE: 

• towarów, 
• kapitału, 
• praca,  
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• usług. 

Przestrzeganie tych swobód jest chronione przez Komisję Europejską, która dysponuje 
odpowiednimi narzędziami prawnymi w formie dyrektyw i rozporządzeń. 

2 DYREKTYWY W SPRAWIE NOWEGO PODEJŚCIA 

2.1 Pierwotne i wtórne źródła prawa UE 

Dyrektywy są aktami prawa UE skierowanymi do rządów państw członkowskich w celu 
wdrożenia zawartych w nich przepisów poprzez włączenie ich do prawa w poszczególnych 
państwach członkowskich. 

Przepisy prawa Unii zawarte w dyrektywach, które następnie zostały wdrożone do prawa 
krajowego, mają zastosowanie do producentów produktów, importerów, dystrybutorów i 
instalatorów. Rozporządzenia UE są aktami prawnymi przeznaczonymi do bezpośredniego 
stosowania w państwach członkowskich. 

Wyżej wymienione postanowienia Traktatu dotyczące swobodnego przepływu towarów i 
prawa obywateli do zapewnienia miejsc pracy są głównymi źródłami prawa. 

Stały się one głównym źródłem prawa do tworzenia dwóch uzupełniających się grup 
przepisów prawnych dotyczących: 

A. Bezpieczeństwa korzystania z wytwarzanych produktów. Niniejsze przepisy 
skierowane są do producentów produktów, importerów, dystrybutorów i 
instalatorów. 

B. Tworzenie bezpiecznych miejsc pracy. Przepisy te są skierowane do pracodawców, 
którzy są organizatorami miejsc pracy. Przepisy te zobowiązują również pracowników 
do współpracy z pracodawcą oraz do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
 

2.2 Dyrektywa 2006/42/WE w sprawie maszyn 

2.2.1 Struktura dyrektywy w sprawie maszyn 

Dyrektywa w sprawie maszyn jest dokumentem prawnym dotyczącym projektowania, 
produkcji i tworzenia dokumentacji technicznej dla bezpiecznych maszyn oraz ich oceny, 
oznakowania i udostępniania na rynku wspólnotowym. 

Strukturę dyrektywy maszynowej przedstawiono na rys. 2: 
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Rysunek 2 Dyrektywa maszynowa i normy zharmonizowane 

Dyrektywa zawiera kompleksowe wprowadzenie (preambuła), które w szerokim zakresie 
uzasadnia wprowadzenie tej dyrektywy jako aktu prawnego UE. Zasada wyczerpującego 
wyjaśnienia celu i korzyści wynikających z wprowadzenia nowego aktu prawnego stanowi 
normę w prawodawstwie UE. 

Treść dyrektywy została podzielona na 29 artykułów. Na początku zakres dyrektywy i tzw. 
wyłączenia. Przepisy dyrektywy w sprawie maszyn nie mają zastosowania między innymi do 
broni palnej, sprzętu wojskowego i policyjnego oraz sprzętu gospodarstwa domowego, 
ponieważ wyroby te podlegają różnym przepisom. 
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2.2.2 Definicja maszyny i definicja maszyny nieukończonej 

Definicja maszyny podana w dyrektywie maszynowej różni się znacznie od definicji maszyny, 
którą można znaleźć w instrukcjach fizyki lub mechaniki. 

 

Zgodnie z art. 1 dyrektywy „Zakres” ma ona zastosowanie do następujących produktów: 
 

1. a) maszyny; b) wymienny sprzęt; c) elementy bezpieczeństwa; d) akcesoria do 
podnoszenia; e) łańcuchy, liny i pasy; f) odłączalne mechaniczne urządzenia do przenoszenia 
napędu; g) maszyny nieukończone. 

Zgodnie z art. 2 zatytułowanym: „Definicje”, termin „maszyna” definiuje produkty 
wymienione w art. 1 pkt 1 lit. a) -f). 

Stosuje się następujące definicje: 

a) „maszyny” oznaczają: zespół, wyposażony lub przeznaczony do wyposażenia w 
mechanizm napędowy inny niż bezpośrednio wykorzystujący siłę mięśni ludzkich lub 
zwierzęcych, składający się z sprzężonych części lub elementów, z których co najmniej jeden  
się porusza, połączonych ze sobą do konkretnego zastosowania, 

• zespół, o którym mowa w tiret pierwszym, wyłącznie z wyłączeniem elementów 
przeznaczonych do jego połączenia w miejscu pracy lub do podłączenia do źródeł 
energii i napędu, 

• zespół określony w tiret pierwszym i drugim, gotowy do zainstalowania i zdolny do 
działania w swoim stanie tylko wtedy, gdy jest zamontowany na środkach transportu 
lub zainstalowany w budynku lub konstrukcji, 

• zespoły maszyn, o których mowa w tiret pierwszym, drugim i trzecim, lub maszyny 
nieukończone, o których mowa w lit. a) lit. g), które w celu osiągnięcia określonego 
wyniku końcowego zostały połączone i są kontrolowane w taki sposób, że działają 
jako zintegrowana całość, 

• zestaw sprzężonych części lub elementów, z których co najmniej jeden, połączonych 
ze sobą, przeznaczonych do podnoszenia obciążeń, którego jedynym źródłem mocy 
jest bezpośrednie wykorzystanie siły ludzkich mięśni, 

g) „maszyna częściowo zakończona” oznacza zespół, który jest niemal maszyną, ale nie może 
być używany wyłącznie do konkretnego zastosowania. Układ napędowy jest niekompletną 
maszyną. Jedynym celem maszyny częściowo ukończonej jest włączenie lub połączenie z inną 
maszyną lub innym nieukończonym urządzeniem lub innym nieukończonym sprzętem, 
tworząc w ten sposób maszynę, do której ma zastosowanie niniejsza dyrektywa; 

Zgodnie z definicją podaną w dyrektywie maszynowej robot przemysłowy opuszczający 
fabrykę, w której został wyprodukowany, składający się z manipulatora i układu sterowania, 
jest przykładem częściowo ukończonej maszyny. Służy do budowy stanowiska roboczego, 
gniazda lub linii produkcyjnej. Sama w sobie jest to niebezpieczna maszyna, stwarzająca 
zagrożenie, wymaga „mieszkania” z urządzeniami ochronnymi, takimi jak ogrodzenia, 
pokrywy, skanery laserowe, maty, zasłony świetlne itp. 



Wielofunkcyjna sieć wspomagająca kształcenie i szkolenie zawodowe 
w zaawansowanej produkcji  
Nr projektu 2018-1-PL01-KA202-050812  

 
 
 

 
-	11	-	

 

2.2.3 Zasadnicze wymagania w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa odnoszące się do 
projektowania i budowy maszyn 

Wymagania zasadnicze zawarte są w załączniku IV do dyrektywy maszynowej. Wymagania te 
odnoszą się do różnych aspektów pracy maszyn i konstrukcji. Są one formułowane w sposób 
ogólny z naciskiem na zachowanie maszyny. Wymagania zasadnicze nie zawierają propozycji 
dotyczących konkretnych rozwiązań technicznych. 

Szczegółowe wymagania można znaleźć w odpowiednich normach zharmonizowanych, które 
nie są obowiązkowe. 

Grupa zasadniczych wymagań dotyczy ergonomii maszyny. Ergonomia i bezpieczeństwo 
maszyn są ze sobą powiązane. Maszyna zbudowana bez uwzględnienia zasad ergonomii jest 
niewygodną maszyną, która zmusza operatora do wykonywania niewygodnych ruchów, 
przyjmując niekorzystne, niewygodne pozycje ciała operatora. Stanowisko pracy zawierające 
taką maszynę może przyczyniać się do chorób zawodowych, np. chorób kręgosłupa. Praca 
jest więc bardziej zmęczona, co może stanowić zagrożenie. Bardziej ergonomiczna maszyna 
to bezpieczniejsza maszyna. 

Projektowanie i budowa maszyny zgodnie z zasadami ergonomii jest inwestycją w zdrowie 
użytkowników maszyn. 

Wytyczne dotyczące projektowania maszyn zgodnie z zasadami ergonomii można znaleźć w 
normach ergonomicznych zharmonizowanych z dyrektywą maszynową oraz w literaturze 
naukowej na temat ergonomii maszyn. 

2.2.4 Maszyny zgodnie z załącznikiem IV do dyrektywy maszynowej 

W dyrektywie w sprawie maszyn rozróżnia się grupę maszyn, które ze względu na ich 
budowę i użytkowanie mogą stwarzać szczególne poważne zagrożenia dla życia i zdrowia 
użytkowników. Projektowanie tych maszyn, a także ich działanie i ocena zgodności wymagają 
stosowania procedur z udziałem tzw. „strony trzeciej” jako upoważnionych podmiotów. 

Załącznik IV do dyrektywy zawiera wykaz tych maszyn. Wykaz ten obejmuje między innymi: 

Piły tarczowe (pojedyncze i wielopłaszczyznowe) do obróbki drewna i podobnych materiałów 
lub do obróbki mięsa i podobnych materiałów, następujących typów: 
 

• Strugarki do obróbki drewna z ręcznym posuwem. 
• Jednostronne grubościarki strugarki do obróbki drewna z wbudowanym 

mechanizmem podawania, ręcznego podawania lub zbierania. 
• Pił taśmowych, z ręcznym podawaniem lub odbiorem, do obróbki drewna i 

podobnych materiałów lub do mięsa i podobnych materiałów, 
• Prasy, w tym prasy krawędziowe, do obróbki metali na zimno, z ręcznym ładowaniem 

lub rozładunkiem, których ruchome części robocze mogą mieć skok większy niż 6 mm 
i prędkość przekraczającą 30 mm/s. 

• Wtryskarki lub prasy z tworzyw sztucznych, z ręcznym podawaniem lub zbieraniem. 
• Wtryskarki lub prasy gumowe, z ręcznym podawaniem lub zbieraniem. 
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Ponadto na tej liście znajdują się urządzenia zabezpieczające: 
• Urządzenia ochronne przeznaczone do wykrywania ludzi. 
• Ruchome osłony blokujące napędzane mechanicznie do stosowania jako 

zabezpieczenie w prasach i wtryskarkach. 
• Logiczne elektryczne urządzenia elektroniczne zapewniające funkcje bezpieczeństwa. 

2.2.5 Procedury oceny zgodności przewidziane w dyrektywie w sprawie maszyn 

Metoda przeprowadzania oceny zgodności zależy od rodzaju produktu (czy produkt jest 
wymieniony w załączniku IV oraz od tego, czy po projekcie i zastosowaniu produktu 
zastosowano wskazania i wymogi norm zharmonizowanych). Schemat procedury wyboru 
procedury przedstawiono na rys. 3: 

 
Rysunek 3 Wybór procedury oceny zgodności zgodnie z wymaganiami dyrektywy w sprawie maszyn 

 

Jeżeli maszyna nie jest wymieniona w załączniku IV do dyrektywy, należy zastosować 
procedurę zgodną z załącznikiem VIII. Jeżeli maszyna znajduje się na liście IV, ale mamy 
dowody, że została wykonana zgodnie z normami zharmonizowanymi, a normy te obejmują 
wszystkie zasadnicze wymagania, możemy wybrać jedną z procedur opisanych w załączniku 
VIII, IX lub X. 

Jeżeli maszyna została wyprodukowana zgodnie z normami zharmonizowanymi, procedura 
zgodna z załącznikiem VIII jest najłatwiejsza w użyciu, ale dyrektywa nie zabrania stosowania 
innych procedur, również zgodnie z załącznikami IX i X. W przypadku maszyny, która znajduje 
się w wykazie załącznika IV, ale nie została wyprodukowana zgodnie z wymaganiami norm 
zharmonizowanych, ocena zgodności może zostać przeprowadzona zgodnie z procedurami 
określonymi w załączniku IX lub X. Każda z tych procedur jest szczegółowo opisana w 
załączniku VIII Dyrektywy IX i X. 
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3 INNE DYREKTYWY NOWEGO PODEJŚCIA 

Wszystkie dyrektywy nowego podejścia mają strukturę podobną do opisanej dyrektywy w 
sprawie maszyn. 

 Dyrektywa w sprawie nowego podejścia zazwyczaj obejmuje: 
• definicje, 
• wyłączenie 
• załączniki  

o w tym wykaz zasadniczych wymagań, 
o wykaz procedur, zgodnie z którymi należy przeprowadzić ocenę zgodności 

4 NORMY ZHARMONIZOWANE 

Normy zharmonizowane stanowią specjalną grupę norm. Normy te są opracowywane przez 
europejskie organizacje normalizacyjne CEN i CENELEC na wniosek Komisji Europejskiej. 
Norma jest formalnie zharmonizowana po umieszczeniu jej w wykazie norm 
zharmonizowanych z daną dyrektywą. Wykazy norm zharmonizowanych są publikowane w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej na stronach internetowych. Norma zharmonizowana 
może zostać zharmonizowana z jedną lub kilkoma dyrektywami nowego podejścia. 

Istnieje wiele norm zharmonizowanych dla danej dyrektywy nowego podejścia. Dyrektywa w 
sprawie maszyn (MD) odnosi się do bardzo szerokiej grupy produktów. W związku z tym 
wykaz norm zharmonizowanych z DZ zawiera wiele elementów. 

Normy zharmonizowane z dyrektywą maszynową dzielą się na typ A, typy B1 oraz B2 i C (rys. 
4): 

 
Rysunek 4 Podział norm zharmonizowanych zgodnie z dyrektywą w sprawie maszyn  

 

Jak wspomniano wcześniej, stosowanie norm w UE, w tym norm zharmonizowanych, jest 
dobrowolne. Zaleca się jednak stosowanie tych norm, ponieważ jest to technicznie korzystne 
i wygodne. 
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Standard typu A: 

• PN-EN ISO 12100: 2012 Bezpieczeństwo maszyn - Ogólne zasady projektowania - 
Ocena ryzyka i zmniejszenie ryzyka. 

 
Normy typu B1: 
 

• EN ISO 13849-1 Bezpieczeństwo maszyn - Elementy systemów sterowania 
związanych z bezpieczeństwem - Część 1: Ogólne zasady projektowania. „ 

• EN ISO 13855: 2010 Bezpieczeństwo maszyn. Umiejscowienie technicznych środków 
ochronnych ze względu na szybkość zbliżania się części ciała ludzkiego. 

• EN ISO 13857: 2010 Bezpieczeństwo maszyn. Bezpieczne odległości, które 
uniemożliwiają dotarcie do kończyn górnych i dolnych do obszarów niebezpiecznych. 

• PN-EN 349 Bezpieczeństwo maszyn. Minimalne odległości zapobiegające zmiażdżeniu 
części ciała ludzkiego. 

 
Standard typu B2 

• EN ISO 13851: 2019-05 - Bezpieczeństwo maszyn - Dwuręczne urządzenia sterujące - 
Zasady projektowania i wyboru 

• EN ISO 14119: 2014-03 - Bezpieczeństwo maszyn - Urządzenia blokujące połączone z 
osłonami. Zasady projektowania i selekcji 

• EN ISO 13856-1: 2013-08 Bezpieczeństwo maszyn - Urządzenia zabezpieczające przed 
ciśnieniem - Część 1: Ogólne zasady projektowania i testowania mat i podłóg 
wrażliwych na ciśnienie 

• EN ISO 13856-2: 2013-08 - Bezpieczeństwo maszyn - Urządzenia zabezpieczające 
przed ciśnieniem - Część 2: Ogólne zasady projektowania i testowania krawędzi i 
pasów wrażliwych na ciśnienie 

• EN ISO 13856-3: 2013-11 - Bezpieczeństwo maszyn - Urządzenia zabezpieczające 
przed ciśnieniem - Część 3: Ogólne zasady projektowania i testowania zderzaków, 
płyt, kabli i podobnych urządzeń wrażliwych na ciśnienie 

• EN ISO 14120: 2016-03- Bezpieczeństwo maszyn - Straże - Ogólne wymagania 
dotyczące projektowania i budowy osłon stałych i ruchomych 

 
Normy typu C: 

• EN ISO 10218-1: 2011 - Roboty i urządzenia do robotyki - Wymagania bezpieczeństwa 
dla robotów przemysłowych - Część 1: Roboty 

• EN ISO 10218-2: 2011 - Roboty i urządzenia do robotyki - Wymagania bezpieczeństwa 
dla robotów przemysłowych - Część 2: System robotów i integracja 

• PN-EN ISO 16092-1: 2018-03 - Bezpieczeństwo obrabiarek - Prasy - Część 1: Ogólne 
wymagania bezpieczeństwa 

• ISO 16092-2: 2019 - Bezpieczeństwo obrabiarek - Prasy - Część 2: Wymagania 
bezpieczeństwa dla pras mechanicznych 

• EN ISO 16092-3: 2018-05 - Bezpieczeństwo obrabiarek - Prasy - Część 3: Wymagania 
bezpieczeństwa pras hydraulicznych 
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5 OCHRONA JEDNOLITEGO RYNKU EUROPEJSKIEGO 

5.1 Mechanizmy usuwania barier w swobodnym przepływie towarów 

Idea stworzenia wspólnego rynku i swobodnego przepływu towarów od samego początku 
napotyka na liczne problemy prawne, techniczne i organizacyjne. 

Stworzenie warunków dla swobodnego przepływu towarów w krajach Unii Europejskiej 
wymagało gigantycznych prac organizacyjnych i legislacyjnych. Z założenia wiadomo, że 
rynek ten ma być rynkiem regulowanym, rynkiem opartym na zasadach demokracji, 
zapewniającym równy dostęp do niego wszystkim podmiotom gospodarczym Wspólnoty. 

Konieczne było stworzenie skutecznych barier, które z jednej strony stanowiłyby barierę w 
dostępie do rynku towarów niebezpiecznych dla użytkowników i towarów niebezpiecznych, 
a z drugiej strony stworzenie warunków i przepisów, które umożliwiłyby swobodny przepływ 
towarów bezpiecznych dla użytkowników spełniających ustalone wymogi. 

Początkowo, kiedy Wspólnota Europejska objęła kilka państw, swobodny przepływ towarów 
był zapewniony poprzez stosowanie zasady wzajemnego zaufania i uznawania przepisów i 
standardów poszczególnych państw członkowskich. Towary, które były zgodne z przepisami 
danego kraju, zostały automatycznie uznane za spełniające wymagania w innych państwach 
członkowskich. Towary te mogłyby bez przeszkód przekraczać granice poszczególnych 
państw członkowskich. 

Zasada ta stała się coraz trudniejsza do zastosowania, ponieważ Wspólnota Europejska 
rozszerzyła się na większą liczbę krajów. Istotą przeszkody w swobodnym przepływie 
towarów stała się różnorodność przepisów w poszczególnych krajach. 

Konieczne stało się usunięcie barier, w tym barier kulturowych i technicznych, związanych z 
przepływem towarów, takich jak: 

• różne poziomy kultury pracy wynikające z różnych tradycji i etyki zawodowej, 
• korzystanie z różnych systemów pomiaru i kontroli jakości towarów, 
• różne techniczne wymagania bezpieczeństwa oraz 
• różne przepisy i normy techniczne. 

Próby uregulowania rynku za pomocą dyrektyw, w których szczegółowo określono wymogi 
dotyczące poszczególnych produktów, również okazały się niewystarczające i niewygodne. 
Ze względu na ich szczegółowość dyrektywy te miały charakter podobny do norm 
technicznych. Szybko stały się przestarzałe ze względu na postęp techniczny. Same zaczęły 
tworzyć bariery biurokratyczne. 

Przełom nastąpił w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku, kiedy to Komisja Europejska 
zaproponowała wprowadzenie radykalnych zmian w przepisach, które umożliwią skuteczne 
usunięcie istniejących barier w przepływie towarów. 

5.2 Nowe podejście do harmonizacji technicznej 

Proponowane zmiany w podejściu do harmonizacji technicznej nazywano nowym 
podejściem. Mimo upływu lat nazwa ta jest do tej pory używana. 
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Nowe podejście opierało się na czterech podstawowych zasadach, które stały się podstawą 
nowego podejścia: 

1. Harmonizacja techniczna 

Harmonizacja techniczna ogranicza się do zasadniczych wymagań odnoszących się do 
ochrony życia i zdrowia osób, ochrony mienia i ochrony środowiska. 

Jedynie produkt spełniający te wymagania może być wprowadzany do obrotu i/lub do użytku 
na rynku wspólnotowym i korzysta z prawa do swobodnego przepływu we Wspólnocie. 

 

2. Odniesienie do norm zharmonizowanych, zasada domniemania zgodności 

Specyfikacje techniczne produktów, które spełniają zasadnicze wymagania określone w 
dyrektywach, są określone w normach zharmonizowanych z tymi dyrektywami. Normy te 
zapewniają gotowe metody lub metody techniczne, które, gdy są stosowane podczas 
projektowania i produkcji produktu, zapewniają spełnienie zasadniczych wymagań 
określonych w dyrektywach. 

Produkty, które zostały wyprodukowane zgodnie z normami zharmonizowanymi, korzystają z 
domniemania zgodności produktu z odpowiednimi zasadniczymi wymaganiami. 

 

3. Dobrowolne stosowanie norm 

Stosowanie norm zharmonizowanych oraz innych norm i innych specyfikacji technicznych 
jest dobrowolne.  

Producenci mają swobodę wyboru rozwiązań technicznych, które zapewnią zgodność 
produktu z wymaganiami technicznymi. 

 

4. Wybór procedur oceny zgodności 

W celu przeprowadzenia oceny zgodności producenci mają wybór między różnymi 
alternatywnymi procedurami oceny zgodności zawartymi w odpowiedniej dyrektywie. 

 

6 OCENA ZGODNOŚCI PRODUKTU 

Ocena zgodności wytworzonego produktu z zasadniczymi wymaganiami dyrektyw nowego 
podejścia należy do obowiązków producenta przed wprowadzeniem tego produktu po raz 
pierwszy na rynek wspólnotowy. Pozytywny wynik tej oceny uprawnia producenta do 
wydania deklaracji zgodności WE/UE i umieszczenia oznakowania CE na produkcie. 
Deklaracja zgodności WE/UE jest etykietą produktu, który ma być wprowadzony na rynek 
wspólnotowy. 

Producent jest zobowiązany do zbierania dowodów na to, że wytworzony produkt spełnia 
zasadnicze wymagania dyrektyw. Produkt może wymagać przeprowadzenia badań w celu 
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ustalenia jego zgodności z dyrektywami. Ocena zgodności produktów produkowanych 
seryjnie różni się nieco od badania zgodności produktów jednostkowych. Ta kwestia nie jest 
przedmiotem tej lekcji. 

 

6.1 Ocena zgodności produktu wyprodukowanego jednostkowo 

Maszyna, stacja lub zrobotyzowana linia produkcyjna jest zwykle zbudowana jako produkt 
jednostkowy na zamówienie klienta. Proces badania zgodności jest zawsze przeprowadzany 
przez producenta produktu. Celem tego procesu jest zebranie obiektywnych dowodów na 
to, że wyprodukowana maszyna spełnia wszystkie zasadnicze wymagania wszystkich 
dyrektyw, które mają zastosowanie do maszyny. Maszyna może wymagać badań 
laboratoryjnych. 

Podstawą oceny zgodności maszyny są zasadnicze wymagania dyrektywy w sprawie maszyn. 
Jeżeli jest to merytorycznie uzasadnione, podczas oceny należy uwzględnić inne dyrektywy 
nowego podejścia. 

Nieuwzględnienie którejkolwiek z dyrektyw, w odniesieniu do których zasadnicze wymagania 
mają zastosowanie do wyprodukowanej maszyny, jest błędem i może stanowić podstawę 
podważenia wiarygodności oceny zgodności produktu przez organy kontroli rynku. 

Wykaz dyrektyw nowego podejścia znajduje się w załączniku 1 do niniejszej lekcji. 

Ocena zgodności maszyny, np. w postaci zrobotyzowanej stacji produkcyjnej, wymaga 
dobrego przygotowania merytorycznego i ogólnej znajomości dyrektyw. 
 
Przykład: 

Zrobotyzowana stacja kontroli została zaprojektowana i wykonana na zamówienie klienta i 
jej przeznaczeniem jest dokonywanie automatycznych pomiarów w celu kontrolowania 
geometrii otworów nadwozia maszyny. Stanowisko to podlega ocenie zgodności z 
zasadniczymi wymaganiami nowego podejścia. 

Na tej stacji w systemie sterowania instalowany jest moduł radiowy Wi-Fi z anteną, który 
umożliwia zdalne modyfikowanie programów pracy stacji oraz zdalny odczyt raportów z 
przeprowadzonych pomiarów. Stanowisko zawiera robot przemysłowy, który służy do 
manipulacji przestrzenną głowicą pomiarową wykorzystywaną do pomiarów 
geometrycznych korpusów maszyn. 

Z opisu stanowiska pracy wynika, że przy ocenie zgodności maszyny należy uwzględnić 
zasadnicze wymagania co najmniej czterech dyrektyw nowego podejścia: 

1. Dyrektywa maszynowa DM 2006/42/WE, ponieważ opisana pozycja jest maszyną w 
świetle definicji podanej w niniejszej dyrektywie. 

2. Dyrektywy EMC 2014/30/UE w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej, ponieważ 
opisana stacja inspekcyjna zawiera system sterowania wyposażony w układy elektroniczne 
stwarzające zagrożenia związane z promieniowaniem elektromagnetycznym, które zakłócają 
działanie innych urządzeń znajdujących się w pobliżu. System sterowania stanowi również 
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zagrożenie dla prawidłowego działania stacji spowodowany brakiem odporności 
elektronicznych układów sterowania na szkodliwe skutki promieniowania 
elektromagnetycznego z innych pobliskich maszyn. 

3. Dyrektywa radiowa RED 2014/53/UE, ponieważ system sterowania zawiera modem Wi-Fi 
z anteną. Wyroby takie podlegają ocenie zgodności z zasadniczymi wymaganiami niniejszej 
dyrektywy. 

4. Połowa dyrektywy 2004/22/WE w sprawie przyrządów pomiarowych, ponieważ 
urządzenie pomiarowe jest używane na stacji kontrolnej, która podlega ocenie zgodności z 
zasadniczymi wymaganiami niniejszej dyrektywy. 

 

Ocena zgodności produktu staje się prostsza, jeżeli stacja została zaprojektowana i 
wyprodukowana zgodnie z wymaganiami norm zharmonizowanych. 

Zgodnie z zasadą domniemania zgodność produkcji produktu z normą zharmonizowaną 
oznacza, że wyrób jest zgodny z odnośnym zasadniczym wymogiem dyrektywy. 

Ogólnie rzecz biorąc, badanie zgodności może wymagać przeprowadzenia badań we 
właściwych laboratoriach, najlepiej w akredytowanych. 

Dokumentacja techniczna jest sporządzana na podstawie oceny. Treść dokumentacji 
technicznej i instrukcji dołączonych do maszyny jest określona w dyrektywie maszynowej. 
 

6.2 Deklaracja zgodności WE/UE i oznakowanie CE 

Jeżeli dokumentacja techniczna została sporządzona zgodnie z dyrektywą maszynową, w tym 
z dowodami zgodności maszyny ze wszystkimi wymogami wszystkich dyrektyw mających 
zastosowanie do danej maszyny, producent ma podstawę do: 

Wydania deklaracji zgodności WE/UE dla maszyny. 

W niniejszej deklaracji producent oświadcza z pełną odpowiedzialnością, że produkt 
określony w Deklaracji jest zgodny z wymogami dyrektyw. Producent wymienia te dyrektywy 
w deklaracji. Wzór zgłoszenia jest określony i podany np. w dyrektywie w sprawie maszyn. 
Zawsze wydaje się tylko jedną deklarację zgodności WE/UE. Oświadczenie jest wydawane do 
nowej maszyny przed jej wprowadzeniem do obrotu.   

Umieszczenie oznakowania CE na maszynie (rys. 4): 
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Rysunek 5 Oznakowanie CE maszyny z europejskim znakiem zgodności 

 

Oznakowanie stylizowanym europejskim znakiem CE (z francuskiego: Conformité 
Européenne (rys. 5) jest sygnałem wizualnym dla konsumenta, że maszyna spełnia 
zasadnicze wymagania dyrektyw. Oznacza to również, że producent potwierdził zgodność z 
przepisami w deklaracji zgodności WE/UE. 

Należy zwrócić uwagę na kształt i proporcje oraz wzajemne pozycjonowanie liter 
oznakowania CE. 

Oznakowanie CE jest chronione prawem. Nieprawidłowe użycie, np. zastosowanie do 
produktu, który nie spełnia zasadniczych wymagań dyrektyw, lub brak takiego oznakowania, 
gdy powinno ono być, jest przestępstwem, ponieważ może wprowadzić w błąd klienta. 

Znak CE o innym kształcie i innej proporcji liter i ich wzajemnym pozycjonowaniu niż 
pokazano na rys. 6 nie jest europejskim znakiem zgodności (zob. rys. 6b). Może to oznaczać 
co najwyżej chińskie pochodzenie towarów. 
 
 
 

 
Rysunek 5 Oznakowanie CE i inne oznakowanie, które nie jest oznakowaniem CE 

 

6.3 Udział jednostek notyfikowanych w ocenie zgodności 

Producent jest odpowiedzialny za bezpieczne użytkowanie produktów. Jego obowiązki 
obejmują przeprowadzenie procesu sprawdzenia zgodności produktu. W zależności od 
rodzaju produktu (maszyny), skali produkcji (produkcja sztuk, produkcja seryjna lub masowa) 
producent ma do wyboru różne sposoby (procedury) przeprowadzania oceny zgodności. 
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Możliwe do stosowania procedury podano w dyrektywach nowego podejścia, którym 
podlega produkt. 

W przypadku produktów wymienionych w załączniku IV do dyrektywy w sprawie maszyn 
może być konieczne (określone w dyrektywie) przeprowadzenie oceny zgodności z udziałem 
tzw. niezależnej strony trzeciej, która jest jednostką autoryzowaną. 

Jednostka autoryzowana bierze udział w ocenie zgodności na wniosek producenta na 
zasadach handlowych. Jednostka ocenia dokumentację produktu, tworzy program 
testowania produktów w laboratoriach. Wynikiem pracy jednostki autoryzowanej jest 
świadectwo zgodności. Certyfikat jednostki autoryzowanej stanowi dobrą podstawę do 
wydania przez producenta deklaracji zgodności WE/UE dla danego wyrobu. Fakt udziału 
jednostki autoryzowanej w ocenie produktu jest odnotowywany w deklaracji zgodności. 
Producent może zawsze korzystać z pomocy jednostki autoryzowanej w procesie oceny 
zgodności. Nawet wtedy, gdy procedury określone w dyrektywach tego nie wymagają. Udział 
jednostki autoryzowanej w ocenie zgodności nie zmienia odpowiedzialności producenta za 
bezpieczeństwo stosowania produktu. 
 

Załącznik 1 

Wykaz grup produktów, dla których dyrektywy nowego podejścia przewidują oznakowanie 
CE: 
 

• Urządzenia spalające paliwa gazowe 
• Urządzenia aktywne 
• Urządzenia kolei linowych przeznaczone do przewozu ludzi 
• Ekoprojekt produktów związanych z energią 
• Kompatybilność elektromagnetyczna * 
• Urządzenia i systemy ochronne przeznaczone do stosowania w przestrzeniach 

zagrożonych wybuchem 
• Materiały wybuchowe do użytku cywilnego 
• Kotły wodne 
• Chłodziarki i zamrażarki domowe 
• Wyroby medyczne do diagnostyki in vitro 
• Windy/żurawie 
• Urządzenia „niskonapięciowe”/sprzęt elektryczny 

 
Maszyny 

• Przyrządy pomiarowe 
• Sprzęt medyczny 
• Urządzenia emitujące hałas do środowiska 
• Wagi nieautomatyczne 
• Sprzęt ochrony osobistej/osobisty 
• Urządzenia ciśnieniowe 
• Urządzenia gazowe 
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• Wyroby pirotechniczne 
• Sprzęt radiotelekomunikacyjny 
• Łodzie rekreacyjne 
• Zabawki dla dzieci poniżej 14 lat 
• Proste zbiorniki ciśnieniowe 

Uwaga: Kompatybilność elektromagnetyczna nie jest artykułem. Jest zjawiskiem fizycznym, 
które może wystąpić w produktach i powodować zakłócenia w ich pracy. 
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PYTANIA SAMOKONTROLNE 

Proszę zaznaczyć prawdziwe zdania: 
 

1. Dyrektywy są głównymi źródłami prawa w Unii Europejskiej. 
2. Stosowanie norm zharmonizowanych jest obowiązkowe w Unii Europejskiej. 
3. Dyrektywy nowego podejścia skierowane są bezpośrednio do producentów 

produktów w Unii Europejskiej. 
4. Deklaracja zgodności WE/UE jest dokumentem wydanym przez sprzedającego dla 

maszyny używanej, w którym sprzedawca potwierdza stan techniczny i 
eksploatacyjny maszyny. 

5. Pierwotnymi źródłami prawa w Unii Europejskiej są postanowienia zawarte w 
artykułach traktatów założycielskich. 

6. Nowe podejście dotyczy harmonizacji technicznej. 
7. Dyrektywy nowego podejścia to akty prawne UE, które zawierają zasadnicze wymogi 

w zakresie bezpieczeństwa produktów i są kierowane przez Komisję do rządów 
państw członkowskich Unii Europejskiej w celu ich wdrożenia do prawa państw 
członkowskich. 

8. Deklaracja zgodności WE/WE jest wydawana przez producenta nowej maszynie przed 
jej wprowadzeniem na rynek Unii Europejskiej. 

9. Oznakowanie CE oznacza, że maszyna jest bezpieczna, ponieważ posiada europejski 
certyfikat wydany przez upoważnioną jednostkę notyfikowaną. 

10. Termin „norma zharmonizowana” oznacza, że jest ona zharmonizowana z innymi 
normami międzynarodowymi, w tym z normami amerykańskimi i japońskimi. 

11. Oznakowanie CE jest nakładane na maszynę przez producenta po dokonaniu oceny 
zgodności maszyny i wydaniu deklaracji zgodności WE/UE, jeżeli maszyna spełnia 
wszystkie zasadnicze wymagania wszystkich dyrektyw mających zastosowanie do 
maszyny. 

12. Jeżeli maszyna podlega kilku dyrektywom nowego podejścia, po ocenie zgodności 
dotyczącej wszystkich dyrektyw wydaje się tylko jedną deklarację zgodności. 

13. Norma zharmonizowana oznacza normę, której wymagania określają zasadnicze 
wymagania danej dyrektywy nowego podejścia. 

14. Normy zharmonizowane są opracowywane przez Europejskie organizacje 
normalizacyjne CEN i CENELEC na zlecenie Komisji Europejskiej. 

15. Proces oceny zgodności nowej maszyny jest przeprowadzany przez specjalny komitet 
powołany przez organ ochrony rynku. 

16. Deklaracja zgodności WE/UE jest wydawana przez producenta maszyny na pisemny 
wniosek klienta. 

17. Deklaracja zgodności WE/UE dotyczy zasadniczych wymagań dyrektywy. Jeżeli 
maszyna podlega również zasadniczym wymaganiom innych dyrektyw, producent 
jest również zobowiązany do wydania dalszych deklaracji zgodności dotyczących 
zgodności z innymi dyrektywami szczegółowymi. 

18. Deklaracja zgodności jest dokumentem skierowanym do określonego nabywcy 
maszyny. Po zmianie nabywcy maszyny inny nabywca może zażądać nowej deklaracji 
zgodności. 
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19. Proces oceny zgodności maszyny jest przeprowadzany zgodnie z jedną z procedur 
określonych w odpowiedniej dyrektywie w sprawie nowego podejścia. 

20. Zasada domniemania zawarta w nowym podejściu do harmonizacji i norm 
technicznych oznacza, że jeżeli maszyna została zaprojektowana i wyprodukowana 
zgodnie ze wszystkimi wymogami norm zharmonizowanych mających zastosowanie 
do danej maszyny, należy domniemywać, że spełnia ona wszystkie zasadnicze 
wymagania dyrektyw nowego podejścia. 

21. Deklaracja zgodności WE/UE jest przekazywana klientowi przy sprzedaży maszyny 
wraz z instrukcją producenta. 

22. Udział jednostki notyfikowanej w procesie oceny zgodności maszyny oznacza, że jest 
ona wówczas prawnie odpowiedzialna, wraz z producentem maszyny, za 
bezpieczeństwo jej użytkowania. 

REFERENCJE 
[1] Przyjaciel Mark A., Kohn James P.: Podstawy bezpieczeństwa i higieny pracy.  

Wydanie siódme. Rowman & Littlefield.  ISBN-13: 978-159887235, ISBN-10: 
1598887238 

[2] Kelloway E. Kelvin: Prowadzi do bezpieczeństwa i higieny pracy. John Wiley & Sons 
2017 (ang.). ISBN: 9781118973745. 

[3] Koradekka Danuta (Edytor): Podręcznik bezpieczeństwa i higieny pracy. 1.edycja (maj 
2010). Opublikowano przez CRC Press Taylor & Francis Group. ISBN 9781439806845 

[4] RRC: Bezpieczeństwo i higiena pracy dla manekinów. John Wiley & Sons, 2016 (ang.). 
ISBN: 1119210933. 

[5] Bezpieczeństwo i zdrowie w centrum przyszłości pracy: Bazując na 100-letnim 
doświadczeniu. Sprawozdanie Międzynarodowej Organizacji Pracy. Po raz pierwszy 
opublikowane w 2019 r. ISBN: 978-92-2-133151-3 (druk), ISBN: 978-92-2-133152-0 
(web pdf). 
https://www.ilo.org/safework/events/safeday/WCMS_686645/lang--en/index.htm 

[6] Uniwersalne roboty. Najczęściej zadawane pytania dotyczące bezpieczeństwa. 
Ostatnia modyfikacja: 29 marca 2021 r.:   https://www.universal-
robots.com/articles/ur/safety/safety-faq/ 

[7] Robot w miejscu pracy, 25 marca 2018 r. w Magazyn Bezpieczeństwo +Zdrowie: 
https://www.safetyandhealthmagazine.com/articles/16789-robots-in-the-workplace 

[8] Dziennik bezpieczny. Projekt finansowany przez Komisję Europejską w ramach 
programu „Horyzont 2020” w ramach GA-Nr. 688117. Rezultat D 5.1: Bezpieczna 
interakcja między człowiekiem a robotem w zastosowaniach logistycznych dla wysoce 
elastycznych magazynów.  
http://safelog-project.eu/wp-content/uploads/2016/06/D5.1-Guidelines-for-
Personal-Safety-in-Flexible-Automated-Warehouses.pdf 

[9] Timo Malm:  Wytyczne dotyczące tworzenia bezpiecznych systemów robotów 
przemysłowych. Sprawozdanie z badań VTT-R- 011109-17. 



Wielofunkcyjna sieć wspomagająca kształcenie i szkolenie zawodowe 
w zaawansowanej produkcji  
Nr projektu 2018-1-PL01-KA202-050812  

 
 
 

 
-	24	-	

https://www.vttresearch.com/sites/default/files/julkaisut/muut/2017/VTT-R-01109-
17.pdf 

[10] Bjoern Matias: Bezpieczeństwo robotów przemysłowych: Od zastosowań 
konwencjonalnych do wspólnych zastosowań. Dokument konferencyjny, październik 
2012 r.  
https://www.researchgate.net/publication/269411126 

[11] Władimir Murashov, Frank Hearl, i John Howard: Bezpieczna praca z 
robotami: Rekomendacje dla nowego miejsca pracy, w Journal of Occupational and 
Environmental Hygiene 2016 Mar, 13(3):D61-D71. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4779796/ 

[12] Beata Mrugalska, Pedro M. Arezes. Wymagania bezpieczeństwa dla maszyn w 
praktyce. Konferencja: W: Arezes, P.M., Baptista, J.S., Barroso, M.P. i in. (red.), s. 97-
101, Bezpieczeństwo i higiena pracy. IX Międzynarodowe Sympozjum Bezpieczeństwa 
i Higieny Pracy (SHO), Guimaraes, 14-15 lutego 2013 r. Londyn: Taylor i Francis 
Group. 
https://www.researchgate.net/publication/259563810_Safety_requirements_for_m
achinery_in_practice 

[13] Normy bezpieczeństwa. Krótki przegląd europejskich norm bezpieczeństwa. 
Europejska dyrektywa maszynowa & oznakowanie CE. W DC Automation. 
Rozwiązania w zakresie automatyzacji i bezpieczeństwa.   
http://www.dc-automation.com/safety-standards 

[14] Obwieszczenie Komisji. Przewodnik dotyczący wdrażania unijnych przepisów 
dotyczących produktów z 2016 r. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C272, tom 59 z 
dnia 20 lipca 2016 r. https://ec.europa.eu/growth/content/%E2%80%98blue-
guide%E2%80%99-implementation-eu-product-rules_en 

[15] Glosariusz Dyrektywy nowego podejścia. Thomson Reuters Praktyczne prawo.  
https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/2-107-
6187?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true 

[16] Pelkmans Jaques: Nowe podejście do harmonizacji i normalizacji technicznej. 
Europejski Instytut Administracji Publicznej, Maastricht. Journal of Common Market 
Studies (ang.). Tom XXV, nr 3 marca 1987 r. 
https://courses.washington.edu/eulaw09/supplemental_readings/Pelkmans_New_A
pproach_Harmonization.pdf 

[17] Gopinath Varun: Na bezpiecznym montażu współpracującym z dużymi 
robotami przemysłowymi. Linköping Studies in Science & Technology (ang.). 
Rozprawa nr 2026, grudzień 2019.Division of the Machine Design. Departament 
Zarządzania i Inż. Linköping University, Linköping, Szwecja. ISBN: 0345-7524. 
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1371517/FULLTEXT01.pdf 

[18] FANUC Robot (ang.). Podręcznik bezpieczeństwa. B-80687 EN/15.  
https://www.fanuc.eu  

  



Wielofunkcyjna sieć wspomagająca kształcenie i szkolenie zawodowe 
w zaawansowanej produkcji  
Nr projektu 2018-1-PL01-KA202-050812  

 
 
 

 
-	25	-	

PYTANIA - POPRAWNE ODPOWIEDZI 

Pytanie  Odpowiedź (odpowiedź) 

1 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21 

 

 
 



 
 
 

 

Wielofunkcyjna innowacyjna sieć wspierająca 
nauczanie przeznaczona dla kształcenia i 

szkolenia zawodowego w obszarze 
zaawansowanego wytwarzania 

2018-1-PL01-KA202-050812 

 
 

 

LEKCJA NR 4.1.3: BEZPIECZEŃSTWO W ROBOTYCE PRZEMYSŁOWEJ - 
ŹRÓDŁA ZAGROŻEŃ, RYZYKO, WYMAGANIA NORM 

MODUŁ NR 4.1: BEZPIECZEŃSTWO I SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA 
 W ZAAWANSOWANEJ PRODUKCJI 

BLOK NR 4: BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY (BHP) 
   

   

  

  

   

  

O3 – wzorzec układu treści lekcji 

001 

31.01.2021 

Partnerzy konsorcjum projektu MILAN 

Dokument wzorcowy.:   

Versja Dokumentu: 

Data: 

Dystrybucja: 

 .  

 

 Projekt realizowany przy wsparciu finansowanym  

Komisji Europejskiej w ramach programu ERASMUS +. 

 



 

 
  



Multifunctional Innovative Learning Assisting Network for VET  
in Advanced Manufacturing 
Project No. 2018-1-PL01-KA202-050812  

 
 
 

 
-	3	-	

 
Spis treści 

Spis tabel ........................................................................................................................................ 4 
Wprowadzenie ............................................................................................................................... 5 
Cele dydaktyczne lekcji ................................................................................................................... 5 
Skróty .............................................................................................................................................. 5 
Słownik Pojęć .................................................................................................................................. 6 
Treść lekcji ...................................................................................................................................... 7 
1 Wymagania norm zharmonizowanych .................................................................................... 7 

1.1 Ocena zgodności, zasada domniemania zgodności ........................................................................................ 7 
1.2 Normy typu C .................................................................................................................................................. 7 

1.2.1 Wymagania normy EN ISO 10218-1: 2011 Roboty i urządzenia dla robotyki – Wymagania 

bezpieczeństwa dla robotów przemysłowych ...................................................................................................... 8 
1.2.2 Wymagania normy  EN ISO 10218-2: 2011 – Roboty I urządzenia dla robotyki – Wymagania 

bezpieczeństwa dla robotów przemysłowych – Część 2: System robotowi i integracja ....................................... 8 
2 Wymagania Dyrektywy Narzędziowej 2009/104/EC ............................................................. 13 
3 Ważne akty prawne Unii Europejskiej i scharmonizowane standardy dotyczące maszyn, 
w tym robotów przemysłowych i linii robotycznych oraz stanowisk zrobotyzowanych .............. 14 

3.1 Dyrektywy nowego podejścia: ...................................................................................................................... 14 
3.2 Dyrektywy społeczne: ................................................................................................................................... 14 
3.3 Dostęp do europejskich norm EN, międzynarodowych norm ISO i norm IEC .............................................. 15 

Pytania do samodzielnego sprawdzenia ....................................................................................... 15 
Literatura ...................................................................................................................................... 17 
Pytania – prawidłowe odpowiedzi ............................................................................................... 19 

  



Multifunctional Innovative Learning Assisting Network for VET  
in Advanced Manufacturing 
Project No. 2018-1-PL01-KA202-050812  

 
 
 

 
-	4	-	

SPIS TABEL 

 
Tabela 1 Podstawowe pojęcia ................................................................................................... 6 
 
 
 



Multifunctional Innovative Learning Assisting Network for VET  
in Advanced Manufacturing 
Project No. 2018-1-PL01-KA202-050812  

 
 
 

 
-	5	-	

 

WPROWADZENIE 

Bezpieczeństwo konsumentów związane ze użytkowaniem produktów i bezpieczeństwem 
miejsc pracy traktowane jest w Unii Europejskiej z największą uwagą. Odpowiednie cele 
związane z zapewnieniem bezpieczeństwa obywateli znalazły istotne miejsce w traktatach 
założycielskich, a następnie zostały wyszczególnione w aktach prawnych UE, takich jak 
rozporządzenia i dyrektywy. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa mają zastosowanie zarówno 
do producentów produktów, którzy są prawnie zobowiązani do dostarczania bezpiecznych 
produktów, jak i do pracodawców, którzy są prawnie zobowiązani do tworzenia 
bezpiecznych miejsc pracy. Przepisy Unii Europejskiej mające zastosowanie do produktów 
mają zastosowanie do dużych grup produktów, takich jak maszyny, zabawki, wyroby 
medyczne. Europejskie normy zharmonizowane odgrywają ważną rolę w europejskim 
systemie zapewniania bezpieczeństwa produktów. Roboty przemysłowe, zautomatyzowane i 
zrobotyzowane ogniwa i linie produkcyjne traktowane są na etapie projektowania, produkcji 
i sprzedaży jako produkty i podlegają odpowiednim przepisom i dyrektywom w sprawie 
maszyn. Po zainstalowaniu i uruchomieniu tych urządzeń u pracodawcy są one traktowane 
jako miejsca pracy i podlegają odpowiednim wymaganiom zawartym w dyrektywach w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy. W przypadku bezpieczeństwa robotów, a także 
zautomatyzowanych i zrobotyzowanych ogniw i linii produkcyjnych, zajmujemy się 
wymaganiami prawnymi i technicznymi. Ta lekcja przedstawia te tematy. Wiedza o nich jest 
potrzebna zarówno projektantom, wykonawcom, importerom robotów przemysłowych i linii 
produkcyjnych, jak również, pracodawcom, którzy korzystają z tych robotów i linii 
produkcyjnych i gdzie urządzenia te są miejscami pracy. W lekcji przedstawiono zagadnienia 
związane z zabezpieczeniem obszaru pracy robota za pomocą urządzeń i systemów 
ochronnych oraz zagadnienia związane z ryzykiem, jego oceną oraz standardami związanymi 
z robotami przemysłowymi i instalacjami zrobotyzowanymi, będącymi stacjami roboczymi. 
Wyjaśniono również minimalne wymogi dyrektywy WED. 

CELE DYDAKTYCZNE LEKCJI 

Celem lekcji jest zapoznanie studentów (uczniów) z wymaganiami Dyrektyw i norm, które 
odnoszą się do maszyn, w tym do zrobotyzowanych stanowisk oraz maszyn będących 
stanowiskami pracy. 

Po zapoznaniu się z materiałem lekcji, student (uczeń) będzie lepiej rozumiał przepisy UE 
dotyczące wyrobów, w tym odpowiedzialność producenta za wyrób i pracodawcy za 
zorganizowanie bezpiecznego stanowiska pracy. 

SKRÓTY 
 

Dyrektywa EMC      -  2014/30/EU – Dyrektywa Kompatybilność Elektromechaniczna  

EU-OSHA                  -  Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy 
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Dyrektywa LVD       -  2014/35/EU – Dyrektywa Niskonapięciowa 

Dyrektywa MD         -  2006/42/ EC Dyrektywa Maszynowe 

PPE                            -  Personal Protective Equipment – Środki ochrony osobistej 

WED 2009/104/EC -  Dyrektywa Narzędziowa  
 

SŁOWNIK POJĘĆ 
Tabela 1 Podstawowe pojęcia 

Nazwa Definicja 
Szkoda 

Urazy fizyczne lub zagrożenia dla zdrowia. 

Zagrożenia i ryzyko Potencjalne źródło szkód i ryzyka to prawdopodobieństwo, wysokie lub 

niskie, że jakiekolwiek zagrożenie rzeczywiście wyrządzi komuś krzywdę. 

Przykłady zagrożeń mogą obejmować pracę z ciężkimi maszynami, używanie 

chemikaliów w pracy, źle skonfigurowaną stację roboczą lub napięte relacje 

w biurze. 

Identyfikacja ryzyka 
Jest częścią procesu używanego do oceny, czy jakaś konkretna sytuacja, 

przedmiot, rzecz itp. mogą potencjalnie wyrządzić szkodę. Terminem często 

używanym do opisania całego procesu jest ocena ryzyka. 

Zagrożenia związane z 

pracą 

Zagrożenia w pobliżu lub na maszynach różnią się w zależności od 

zastosowanej maszyny, ale mogą wynikać z następujących czynników: 

• części ruchome (np. ryzyko obrażeń spowodowanych zaplątaniem, 

tarciem, ścieraniem, cięciem, odcinaniem, ścinaniem, nożem, 

przerywaniem, uderzeniem, kruszeniem, wciąganiem lub 

chwytaniem itp.), 

• energia (np. elektryczna, elektromagnetyczna, magnetyczna itp.), 

• ciepło lub zimno, 

• hałas, 

• drgania, 

• promieniowanie,  

• gaz lub ciecz pod ciśnieniem (np. urazy spowodowane wtryskiem 

lub wyrzutem przez układy hydrauliczne, układy pneumatyczne, 

sprężone powietrze, opryskiwacze farb itp.), 

• hazard psychospołeczny (np. stres, treść pracy, organizacja pracy, 

czynniki poznawcze itp.) 

Konserwacja maszyn Może wiązać się z wysokim ryzykiem szkód, czy to z powodu samej 

działalności, czy miejsca, w którym wykonywana jest praca. Konserwacja 

może stanowić zagrożenie zarówno dla konserwatorów, jak i innych osób, 

na które praca ma wpływ w wyniku narażenia na niebezpieczne części lub 

substancje. 

Środki ochrony osobistej 

(PPE) 

Odzież ochronna, chełmy, gogle lub inna odzież lub sprzęt przeznaczony do 

ochrony ciała użytkownika przed uszkodzeniem lub zakażeniem. Zagrożenie, 

do którego odnosi się sprzęt ochronny, obejmuje fizyczne, elektryczne, 

cieplne, chemiczne, biozagrożenia i pyły zawieszone w powietrzu. Sprzęt 

ochronny może być noszony do celów związanych z bezpieczeństwem i 

higieną pracy, a także do uprawiania sportu i innych zajęć rekreacyjnych. 
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Nazwa Definicja 
Ryzyko Możliwość, że wydarzy się coś złego. Ryzyko wiąże się z niepewnością co do 

efektów/skutków działania w odniesieniu do czegoś, co ludzie cenią 

(takiego jak zdrowie, dobrostan, bogactwo, własność lub środowisko), 

często skupiając się na negatywnych, niepożądanych konsekwencjach. 

Szacowanie ryzyka Jest terminem używanym do opisania całego procesu lub metody, w której 

identyfikuje się zagrożenia i czynniki ryzyka, które mogą powodować szkody 

(identyfikacja zagrożeń). Ma na celu analizę i ocenę ryzyka związanego z 

tym zagrożeniem (analiza ryzyka i ocena ryzyka): 

• Identyfikacja zagrożeń i czynników ryzyka, które mogą spowodować 

szkody (identyfikacja zagrożeń). 

• Analiza i ocena ryzyka związanego z tym zagrożeniem (analiza ryzyka i 

ocena ryzyka). 

• Określenie odpowiednich sposobów wyeliminowania zagrożenia lub 

kontrolowania ryzyka, gdy nie można wyeliminować zagrożenia (kontrola 

ryzyka). 

Ewaluacja ryzyka Jest definiowany jako priorytety ryzyka poprzez ustalenie jakościowych i/lub 

ilościowych relacji między korzyściami a powiązanym ryzykiem. 

TREŚĆ LEKCJI 

1 WYMAGANIA NORM ZHARMONIZOWANYCH 

1.1 Ocena zgodności, zasada domniemania zgodności 

Przepisy prawa Unii Europejskiej wymagają od producenta przeprowadzenia oceny 
zgodności wyrobu przed jego skierowaniem do sprzedaży. Wymaganie to odnosi się również 
do importera wyrobu z kraju nie należącego do Unii Europejskiej. Jedynie wyroby zgodne z  
tzw. zasadniczymi wymaganiami dyrektyw mogą kierowane do obrotu i/lub stosowania na 
Jednolitym Rynku Europejskim. Zasadnicze wymagania dyrektyw odnoszą się wymagań 
dotyczących wyrobu pod kątem jego wpływu na zdrowie i bezpieczeństwa użytkownika 
wyrobu.  Zasady harmonizacji technicznej  nazywane Nowym Podejściem określają rolę tzw. 
norm zharmonizowanych z dyrektywami Nowego Podejścia w procesie oceny zgodności 
wyrobu. O ile zasadnicze wymagania odnoszą się bardziej do właściwości i bezpiecznego 
zachowania wyrobu podczas użytkowania, to wymagania norm zharmonizowanych są o 
wiele bardziej konkretnie formułowane i zawierają propozycje rozwiązań technicznych. 

Zasada domniemania zgodności stanowi, że jeśli wyrób spełnia wymaganie normy 
zharmonizowanej odnoszące się do danego wymagania zasadniczego dyrektywy Nowego 
Podejścia to znaczy, że zostało spełnione to zasadnicze wymaganie.  

Stąd też o wiele łatwiej jest uzyskać obiektywny dowód spełnienia danego wymagania 
zasadniczego Dyrektywy stosując w ocenie zgodności wymaganie odpowiedniej normy 
zharmonizowanej. 
 

1.2 Normy typu C 
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Wg przepisów UE dotyczących bezpieczeństwa wyrobów, roboty przemysłowe, stanowiska i 
zrobotyzowane linie produkcyjne należą do wielkiej grupy wyrobów nazywanych maszynami. 
Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE zawiera zasadnicze wymagania dla maszyn. 

Istnieje liczna grupa norm zharmonizowanych z Dyrektywą Maszynową. Normy te są 
umownie dzielone na normy typu A, normy typu B1 i B2 oraz normy typu C.  

Normy typu C odnoszą się do konkretnych typów lub grup maszyn. Normy typu C dla 
robotów i systemów zrobotyzowanych to: 

• EN ISO 10218-1:2011 - Roboty i urządzenia dla robotyki - Wymagania bezpieczeństwa 
dla robotów przemysłowych - Część 1: Roboty 

• EN ISO 10218-2: 2011 - Roboty i urządzenia dla robotyki - Wymagania 
bezpieczeństwa dla robotów przemysłowych - Część 2: System robotowy i integracja 

Norma składa się z dwóch części: 
• Część 1 dotyczy tylko robota przemysłowego jako maszyny, bez rozpatrywania 

bezpieczeństwa otoczenia robota.  
• Część 2 dotyczy systemu, który jest zrobotyzowany, w tym integracji robota z 

otoczeniem, w tym z innymi maszynami. 

1.2.1 Wymagania normy EN ISO 10218-1: 2011 Roboty i urządzenia dla robotyki – 
Wymagania bezpieczeństwa dla robotów przemysłowych 

Norma odnosi się tylko do robota przemysłowego bez uwzględniania wpływu otoczenia na 
bezpieczeństwo jego użytkowania. Z powodu ograniczonego miejsca w niniejszej lekcji 
przedstawiono tylko przegląd normy PN-EN ISO 20218-2, która daje pełniejszy obraz 
zagrożeń i problemów bezpieczeństwa na stanowiskach zrobotyzowanych. 

1.2.2 Wymagania normy  EN ISO 10218-2: 2011 – Roboty I urządzenia dla robotyki – 
Wymagania bezpieczeństwa dla robotów przemysłowych – Część 2: System 
robotowi i integracja 

W rozdziale 3 zostały podane wyjaśnienia terminów i określeń, które występują w normie. 

W rozdziale 4 pt.: „Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka" podano zasady projektowania 
maszyny z uwzględnieniem zasady bezpieczeństwa kompleksowego. 

1.2.2.1 Identyfikacja zagrożeń 

Norma zaleca aby w celu przeprowadzenia procesu identyfikacji zagrożeń najpierw 
przeprowadzić identyfikację wszystkich zadań, jakie mogą być wykonywane przez operatora 
stanowiska zrobotyzowanego. 

W tym celu norma wyróżnia następujące zadania : 

a/ sterowanie i monitorowani procesu,  

b/ załadunek materiału, 

c/programowanie i weryfikacja programu, 

d/ krótkie interwencje operatora nie wymagające demontażu maszyny,  
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e/ wymiana i ponowne ustawienie narzędzia,  

f/ postępowanie w razie awarii, usuwanie usterek, 

g/ korekta nieprawidłowych działań ( zacięcia,  spadające części, itp. ), 

h/ sterowanie niebezpieczną energią (uchwyty, zaciski, stoły obrotowe i inne urządzenia) 

i/ obsługa i naprawy, 

j/ czyszczenie wyposażenia. 

Zaleca się, aby podczas identyfikacji zagrożeń posługiwać się również normą PN-EN ISO 
12100:2011 - Bezpieczeństwo maszyn - Ogólne zasady projektowania - Ocena ryzyka i 
zmniejszanie ryzyka, która jest normą typu A. 

1.2.2.2 System sterowania związany z bezpieczeństwem 

W rozdziale 5 normy PN-EN ISO 10218-2 pt.: "Wymagania bezpieczeństwa oraz środki 
ochronne" przedstawiono wymagania dla układu sterowania związanego z 
bezpieczeństwem. Układ taki występuje w każdej złożonej maszynie, w tym w stanowisku 
zrobotyzowanym, jest nadrzędny w stosunku do innych układów sterowania, w tym układu 
sterowania robota oraz układu sterowania całym stanowiskiem zrobotyzowanym. Układ 
sterowania związany z bezpieczeństwem realizuje funkcje blokad i zabezpieczeń, stopu 
awaryjnego, zatrzymania i kontroli zredukowanej prędkości ruchu ramienia manipulatora. 
Niezawodność tego układu i realizowanych przez niego funkcji musi być odpowiednia do 
zagrożeń oraz do poziomu ryzyka, które zaistniałoby na stanowisku zrobotyzowanym gdyby 
układ ten utracił możliwość realizowania swoich funkcji. 

System sterowania związany z bezpieczeństwem jest realizowany w oparciu o tzw. 
przekaźniki bezpieczeństwa lub sterowniki bezpieczeństwa. Do zadań projektanta 
stanowiska zrobotyzowanego należy: 

a/ analiza ryzyka przed zastosowaniem urządzeń ochronnych, w tym systemu sterowania 
związanego z bezpieczeństwem,  

b/ zastosowanie systemu sterowania związanego z bezpieczeństwem dostosowanego 
poziomem niezawodności do ryzyka występującego z powodu braku takiego systemu. 

W technice bezpieczeństwa posługujemy się częściej zamiast określeniem - "poziomem 
niezawodności" określeniem "poziom odporności na utratę swojej funkcji", to znaczy 
zdolności sterowania.  

W celu wyboru układu sterowania związanego z bezpieczeństwem należy posłużyć się normą 
typu B1: PN-EN ISO 13849-1 Bezpieczeństwo maszyn – Elementy systemów sterowania 
związane z bezpieczeństwem – Część 1: Ogólne zasady projektowania.” Norma ta wyróżnia 
pięć poziomów (a-e) niezawodności układów sterowania związanych z bezpieczeństwem. 
Stopnie te są nazywane - Performance Levels (PL): 

PL=a - to poziom najniższy. Układ sterowania o PL=a można zastosować tam gdzie ryzyko  
jest małe.  
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P=e - to poziom najwyższy. Układ sterowania związany z bezpieczeństwem PL=e 
charakteryzuje się największą odpornością na utratę swoich właściwości, a więc stosujemy 
gdzie ryzyko jest bardzo duże. 

W pierwszej kolejności przeprowadzamy ocenę ryzyka i wyznaczamy tak zwany wymagany 
poziom PLrec. Dobieramy system sterowania realizowany, aby jego PL ≥ PLrec. 

Przy wyborze poziomu PL należy brać pod uwagę wymaganie podane w punkcie 5.2.2 normy 
PN- EN ISO 10218-2:  2011. 

Wymaganie to jest sformułowane następująco:  

Elementy systemu sterowania związanego z bezpieczeństwem powinny być tak 
zaprojektowane, aby odpowiadały poziomowi PL=d i strukturze kategorii 3 wg normy PN -EN 
ISO 13849-1. 

Przekaźniki bezpieczeństwa i sterowniki bezpieczeństwa są oferowane na rynku. W karcie 
katalogowej tych urządzeń jest podany realizowany przez nich poziom PL. 

Alternatywnym sposobem przy wyborze poziomu odporności układu sterowania związanego 
z bezpieczeństwem jest posłużenie się normą IEC 62061:2005 oraz poziomami Safety 
Integrity Levels (SIL). 

1.2.2.3 Instalacja elektryczna, pneumatyczna i hydrauliczna 

Normy: 

 PN-EN 60204-1 Bezpieczeństwo maszyn – Wyposażenie elektryczne maszyn - Część 1: 
Wymagania ogólne 

PN-EN ISO 4413:2011 Napędy i sterowania hydrauliczne - Ogólne zasady i wymagania 
bezpieczeństwa dotyczące układów i ich elementów 

PN-EN ISO 4414:2011 Napędy i sterowania pneumatyczne - Ogólne zasady i wymagania 
bezpieczeństwa dotyczące układów i ich elementów 

Instalacja elektryczna powinna być wykonana zgodnie z zaleceniami normy EN/IEC 60204-1. 
norma ta podaje szczegółowe wymagania i wskazówki jak ma wykonana prawidłowa 
instalacja elektryczna  maszyny, w tym robota i stanowiska zrobotyzowanego. 

Instalacja pneumatyczna robota powinna być wykonana zgodnie z wymaganiami normy PN-
EN ISO 4414. Instalacja pneumatyczna towarzyszy również robotom elektrycznym. Bardzo 
często w stanowiskach zrobotyzowanych są wykorzystywane chwytaki z napędem 
pneumatycznym. 

Należy zwrócić uwagę na to, aby tam gdzie to jest możliwe przewody pneumatyczne były 
pospinane w wiązki. Zerwany długi przewód pneumatyczny pod ciśnieniem sprężonego 
powietrza wykonuje bardzo szybkie, trudne do przewidzenia ruchy przestrzenne. Przewód 
taki może ranić, a nawet uderzając w oko nieodwracalnie uszkodzić wzrok. Należy więc 
stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej takie jak rękawce, maski lub okulary 
ochronne. 
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Instalacja hydrauliczna powinna być wykonana wg wymagań normy PN- EN ISO 4413. 

1.2.2.4 Funkcje stopu 

Każdy system zrobotyzowany powinien być wyposażony w dwa rodzaje stopów: 
• Stop awaryjny - uruchamiany ręcznie, który powinien być zaprojektowany i działać 

wg wymagań normy PN- EN  60204-1  
• Stop ochronny - który jest przeznaczony do podłączenia zewnętrznych urządzeń 

ochronnych. 

Stop awaryjny może być kategorii 0 lub kategorii 1.  

Wybór kategorii stopu awaryjnego powinien wynikać z oceny ryzyka dokonanego  wg. normy 
PN -EN 60204-1. 

• kategoria 0 - to zatrzymanie niekontrolowane 
• kategoria 1 - to zatrzymanie kontrolowane 1 

W stopie kategorii 0 po wciśnięciu stopu awaryjnego natychmiast jest odcinane zasilanie. 
Zatrzymanie systemu zrobotyzowanego następuje w sposób niekontrolowany. Silniki nie 
wytwarzają momentu obrotowego, ale elementy maszyny pod wpływem zgromadzonej 
energii (kinetycznej i potencjalnej) mogą dalej poruszać się. Aby to przyśpieszyć to 
zatrzymanie niekiedy stosuje się tzw. system bezpiecznie wyzwalanych hamulców. W stopie 
kategorii 1 po wciśnięciu stopu zasilanie jest nadal dostarczane do napędu, aż do pełnego 
zatrzymania i dopiero wówczas następuje odcięcie zasilania silników. 

Stop ochronny - może być kategorii 0 lub 1. Wybór  powinien wynikać z oceny ryzyka.  

W przypadku, gdy w stanowisku zrobotyzowanym występują również inne, zewnętrzne 
systemy napędowe zgodne z normą PN-EN 61800-5-2:2017-07: Elektryczne układy 
napędowe mocy o regulowanej prędkości. Część 5-2: Wymagania dotyczące bezpieczeństwa, 
to w stanowisku zrobotyzowanym może być zastosowany stop kategorii 2.  

W stopie kategorii 2 po zatrzymaniu maszyny zasilanie nie jest odcinane. Dostarczana 
energia umożliwia utrzymywanie napędu w ustalonym położeniu. Stop kategorii 2 jest 
czasami nazywany stopem technologicznym, gdzie wymaga się chwilowego zatrzymania 
stanowiska, np.  w celu wymiany narzędzia.  

1.2.2.5 Zapobieganie niespodziewanemu uruchomieniu maszyny (stanowiska 
zrobotyzowanego) 

Niespodziewane uruchomienie maszyny jest zagrożeniem mogącym prowadzić do dużego 
ryzyka. 

Wg definicji podanej w normie PN-EN ISO 12100  niespodziewane uruchomienie to jest 
każde uruchomienie, które stwarza ryzyko dla ludzi. Nieoczekiwane uruchomienie może być 
skutkiem: 

• uszkodzenia systemu sterowania, 
• zewnętrznego wpływu na ten system. 
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Aby móc zapobiegać niespodziewanemu uruchomieniu (stanowisko zrobotyzowane) 
maszyna powinna być wyposażona w:  

• środki techniczne do odłączenia maszyny od źródeł zasilania ( w tym  energii 
elektrycznej i instalacji sprężonego powietrza), 

• rozproszenia nagromadzonej energii kinetycznej - od wirujących części maszyn, 
potencjalnej od mas, które mają możliwość przemieszczania w kierunku pionowym, 
energii potencjalnej od akumulatorów hydraulicznych, pneumatycznych, sprężyn, 
instalacji sprężonego powietrza  itp. 

Norma PN-EN ISO 14118:2018-05 - Bezpieczeństwo maszyn - Zapobieganie 
nieoczekiwanemu uruchomieniu, podaje wymagania dotyczące środków technicznych, które 
należy zastosować aby zapobiegać niespodziewanemu uruchomieniu. 

1.2.2.6 Osłony 

Stanowisko zrobotyzowane powinno być osłonięte stałymi i ruchomymi osłonami. Osłony te 
powinny spełniać wymagania norm PN EN ISO 12100 oraz  PN EN- ISO 14120: 
Bezpieczeństwo maszyn - Osłony - Ogólne wymagania dotyczące projektowania i budowy 
osłon stałych i ruchomych. 

Minimalna odległość osłony od  każdego zagrożenia powinna być wyznaczona wg wymagań 
normy PN-EN ISO 13857:2010 Bezpieczeństwo maszyn. Odległości bezpieczeństwa 
uniemożliwiające sięganie kończynami górnymi i dolnymi do stref niebezpiecznych. 

1.2.2.7 Urządzenia ochronne 

Urządzenia ochronne powinny znajdować się w odpowiednich odległościach od źródła 
zagrożenia. Wymagania dotyczące minimalnych odległości są podane w normie PN-EN ISO 
13855:2010 Bezpieczeństwo maszyn. Umiejscowienie technicznych środków ochronnych ze 
względu na prędkość zbliżania części ciała człowieka. 

1.2.2.8 Praca z przenośnym panelem progamowania 

Przenośny panel programowania stosuje się podczas programowania robota on-line. 
Operator znajduje się blisko narzędzia lub chwytaka robota w obszarze jego pracy. Jest to 
praca zagrożona kolizją operatora z ramieniem robota. Przenośny panel sterowania  jest 
połączony kablem z układem sterowania robota. Są również panele programowania 
bezprzewodowe. Wówczas komunikacja między panelem a układem sterowania odbywa za 
pomocą fal radiowych. Na panelu, obok przycisków, ekranu oraz joystika, umożliwiających 
zapis i modyfikacje programu pracy robota znajdują się: 

• przycisk stopu awaryjnego 
• przycisk zezwolenia. 

Przycisk zezwolenia jest przyciskiem trzypozycyjnym (trzystopniowym). 

Tylko po wciśnięciu tego przycisku do pozycji środkowej robot może wykonywać ruchy. 

Podczas pracy z użyciem panelu programowania operator utrzymuje ten przycisk wciśnięty 
do pozycji środkowej. W przypadku upuszczenia panelu, a także gdyby operator uderzony 
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ramieniem robota będąc w szoku trzymał go zaciśnięty w ręku, to wówczas przycisk ten 
wciśnięty do pozycji 3 zatrzyma ruchy ramienia robota. 

1.2.2.9 Procedura uwalniania operatora w sytuacji awaryjnej 

W przypadku dużych robotów przemysłowych istnieje zagrożenie przygnieceniem operatora 
ramieniem robota. W czasie normalnej, rutynowej pracy stanowiska zrobotyzowanego 
takiego zagrożenia nie ma, bo stanowisko jest ogrodzone, a drzwi ogrodzenia są 
zaryglowane. Istnieją jednak sytuacje, że operator wchodzi do wnętrza ogrodzenia, np. aby 
wykonać czynności regulacyjne w chwytaku. W przypadku przygniecenia pracownika 
ramieniem robota do maszyny, lub urządzenia technologicznego należy jak najszybciej 
podjąć czynności w celu jego uwolnienia. Uwolnienie nie jest proste z powodu zasady pracy 
napędów robota. 

Ramiona robotów o znacznych udźwigach są masywne i ciężkie. Są napędzane silnikami 
elektrycznymi sprzężonymi z przekładniami falowymi oraz hamulcami 
elektromagnetycznymi. Hamulce te są zasilane prądem stałym o napięciu 24V. Hamulce te 
działają w taki sposób, że hamowanie wału silnika następuje wpływem magnesów, 
natomiast podanie zasilania na hamulec powoduje zadziałanie elektromagnesów, zniesienie 
działania magnesów i w efekcie brak hamowania. A więc podczas pracy robota na hamulce 
jest podawane zasilanie elektryczne. Struktura kinematyczna manipulatora robota stanowi 
niewyrównoważony układ mas. W celu odciążenia napędów od sił grawitacji stosuje się 
siłowniki pneumatyczne, układy sprężyn i dźwigni. W każdej pozycji ramion robota, gdy 
program zatrzymuje ruchy na dłużej niż sekunda lub dwie, włączają się hamulce blokujące 
obroty wałów silników. To hamulce, a nie silniki utrzymują robota w ustalonej pozycji. 
Również po wyłączeniu zasilania. Bez hamulców elektromagnetycznych, po wyłączeniu 
zasilania  silników, manipulator by zawsze opadał na podłogę.  

W przypadku przygniecenia operatora i działania hamulców nie jest możliwe fizyczne 
odciągnięcie ramion robota aby uwolnić operatora. Najpierw w trybie awaryjnym trzeba 
wyłączyć działanie hamulców, a następnie odciągnąć ramię manipulatora i uwolnić 
operatora.  

Opis procedury uwalniania powinien znajdować się w Instrukcji producenta robota, ale 
również w widocznym miejscu na zrobotyzowanym stanowisku produkcyjnym. 

1.2.2.10 Lista do weryfikacji wymagań bezpieczeństwa oraz zastosowanych środków 
bezpieczeństwa 

Lista ta znajduje się w załączniku G do normy PN EN ISO 10218-2. Umożliwia ocenę 
stanowiska zrobotyzowanego pod kątem spełnienia poszczególnych wymagań tej normy. 

2 WYMAGANIA DYREKTYWY NARZĘDZIOWEJ 2009/104/EC 

Podane wyżej wymagania normy PN EN ISO 10218-2 oraz innych norm zharmonizowanych z 
Dyrektywą Maszynową 2006/42/WE odnoszą się do maszyny nowej, która jest 
przygotowywana do sprzedaży i przekazania klientowi. Maszyna ta powinna spełniać 



Multifunctional Innovative Learning Assisting Network for VET  
in Advanced Manufacturing 
Project No. 2018-1-PL01-KA202-050812  

 
 
 

 
-	14	-	

wymagania zasadnicze Dyrektyw. Spełnienie wymagań zasadniczych należy do obowiązków 
producenta maszyny (stanowiska zrobotyzowanego). 

Maszyna (w tym robot przemysłowy, stanowisko zrobotyzowane), która została sprzedana  
aby służyć w zakładzie pracy jako zrobotyzowane stanowisko produkcyjne w świetle prawa 
UE przestaje być maszyną nową i staje się narzędziem pracy, które podlega Dyrektywom 
BHP, w tym Dyrektywie nr 2009/104/WE nazywaną popularnie Dyrektywą Narzędziową. 
Dyrektywa ta nie  jest dyrektywą Nowego Podejścia. Do zadań pracodawcy należy 
utrzymywanie poziomu bezpieczeństwa stanowisk pracy na poziomie co najmniej 
minimalnym, określonym w Dyrektywie narzędziowej oraz innych Dyrektyw BHP. 

Do zadań służb BHP należy przeprowadzanie okresowych przeglądów stanowisk pracy, w 
tym maszyn. Przeprowadza się analizę ryzyka aby stwierdzić czy istniejące ryzyka są na 
poziomie ryzyka akceptowalnego. Należy brać pod uwagę poziom wymagań minimalnych 
zawartych w Dyrektywach BHP.  

"Wymagania minimalne" Dyrektyw BHP należy rozumieć w ten sposób, że dyrektywy te 
wyznaczają pewien poziom wymagań minimalnych, ale nie stanowią przeszkód aby w 
poszczególnych krajach członkowskich rządy ustalały własne poziomy wymagań, wyższe i 
lepsze od poziomu wymagań minimalnych przyjętego w UE. 

3 WAŻNE AKTY PRAWNE UNII EUROPEJSKIEJ I SCHARMONIZOWANE 
STANDARDY DOTYCZĄCE MASZYN, W TYM ROBOTÓW PRZEMYSŁOWYCH I 
LINII ROBOTYCZNYCH ORAZ STANOWISK ZROBOTYZOWANYCH 

3.1 Dyrektywy Nowego Podejścia: 

1. Dyrektywa 2006/42/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO i RADY w sprawie maszyn z dnia 
17 maja 2006 r. Dyrektywa ta jest również nazywana Dyrektywą MD (Dyrektywa 
Maszynowa). 

źródło: 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:157:0024:0086:EN:PDF 

2. Dyrektywa 2014/30/UE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO i RADY z dnia 26 lutego 2014 r. w 
sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do 
kompatybilności elektromagnetycznej. Ta dyrektywa jest również nazywana dyrektywą EMC. 
EMC pochodzi z: Kompatybilności elektromagnetycznej 

źródło: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0030&from=EN 

3.2 Dyrektywy społeczne: 

1. Dyrektywa 89/391/EWG DYREKTYWY RADY z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie 
wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu 
pracy. Dyrektywa ta jest również nazywana dyrektywą ramową 89/391/EWG.  

źródło: 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31989L0391&from=EN 

2. Dyrektywa 2009/104/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO i RADY z dnia 16 września 2009 r. 
dotycząca minimalnych wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny użytkowania sprzętu 
roboczego przez pracowników podczas pracy (druga dyrektywa szczegółowa w rozumieniu 
art. 16 ust. 1 dyrektywy 89 /391/EWG). Dyrektywa ta nazywana jest również dyrektywą 
WED. (WED pochodzi z: Dyrektywy o sprzęcie roboczym).  

źródło: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0104&from=EN 

3.3 Dostęp do europejskich norm EN, międzynarodowych norm ISO i norm IEC 

Normy są chronione prawem autorskim. Nie ma do nich bezpłatnego dostępu m.in. w 
Internecie. Kopiowanie standardów jest nielegalne. Formą prawną ich posiadania jest ich 
zakup. 
 

PYTANIA DO SAMODZIELNEGO SPRAWDZENIA 

Zaznacz prawidłowe zdania: 

1. Zasadnicze wymagania dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa obywateli i odnoszą się 
do wszystkich rodzajów maszyn, w tym tych które stanowią miejsca pracy. 

2. Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE zawiera zasadnicze wymagania dotyczące 
maszyn, które wchodzą w skład stanowisk pracy. 

3. Dyrektywy BHP podają wymagania dotyczą bezpieczeństwa użytkowania towarów 
będących w sprzedaży na Jednolitym Rynku Europejskim. 

4. Normy zharmonizowane dotyczą wymagań bezpieczeństwa maszyn. 

5. Stosowanie norm zharmonizowanych jest obowiązkowe, zaś innych norm jest 
całkowicie dobrowolne.  

6. Obowiązek stosowania norm zharmonizowanych wynika z wymagań podanych w 
Dyrektywach Nowego Podejścia. 

7. Wymagania minimalne są podawane w Dyrektywach Nowego Podejścia. 

8. Stosowanie norm jest dobrowolne, zaś stosowanie przepisów dyrektyw UE jest 
obowiązkowe. 

9. Obowiązek przestrzegania wymagań norm zharmonizowanych dotyczy producentów 
wyrobów produkowanych na rynek europejski. 

10. Dyrektywy BHP zawierają wymagania minimalne. 

11. Obowiązek prowadzenia analizy ryzyka dotyczy tylko producentów wyrobów. 

12. Norma zharmonizowana dotyczy zasadniczego wymagania dyrektywy BHP 

13. Spełnienie wymagań wszystkich norm zharmonizowanych, które odnoszą się do 
wszystkich zasadniczych wymagań Dyrektyw Nowego Podejścia które do danej 
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maszyny maja zastosowanie oznacza, że maszyna ta jest zgodna z wymaganiami 
Dyrektyw Nowego Podejścia. 

14. Analiza ryzyka powinna być przeprowadzona nie tylko dla wyprodukowanej maszyny 
ale również we wstępnej fazie projektu tej maszyny. 

15. Dyrektywa Narzędziowa WED 2009/103/WE  dotyczy wymagań minimalnych. 

16. Dyrektywy BHP dotyczą minimalnych wymagań bezpieczeństwa na stanowiskach 
pracy. 
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WPROWADZENIE DO LEKCJI 

Bezpieczeństwo konsumentów związane ze stosowaniem produktów i bezpieczeństwem 
miejsc pracy jest traktowane z największą uwagą w Unii Europejskiej. Odpowiednie cele 
związane z zapewnieniem bezpieczeństwa obywateli znalazły istotne miejsce w traktatach 
założycielskich, a następnie zostały wyszczególnione w aktach prawnych UE, takich jak 
rozporządzenia i dyrektywy. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa mają zastosowanie zarówno 
do producentów produktów, którzy są prawnie zobowiązani do dostarczania bezpiecznych 
produktów, jak i do pracodawców, którzy są prawnie zobowiązani do zapewnienia 
bezpiecznych miejsc pracy. Przepisy Unii Europejskiej mające zastosowanie do produktów 
mają zastosowanie do dużych grup produktów, takich jak maszyny, zabawki, wyroby 
medyczne. Europejskie normy zharmonizowane odgrywają ważną rolę w europejskim 
systemie zapewniania bezpieczeństwa produktów. Roboty przemysłowe, zautomatyzowane i 
zrobotyzowane ogniwa i linie produkcyjne są traktowane na etapie projektowania, produkcji 
i sprzedaży jako produkty i podlegają odpowiednim przepisom i dyrektywom w sprawie 
maszyn. Po zainstalowaniu i uruchomieniu tych urządzeń u pracodawcy są one traktowane 
jako miejsca pracy i podlegają odpowiednim wymaganiom zawartym w dyrektywach w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy. W przypadku bezpieczeństwa robotów, a także 
zautomatyzowanych i zrobotyzowanych ogniw i linii produkcyjnych, zajmujemy się 
wymaganiami prawnymi i technicznymi. Ta lekcja przedstawia te tematy. Ich 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. Lekcja przedstawia zagadnienia związane z ochroną 
obszaru pracy robota za pomocą urządzeń i systemów ochronnych. 

CELE DYDAKTYCZNE LEKCJI 

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

1 BEZPIECZEŃSTWO PRACY W ZROBOTYZOWANYM STANOWISKU PRODUKCYJNYM 

1.1 Wprowadzenie 

Roboty przemysłowe wykorzystywane są w stacjach roboczych, ogniwach i liniach 
produkcyjnych do wykonywania zadań takich jak: 

• pobieranie, przenoszenie i pozycjonowanie szczegółów, 
• manipulowanie szczegółami operacji gratowania odlewów, powierzchni szlifierskich i 

polerowanych, 
• spawanie punktowe, 
• spawanie, 
• klejenie, 
• malowanie, 
• automatyczne operacje montażowe, 
• sprawdzanie poprawności operacji technologicznych, obserwacji itp. 
 

Roboty przemysłowe są również wykorzystywane w budownictwie, rolnictwie, leśnictwie itp. 

Ruchome ramię manipulatora robota wykonuje ruchy przestrzenne, które wiążą się z 
mechanicznym zagrożeniem dla operatora. 

Podstawowe metody stosowane w celu uniknięcia narażania operatora na zagrożenie ze 
strony zrobotyzowanej stacji produkcyjnej obejmują: 

A. trzymanie ludzi z dala od źródeł zagrożenia, np. ruchomych części maszyn, lub 

B. zapobieganie przemieszczaniu się robotów, gdy dana osoba znajduje się w strefie 
zagrożenia, 

lub przy użyciu obu tych metod jednocześnie. 

Podczas normalnej pracy stoiska robotycznego ryzyko związane z mechanicznym 
zagrożeniem robota jest niewielkie dla operatora, ponieważ robot pracuje w ogrodzeniu, a 
operator znajduje się poza ogrodzeniem. 

Istnieją jednak sytuacje, w których operator musi otworzyć drzwi ogrodzeniowe, wejść do 
środka i znaleźć się w niebezpiecznym miejscu pracy robota, np. w celu modyfikacji 
programu ruchu ramienia robota, pracy serwisowej nad takimi regulacjami chwytaków itp. 

Z punktu widzenia dyrektywy w sprawie maszyn 2006/42/WE i norm zharmonizowanych 
ogrodzenia należą do osłon. 

1.2 Wymogi prawne i normatywne dotyczące osłon i urządzeń ochronnych 

Zasadnicze wymagania dotyczące osłon oraz urządzeń ochronnych zawarte  w rozdziale 1.4 
Załącznika IV do Dyrektywy Maszynowej stanowią, że: 
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"Osłony i urządzenia ochronne: — muszą być solidnej konstrukcji, — muszą być pewnie 
przymocowane na swoim miejscu, — nie mogą stwarzać żadnego dodatkowego zagrożenia, 

— nie mogą być łatwe do ominięcia lub wyłączenia z działania, 

— muszą być umieszczone w odpowiedniej odległości od strefy niebezpiecznej, 

— mogą powodować tylko minimalne utrudnienia w obserwacji procesu produkcyjnego, oraz 

— powinny umożliwiać wykonanie koniecznych prac związanych z mocowaniem lub wymianą 
narzędzi oraz konserwacją, przez ograniczenie dostępu wyłącznie do obszaru, w którym dana 
praca musi być wykonana w miarę możliwości bez konieczności demontażu osłon lub 
wyłączenia działania urządzeń ochronnych. 

Ponadto osłony muszą w miarę możliwości chronić przed wyrzucaniem lub spadaniem 
materiałów lub przedmiotów oraz przed emisjami powodowanymi przez maszyny. 

 Osłony stałe muszą być mocowane za pomocą systemów, które umożliwiają otwarcie lub 
demontaż wyłącznie przy użyciu narzędzi. 

Systemy mocowania osłon muszą pozostać przymocowane do osłon lub do maszyny, jeżeli 
osłony zostały usunięte. 

Jeżeli istnieje taka możliwość, brak elementów mocujących musi uniemożliwiać pozostawanie 
osłon na swoim miejscu. 

 Ruchome osłony blokujące muszą: 

— w miarę możliwości, pozostawać po otwarciu przymocowane do maszyny, 

— być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby mogły być nastawiane tylko poprzez 
zamierzone działanie. 

Ruchome osłony blokujące muszą być sprzężone z urządzeniem blokującym, które: 

— zapobiega uruchomieniu niebezpiecznych funkcji maszyny do ich zamknięcia, oraz 

— wydaje polecenie zatrzymania ilekroć nie są one nadal zamknięte. 

W przypadku gdy operator może znaleźć się w strefie niebezpiecznej zanim ustanie ryzyko 
związane z niebezpiecznymi funkcjami maszyny, ruchome osłony muszą być połączone z 
urządzeniem ryglującym osłony jako uzupełnienie urządzenia blokującego, aby: 

— zapobiec uruchomieniu niebezpiecznych funkcji do chwili zamknięcia i zaryglowania osłon, 
oraz 

— osłony pozostawały zamknięte i zaryglowane dopóki nie ustanie ryzyko obrażeń 
wynikające z niebezpiecznych funkcji maszyny. 

Ruchome osłony blokujące muszą być zaprojektowane w taki sposób, aby brak lub 
uszkodzenie jednej z ich części składowych uniemożliwiał uruchomienie lub zatrzymywał 
niebezpieczne funkcje maszyny. 

Osłony nastawne ograniczające dostęp do tych fragmentów części ruchomych, które są 
niezbędne do wykonania pracy, muszą być: 
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— nastawiane ręcznie lub automatycznie, w zależności od rodzaju pracy, oraz 

— łatwe do nastawiania bez użycia narzędzi". 

Wymagania szczególne dotyczące urządzeń ochronnych stanowią, że: 

" Urządzenia ochronne muszą być zaprojektowane i wbudowane w układ sterowania tak, 
aby: 

— części ruchome nie mogły zostać uruchomione dopóki znajdują się w zasięgu operatora, 

— osoby nie mogły dostać się do części ruchomych znajdujących się w ruchu, oraz — brak lub 
uszkodzenie jednego z ich elementów uniemożliwiał uruchomienie części lub zatrzymywał 
części ruchome. Urządzenia zabezpieczające muszą być nastawiane tylko poprzez działanie 
zamierzone." 

Widzimy, że zasadnicze wymagania podane w Dyrektywie Maszynowej są sformułowane w 
sposób ogólny. Szczegółowe wymagania dotyczące osłon i urządzeń ochronnych, w tym 
zasad ich projektowania, budowy i stosowania znajdziemy w następujących normach 
zharmonizowanych: 

• PN-EN ISO 14119:2014-03 Bezpieczeństwo maszyn – Urządzenia blokujące sprzężone 
z osłonami – Zasady projektowania i doboru 

• PN-EN ISO 13857:2010 Bezpieczeństwo maszyn. Odległości bezpieczeństwa 
uniemożliwiające sięganie kończynami górnymi i dolnymi do stref niebezpiecznych. 

• PN EN- ISO 14120: 2016-03 Bezpieczeństwo maszyn - Osłony - Ogólne wymagania 
dotyczące projektowania i budowy osłon stałych i ruchomych. 

• PN-EN ISO 12100:2012 Bezpieczeństwo maszyn — Ogólne zasady projektowania — 
Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka. 

• PN-EN ISO 13855:2010 Bezpieczeństwo maszyn. Umiejscowienie technicznych 
środków ochronnych ze względu na prędkości zbliżania części ciała człowieka. 

Podane normy dotyczące bezpieczeństwa maszyn mają szerszy zakres niż tylko wygrodzenia i 
drzwi bezpieczeństwa dla robotów. Dotyczą one również wszelkiego rodzaju pokryw, klap 
ochronnych, które są stosowane w maszynach do ochrony operatora przed zagrożeniami. 

1.3 Metody i środki ochronne stosowane w robotach produkcyjnych 

Podział metod i środków ochronnych stosowanych w zrobotyzowanych stanowiskach 
produkcyjnych został przedstawiony na Rys. 1: 
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Rys. 1 Metody i środki ochronne stosowane w zrobotyzowanych stacjach produkcyjnych 
  

Osłony stosowane w zrobotyzowanych stanowiskach produkcyjnych przyjmują formę 
wygrodzenia robota Rys. 2: 

 
Rys. 2 Ogrodzenie bezpieczeństwa, 1-robot, 2-ogrodzenie, system 3-sterowania, 4-drzwi bezpieczeństwa, 5-

urządzenia blokująco-ryglujące  
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1.4 Ogrodzenie ochronne 

Ogrodzenie oddziela przestrzeń roboczą robota od obszaru roboczego operatora. 
Zrobotyzowane ogrodzenia są bardzo często budowane ze stałych segmentów pokrytych 
metalową siatką. Z jednej strony siatka jest skuteczną ochroną operatora przed zbliżaniem 
się niebezpiecznej odległości do robota, z drugiej strony umożliwia obserwację pracy robota. 
W zrobotyzowanych stanowiskach spawalniczych stosuje się ogrodzenia wykonane z 
plastikowych blach lub płyt, odporne na rozpryski spawalnicze. 

W ogrodzeniu robota muszą być drzwi, zwane drzwiami bezpieczeństwa. Poprzez drzwi 
bezpieczeństwa operator może wejść do ogrodzenia w celu wykonania prac wymagających 
ścisłej obecności operatora w stosunku do robota, np. w celu wykonania prac 
programistycznych lub innych prac związanych z obsługą stanowiska pracy. 

1.5 Drzwi bezpieczeństwa 

Drzwi bezpieczeństwa zrobotyzowanego stanowiska produkcyjnego powinny spełniać 
wymagania norm wymienionych w pkt 1.2. Drzwi bezpieczeństwa muszą być wyposażone w 
urządzenie spełniające funkcję: 

a) blokowania lub/i 

b) funkcją blokowania z ryglowaniem. 

Wybór właściwego rozwiązania do otwierania i zamykania drzwi bezpieczeństwa powinien 
być wykonany na podstawie analizy przeprowadzonej zgodnie z EN ISO 12100 i EN ISO 
14119. 

1.5.1 Blokowanie 
Blokowanie - polega na działaniu drzwi w ten sposób, że jeśli drzwi nie są całkowicie 
zamknięte to stanowisko zrobotyzowane nie może zostać uruchomione. Natomiast jeśli 
drzwi zostaną otwarte podczas pracy stanowiska to zostaje ono automatycznie zatrzymane 
w trybie zatrzymania awaryjnego. 

Funkcja blokowania nie odnosi się do blokowania drzwi jako takich, ale do działania układu 
sterowania funkcjami bezpieczeństwa stanowiska zrobotyzowanego, który powoduje, że po 
otwarciu drzwi następuje zatrzymanie (tzn. zablokowanie) pracy stanowiska 
zrobotyzowanego. Po zamknięciu drzwi praca stanowiska nie zostaje wznowiona. Powtórne 
uruchomienie stanowiska zrobotyzowanego wymaga wykonania procedury, która 
każdorazowo ma miejsce po zatrzymaniu awaryjnym. 

Opisany wyżej sposób działania drzwi bezpieczeństwa nie jest zawsze korzystny i bezpieczny, 
ponieważ w wielu zastosowaniach robotów nagłe przerwanie trwania procesu 
technologicznego w wyniku otwarcia drzwi powoduje, że: 

• Możliwy jest fizyczny kontakt operatora z będącym jeszcze w ruch robotem ze 
względu na masy i momenty bezwładności, które powodują, że zatrzymanie pracy 
stanowiska nie następuje zupełnie natychmiastowo po otwarciu drzwi po szybkim 
wejściu operatora do wygrodzenia.  
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• Sytuacja taka rodzi zagrożenia mechaniczne dla operatora. Aby ocenić poziom 
istniejącego z tego powodu zagrożenia należy wykonać obliczenia wg PN-EN ISO 
13855:2010 oraz przeprowadzić ocenę ryzyka wg PN-EN ISO 12100 przerwanie 
procesu technologicznego w dowolnej chwili rodzi straty. Tak może być np. przy 
nanoszeniu kleju lub wykonywaniu spoiny spawalniczej.  

W takich przypadkach celowe jest zastosowanie w drzwiach układu blokująco -ryglującego. 
Na Rys. 3 jest podany podział osłon oraz różnych sposobów ryglowania. 

 
Rys. 3 Podział osłon 

1.5.2 Blokowanie z ryglowaniem 
Blokowanie z ryglowaniem  polega działaniu drzwi bezpieczeństwa ten sposób, że jeśli drzwi 
nie są całkowicie zamknięte to stanowisko nie może zostać uruchomione. Aby było możliwe 
uruchomienie stanowiska drzwi muszą być zamknięte. W chwili rozpoczęcia pracy 
stanowiska drzwi zostają zaryglowane przez podanie sygnału z układu sterowania do 
urządzenia blokująco-ryglującego zamontowanego na drzwiach.  Dzięki temu drzwi tych nie 
można otworzyć do chwili, gdy robot zakończy wykonywanie  określonego cykl  swojej pracy.     

Urządzenia blokująco - ryglujące są oferowane w handlu. W danych katalogowych są 
podawane takie informacje jak np. : 

• poziom PL,  
• zasada ryglowania (albo aktywowanie ryglowania siłą sprężyny i wyłączenie 

ryglowania przez załączenie napięcia zasilania, albo aktywowanie ryglowania i 
wyłączenie ryglowania przez podanie energii zasilania), 

• możliwość odryglowania ewakuacyjnego z wewnątrz wygrodzenia, 
• stopień ochrony IP. 
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2 URZĄDZENIA OCHRONNE 

Zadaniem osłon jest eliminacja zagrożeń mechanicznych od pracującego robota przez 
odseparowanie przestrzeni pracy robota i przestrzeni pracy operatora. Zadaniem środków 
ochronnych jest wykrywanie obecności operatora w strefie zagrożenia. W przypadku 
stwierdzenia jego obecności praca robota jest zatrzymana. 

Podział urządzeń ochronnych został przedstawiony na Rys. 4. 

 
Rys. 4 Podział urządzeń ochronnych 

 

2.1 Skaner laserowy 

Skaner laserowy został przedstawiony na Rys. 5: 
 

 
Rys. 5 Skaner laserowy (model SD3-A1, Panasonic) 
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Schemat działania skanera laserowego przestrzeni stosowanego jako urządzenie 
bezpieczeństwa został przedstawiony na Rys. 6: 

 
 

Rys. 6 Schemat działania laserowego skanera bezpieczeństwa 
 

Podstawowym zadaniem laserowego skanera bezpieczeństwa jest wykrywanie obecności 
człowieka, względnie jego kończyn w zadanej płaszczyźnie. W skanerze laserowym 
wykorzystuje się do pomiaru odległości metodę czasu przelotu światła (Time of Flight). 

W tym celu są wysyłane krótkie impulsy światła laserowego w przestrzeń. Wysłana wiązka 
światła odbija się i wraca na lustro. Metoda ta umożliwia wyznaczenie czasu upływającego 
od wysłania wiązki światła do powrotu tej wiązki po jej odbiciu od jakiegokolwiek  
przedmiotu będącym w zakresie skanowania, np. 0-2600. Oprogramowanie skanera 
umożliwia konfigurowanie wirtualnego pola. Jeśli jakiś obiekt znajdzie się w tym polu to 
wówczas jest wysyłany sygnał ze skanera do układu sterowania związanego z 
bezpieczeństwem w celu zatrzymania pracy robota. 

3 INNE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA 

W przypadku zastosowania robota w takich technologiach jak np. spawanie, zgrzewanie, 
malowanie, cięcie plazmowe, cięcie łukowe, gratowanie odlewów, operator jest narażony na 
szkodliwe opary, promieniowanie UV, dymy spawalnicze, pyły, lotne opary, które są 
szkodliwe. Są one przyczyną chorób zawodowych, inwalidztwa oraz poważnych schorzeń i 
przedwczesnej śmierci. W takich przypadkach wygrodzenia robota muszą być dostosowane 
do eliminacji zagrożeń powodowanych istniejącymi narażeniami. Ściany wygrodzenia muszą 
być wykonane z niepalnego, nieprzezroczystego materiału. 
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Stosuje się zadaszenia, które są połączone funkcjonalnie z systemem wyciągu i wentylacji. 

Skuteczność systemu wyciągowego i instalacji wentylacyjnej dla zrobotyzowanej instalacji 
produkcyjnej powinna być regularnie badana przez specjalistów laboratorium 
akredytowanego. Z przeprowadzonych badań powinny być sporządzone raporty. Należy 
pamiętać, że zgodnie z prawem Unii Europejskiej dotyczącego bezpieczeństwa stanowisk 
pracy, wszelkiego rodzaju indywidualne środki ochronne, takie jak np. okulary, maski, mają 
poprawiać bezpieczeństwo operatora na stanowisku pracy i w żadnym przypadku np. nie 
mogą stanowić alternatywy dla niesprawnej wentylacji lub nieistniejącej wentylacji. 
Dopuszczalne poziomy narażeń są podawane w Dyrektywach społecznych UE oraz w 
przepisach prawa krajowego. Wymagania minimalne należy w tym przypadku rozumieć jako 
maksymalne dopuszczalne dawki narażeń. 

 

PYTANIA DO SAMODZIELNEGO SPRAWDZENIA 

Proszę zaznaczyć poprawne zdania: 

1. Wygrodzenie robota przemysłowego to stała osłona. 

2. Drzwi bezpieczeństwa służą bezpieczeństwu operatora za pomocą robota 
przemysłowego. 

3. Urządzenie blokujące osłonę służy do blokowania drzwi bezpieczeństwa podczas prac 
serwisowych. 

4. Urządzenie blokujące osłonę służy do blokowania drzwi bezpieczeństwa podczas 
normalnego cyklu pracy zrobotyzowanego stanowiska pracy. 

5. Drzwi bezpieczeństwa to ruchoma osłona. 

6. Drzwi bezpieczeństwa są zablokowane za pomocą klucza blokującego przez 
operatora. 

7. Drzwi można odblokować automatycznie, gdy robot zatrzymuje się po cyklu pracy. 

8. Zamykanie drzwi bezpieczeństwa automatycznie rozpoczyna cykl pracy robota. 

9. Robot uruchamia się automatycznie, gdy drzwi są zablokowane przez operatora. 

10. Skaner laserowy służy do wykrywania obiektów w przestrzeni. 

11. Skaner laserowy służy do wykrywania obiektów na płaszczyźnie. 

12. Skaner laserowy jest bezkontaktowym urządzeniem ochronnym. 

13. Urządzenie blokujące z blokadą osłonową służy do zabezpieczenia robota przed 
nieuprawnionym użyciem. 

14. System wentylacji wyciągowej w zrobotyzowanej stacji spawalniczej został 
zaprojektowany w celu poprawy wydajności i jakości spoin. 
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15. Nowoczesne indywidualne środki ochronne, takie jak rękawice ochronne, maski i 
okulary, mogą być skuteczną, tańszą alternatywą dla stałego profesjonalnego systemu 
wentylacji wydechowej w zrobotyzowanej lakierni lub w stacji spawalniczej. 

16. Urządzenie blokujące z blokadą osłonową zabezpiecza napędy manipulatora robota 
podczas transportu. 
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WPROWADZENIE DO LEKCJI 

Bezpieczeństwo konsumentów związane ze stosowaniem produktów i bezpieczeństwem 
miejsc pracy jest traktowane z największą uwagą w Unii Europejskiej. Odpowiednie cele 
związane z zapewnieniem bezpieczeństwa obywateli znalazły istotne miejsce w traktatach 
założycielskich, a następnie zostały wyszczególnione w aktach prawnych UE, takich jak 
rozporządzenia i dyrektywy. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa mają zastosowanie zarówno 
do producentów produktów, którzy są prawnie zobowiązani do dostarczania bezpiecznych 
produktów, jak i do pracodawców, którzy są prawnie zobowiązani do zapewnienia 
bezpiecznych miejsc pracy. Przepisy Unii Europejskiej mające zastosowanie do produktów 
mają zastosowanie do dużych grup produktów, takich jak maszyny, zabawki, wyroby 
medyczne. Europejskie normy zharmonizowane odgrywają ważną rolę w europejskim 
systemie zapewniania bezpieczeństwa produktów. Roboty przemysłowe, zautomatyzowane i 
zrobotyzowane ogniwa i linie produkcyjne są traktowane na etapie projektowania, produkcji 
i sprzedaży jako produkty i podlegają odpowiednim przepisom i dyrektywom w sprawie 
maszyn. Po zainstalowaniu i uruchomieniu tych urządzeń u pracodawcy są one traktowane 
jako miejsca pracy i podlegają odpowiednim wymaganiom zawartym w dyrektywach w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy. W przypadku bezpieczeństwa robotów, a także 
zautomatyzowanych i zrobotyzowanych ogniw i linii produkcyjnych, zajmujemy się 
wymaganiami prawnymi i technicznymi. Ta lekcja przedstawia te tematy. Ich wiedza jest 
potrzebna zarówno dla projektanta, wykonawcy, importera robotów przemysłowych i linii 
produkcyjnych, jak i pracodawcy, który będzie korzystał z tych robotów i linii produkcyjnych, 
w których urządzenia te są miejscami pracy.  

Ta lekcja skupia się na zagadnieniach związanych z certyfikacją maszyn, w szczególności na 
certyfikacji zrobotyzowanych linii produkcyjnych. Wyjaśniono kwestie, problemy i różnice 
związane z certyfikacją dobrowolną i obowiązkową. Wskazano korzyści płynące z certyfikacji 
wykonywanych przez niezależne osoby. Opisano certyfikację złożonych maszyn, w tym 
zrobotyzowanych linii produkcyjnych, zarówno produkowanych w UE, jak i maszyn 
pochodzących z państw trzecich. 

CELE DYDAKTYCZNE LEKCJI 

Celem lekcji jest zapoznanie uczniów z praktycznymi problemami związanymi z certyfikacją 
zrobotyzowanych linii produkcyjnych. Student otrzyma szczegółowe wyjaśnienia, czym jest 
certyfikacja, jakie korzyści przynosi zarówno producentom, jak i odbiorcom, jaka jest ocena 
zgodności produktu i jak te dwa pojęcia: certyfikacja i ocena zgodności służą bezpieczeństwu 
stosowania produktu. Znaczenie oznakowania CE wyjaśniono szczegółowo i dlaczego nie 
można pomylić tego oznakowania z np. jakością lub europejskim znakiem certyfikującym. 
Wyjaśnione zostanie dlaczego trzeba z ostrożnością podchodzić do świadectw nieznanego 
pochodzenia. 
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TREŚĆ LEKCJI 
• Systemy produkcyjne - podstawowe pojęcia i definicje.  

• Struktura procesu produkcyjnego  

• Klasyfikacja procesów produkcyjnych 

o przez ciągłość i czasu kursu 

§ procesy dyskretne 

§ procesy ciągłe 

o według rodzajów stosowanych technologii 

o według zastosowanych środków pracy 

1 CERTYFIKATY EC/UE I DEKLARACJE ZGODNOŚCI 

1.1 Wprowadzenie 

Prawo Unii Europejskiej, w tym przepisy państw członkowskich, stwarza warunki dla 
swobodnego przepływu towarów w obrębie UE. Komisja Europejska zapewnia swobodny 
przepływ towarów. Rynek Unii Europejskiej jest rynkiem regulowanym prawem. Komisja 
Europejska jest wyposażona w instrumenty mające wpływ prawny na Jednolity Rynek Unii 
Europejskiej, aby chronić go przed towarami niebezpiecznymi dla użytkowników i towarów 
nieznanego pochodzenia. Zgodnie z prawem Unii swobodny przepływ towarów ma 
zastosowanie wyłącznie do towarów bezpiecznych dla użytkowników, tj. towarów zgodnych 
z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa produktów. W przypadku grupy towarów zwanych 
maszynami, które obejmują również roboty przemysłowe i zrobotyzowane instalacje 
przemysłowe, przepisy bezpieczeństwa są zawarte w zasadniczych wymaganiach 
określonych w Dyrektywach Nowego Podejścia, w tym w dyrektywie w sprawie maszyn 
2006/42/WE. Przepisy te są skierowane do producentów i dotyczą projektów i wymogów 
dotyczących nowych maszyn, które mają zostać sprzedane lub oddane do użytku na 
jednolitym rynku europejskim po raz pierwszy. 

Przepisy te są określone w normach zharmonizowanych w bardziej szczegółowej formie. 

 W Dyrektywach Nowego Podejścia określono również procedury badania oceny zgodności, 
udziału jednostek notyfikowanych w ocenie zgodności, zasad wydawania przez te organy 
certyfikatów zgodności oraz wydawania Deklaracji Zgodności EC/UE przez producenta 
maszyny. 

1.2 Certyfikacja i certyfikaty 

1.2.1 Strony transakcji handlowych 
W transakcjach handlowych dostawca, producent towarów nazywany jest pierwszą stroną, a 
odbiorca towarów drugą stroną. W transakcjach dotyczących złożonych produktów, w tym 
maszyn i transakcji o wysokiej wartości, potencjalny odbiorca często nie jest w stanie ocenić 
jakości i właściwości oferowanych lub nabywanych towarów, a następnie często korzysta z 
pomocy niezależnego, bezstronnego eksperta lub organizacji eksperckiej. Towary są 
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testowane pod kątem zgodności z wcześniej ustalonymi wymogami lub dokumentami 
normatywnymi. Niezależny ekspert lub organizacja ekspertów uczestnicząca w ocenie 
nazywana jest stroną trzecią transakcji. Jeśli więc mówimy o audycie prowadzonym przez 
stronę trzecią, jest to audyt przeprowadzany przez niezależną organizację w imieniu stron 
zaangażowanych w daną transakcję. 

1.2.2 Certyfikaty i organizacje certyfikujące produkty 
Dokument zwany certyfikatem zgodności jest sporządzany na podstawie oceny produktu 
przeprowadzonej przez niezależną organizację pod kątem zgodności z wymogami 
normatywnymi. 

Wartość merytoryczna certyfikatu opiera się na wiarygodności i zaufaniu organizacji, która 
wydała certyfikat. Zapotrzebowanie na bezstronną i wiarygodną ocenę produktu będącego 
przedmiotem transakcji zawsze było wysokie. W związku z tym rynek rozwijał się z czasem 
rozmaitymi wyspecjalizowanymi organizacjami zajmującymi się certyfikacją, tj. badaniami 
handlowymi produktów i ich oceną, przedstawionymi w dokumencie zwanym certyfikatem. 
Certyfikacja jest płatną usługą zleconą przez zainteresowaną stronę. Organizacje te 
specjalizują się w określonych grupach produktów. Znane i działające organizacje 
certyfikujące od lat (ale także usługi, procesy i certyfikacja personelu) od lat budują swój 
pozytywny wizerunek na rynku (np. BSI, TÜV, De Noske Veritas, DEKRA, EUROFINS, CCQS i 
wiele innych). Organizacje takie zapewniają bezstronność, rzetelność i merytoryczną 
poprawność świadczonych usług, w tym wydanych certyfikatów. Jakość oferowanych przez 
nie usług ma wpływ na ich pozycję rynkową. 

Certyfikacja może być dobrowolna lub obowiązkowa, jeżeli wynika z przepisów prawa. 

1.3 Certyfikacja dobrowolna, certyfikat CE 

Dobrowolna certyfikacja jest przeprowadzana na wniosek producenta produktu. 

Wymagania dotyczące różnych procesów certyfikacji podano w normie EN ISO/IEC 17067 
„Ocena zgodności - Podstawy certyfikacji produktów i wytyczne dla systemów certyfikacji”. 

Norma ta wyróżnia i szczegółowo opisuje tzw. systemy certyfikacji. Systemy te klasyfikuje się 
w przedziale od 1 do 6, z systemem typu 6 odnoszącym się do certyfikacji procesów. W 
przypadku zrobotyzowanych instalacji produkcyjnych praktyczny jest tylko system 
certyfikacji typu 1a. Jest to schemat dla produktów wytwarzanych indywidualnie, a zatem 
także dla zrobotyzowanych instalacji produkcyjnych, ponieważ instalacje te są zazwyczaj 
wykonywane indywidualnie, każdorazowo na zamówienie klienta. 

W ramach programu typu 1a działania związane z oceną zgodności ograniczają się do 
badania dostarczonej próbki produktu. W tym przypadku będzie to zrobotyzowana instalacja 
produkcyjna. Wydany certyfikat potwierdza zgodność próbki przedłożonej do oceny z 
określonymi wymogami. Świadectwo wskazuje, że próbka produktu, którego właściwości są 
podane w certyfikacie, została poddana badaniu i spełnia wymagania norm referencyjnych 
lub dokumentów normatywnych. Świadectwo ma zastosowanie wyłącznie do danej instalacji 
zrobotyzowanej. Żadne kolejne instalacje tego producenta nie będą objęte wydanym 
certyfikatem. 
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Producent lub dostawca stosuje system certyfikacji typu 1a. Umożliwia potwierdzenie 
samooceny producenta, że dana zrobotyzowana instalacja faktycznie spełnia określone 
wymagania. 

Należy pamiętać, że:  
• Certyfikat wydany przez organizację certyfikującą produkty na zasadzie 

dobrowolności, jest potwierdzeniem dla dostawcy jego własnej oceny maszyny, a w 
tym przypadku zrobotyzowanej instalacji. 

• W żadnym wypadku certyfikat CE nie zastępuje Deklaracji Zgodności EC/EU, która 
może zostać wydana wyłącznie przez producenta, a w pewnych okolicznościach 
również przez dostawcę. 

• Certyfikat CE jest wydawany na czas nieokreślony. Ważność świadectwa wygasa 
jednak automatycznie, gdy co najmniej jeden z dokumentów normatywnych 
stanowiących podstawę oceny przestaje być uznawany przez Komisję Europejską za 
dokument zharmonizowany. 

• Certyfikat CE nie jest deklaracją zgodności ani nie może zastąpić Deklaracji Zgodności 
EC/EU. 

• Nie należy mylić certyfikatu CE z Deklaracją Zgodności EC/EU oraz (co jest nadal 
powszechne) nazywanie Certyfikatu CE lub Certyfikatu EC/EU dokumentem 
deklarującym zgodność wydanym i podpisanym przez producenta. 

• Dokument taki jak Deklaracja Zgodności CE nie ma mocy prawnej i nie powinien być 
akceptowany przez klienta (odbiorcę). 

• Certyfikat CE nie rozmyje odpowiedzialności za produkt między producentem a 
jednostką certyfikującą, która wydała certyfikat. 

1.4 Obowiązkowa certyfikacja, jednostki notyfikowane 

Obowiązkowa certyfikacja strony trzeciej ma miejsce, gdy maszyna jest wymieniona w 
załączniku IV do dyrektywy w sprawie maszyn i gdy maszyna nie została wyprodukowana 
zgodnie ze zharmonizowanymi normami, które obejmują wszystkie zasadnicze wymagania 
zgodnie z załącznikiem I do dyrektywy maszynowej (Rys. 1): 
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Rys. 1 Postępowanie w trakcie oceny zgodności maszyny zgodnie z art. 12 dyrektywy w sprawie maszyn 

W dalszej kolejności maszyna podlega procedurze badania typu EC zgodnie z załącznikiem IX 
do dyrektywy maszynowej z udziałem strony trzeciej będącą Jednostką Notyfikowaną. 

Zgodnie z prawem UE Jednostka Notyfikowana dla danej Dyrektywy Nowego Podejścia (lub 
grupy dyrektyw) jest jednostką organizacyjną oceniającą zgodność, która (Rys. 2): 

• została zgłoszona Komisji Europejskiej przez właściwego ministra rządu danego 
państwa członkowskiego, 

• przeszła proces certyfikacji jednostek notyfikowanych i uzyskała akredytację w 
Centrum Akredytacyjnym danego państwa członkowskiego. 

Organizacja i funkcjonowanie Jednostek Notyfikowanych określonej dyrektywy (grupa 
dyrektyw) są szczegółowo uregulowane w prawie UE, m.in. w art. R17 do art. R30 załącznika 
I do decyzji Rady i Parlamentu Europejskiego nr 768/2008/WE z dnia 9 lipca 2008 r. w 
sprawie wspólnych ram wprowadzania do obrotu produktów, uchylającej decyzję Rady 
93/465/EWG. 

Jednostki Notyfikowane badają zgodność z zasadniczymi wymogami dyrektyw na zasadach 
komercyjnych w ramach usług zleconych przez producentów. Badają zgodność produktów i 
dokumentacji. Obszarem działalności tych jednostek jest obszar Unii Europejskiej. Producent 
maszyny (robot, instalacja robotyczna) zleca ocenę zgodności wybranej przez siebie 
jednostce notyfikowanej w UE. To nie musi być najbliższa jednostka. Producent z Niemiec 
może na przykład wybrać jednostkę notyfikowaną, np. z Czech, Słowacji lub Polski. Podobnie 
producenci z tych krajów mogą zlecić ocenę zgodności Jednostce Notyfikowanej, np. w 
Niemczech. Należy pamiętać, że producent może wybrać tylko jedną Jednostkę 
Notyfikowaną do oceny zgodności. Nie może ona zlecić przeprowadzenia tej oceny 
jednocześnie w kilku Jednostkach Notyfikowanych. Producent może również zlecić ocenę 
zgodności w tych jednostkach na zasadzie dobrowolności, nawet jeśli nie wymagają tego 
przepisy Unii Europejskiej. 
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Rys. 2 Ocena zgodności maszyn z udziałem Jednostki Notyfikowanej zgodnie z załącznikiem IX do Dyrektywy 

Maszynowej 2006/42/WE  

Rys. 2 przedstawia proces badania zgodności maszyny z udziałem Jednostki Notyfikowanej w 
załączniku IX do dyrektywy maszynowej. 

Przeprowadzone testy obejmują badanie dokumentacji maszyny, testy maszyny, testy w 
akredytowanych laboratoriach zgodnie z programem badań przygotowanym przez jednostkę 
notyfikowaną. Wynikiem tej pracy jest wydanie certyfikatu badania typu EC. 

Niepowtarzalny numer Jednostki Notyfikowanej jest stosowany na maszynie, w pobliżu 
oznakowania CE. 

Często dochodzi do błędnej interpretacji, że oznakowanie CE oznacza znak Certyfikatu CE lub 
jest znakiem Europejskiego Certyfikatu Jakości. W rzeczywistości CE oznacza zgodność 
produktu z zasadniczymi wymogami Dyrektyw Nowego Podejścia. Jest to skrót od 
francuskiego (CE - Conformité Européenne). 

Certyfikat badania typu EC wydany przez Jednostkę Notyfikowaną jest dokumentem dla 
producenta maszyny, który jest zawarty w dokumentacji technicznej maszyny. Istnieje 
Deklaracja Zgodności EC/EU dla klienta. Numer świadectwa badania typu jest wprowadzany 
przez producenta w Deklaracji Zgodności EC/EU. Deklaracja Zgodności EC/EU jest 
przygotowana w języku zrozumiałym dla klienta, np. w języku czeskim, jeśli maszyna jest 
przeznaczona dla klienta w Republice Czeskiej. Klient otrzymuje kopię Oświadczenia. 
Oryginał jest przechowywany przez klienta wraz z dokumentacją techniczną. 
Uwierzytelnianie notarialne nie jest wymagane. 

Należy pamiętać, że: 
• Certyfikat badania typu EC jest wydawany przez Jednostkę Notyfikowaną na wniosek 

producenta maszyny. 
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• Deklaracja Zgodności EC/EU jest wydawana przez producenta maszyny, 
• Najważniejszym dokumentem dla klienta jest Deklaracja Zgodności EC/EU. Certyfikat 

badania typu EC lub certyfikat CE są zawarte w dokumentacji, ale nie mogą zastąpić 
Deklaracji Zgodności EC/EU. 

• Certyfikat badania typu EC wydany przez Jednostkę Notyfikowaną nie może być 
traktowany jako alternatywa dla Deklaracji Zgodności EC/EU, 

• Oznakowanie CE jest nakładane na maszynę przez producenta maszyny po wydaniu 
Deklaracji Zgodności EC/EU. 

Certyfikat badania typu EC wydany przez Jednostkę Notyfikowaną nie ma na celu usunięcia 
części odpowiedzialności producenta za bezpieczeństwo maszyny. Udział Jednostki 
Notyfikowanej polega na zapewnieniu, że proces oceny zgodności jest przeprowadzany 
zgodnie z przepisami UE, a wyprodukowana maszyna będzie zgodna z zatwierdzonym typem. 

Deklaracja Zgodności EC/EU jest specjalnym rodzajem deklaracji zgodności. W związku z tym 
tytuł deklaracji musi wskazywać EC/EU. 

Nazwanie Deklaracji Zgodności EC/EU, Deklaracją CE lub Certyfikatem Zgodności CE jest 
błędem. W systemie prawnym UE nie występują terminy "deklaracja CE" lub „certyfikat 
zgodności CE”. 

2 OCENA ZGODNOŚCI I CERTYFIKACJA INSTALACJI ZROBOTYZOWANEJ 

2.1 Robotyczna instalacja składająca się z nowych i starych maszyn 

2.1.1 Rola generalnego wykonawcy 
Zrobotyzowane instalacje, które mogą obejmować wiele robotów przemysłowych, 
podajników, obrabiarek, pras, gniazd obróbczych są złożonymi maszynami i nie są 
produkowane na rynku dla anonimowego klienta. Są to maszyny zbudowane w ramach 
projektów dla konkretnego klienta. 

Odbiorca podpisuje z wykonawcą umowę na wdrożenie i uruchomienie całej instalacji robota 
„pod klucz”. Wykonawca staje się tzw. generalnym wykonawcą dla całego projektu 
instalacyjnego. 

Generalny wykonawca jest odpowiedzialny m.in. za: 
• projektowanie całej instalacji, 
• przeprowadzanie oceny ryzyka na początku i w trakcie projektu, 
• projektowanie systemów sterowania i oprogramowania oraz systemów sterowania 

związanych z bezpieczeństwem maszyn, 
• zakup elementów i komponentów, montaż, oprogramowanie, uruchomienie, testy 

wstępne, 
• przeprowadzenie procesu oceny zgodności, w tym walidacji systemu bezpieczeństwa 

maszyny. 

W przypadku, gdy dany pracodawca zamierza odbudować lub gruntownie zmodernizować 
własną linię samodzielnie, wówczas w świetle prawa UE staje się producentem nowej 
maszyny i generalnym wykonawcą, który musi ocenić zgodność tej maszyny pod kątem 
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zgodności z zasadniczymi wymaganiami dyrektyw. W takim przypadku przeprowadzenie 
procesu certyfikacji w ramach certyfikacji fakultatywnej może być korzystne, ponieważ 
potwierdza samoocenę przeprowadzoną w ramach oceny zgodności. 

2.1.2 Projektowanie zrobotyzowanej instalacji, rola koordynatora CE 
Projekt instalacji zrobotyzowanej może okazać się złożonym zadaniem do wykonania przez 
zespół, który powinien obejmować co najmniej jedną osobę, która posiada poszerzoną 
wiedzę z zakresu oceny zgodności maszyn, oceny ryzyka, dyrektyw nowego podejścia, norm 
zharmonizowanych i przygotowania dokumentacji technicznej w ramach oceny zgodności. 
Osoba taka posiada zarówno dobre teoretyczne, jak i praktyczne przygotowanie w kwestii 
projektowania technicznego, jak również odpowiednią wiedzę na temat prawa UE w zakresie 
oceny zgodności maszyn i norm zharmonizowanych. Taka osoba jest nazywana 
koordynatorem CE (ang. Koordynator CE, ger. Koordynator CE, francuski koordynator CE). 
Zadaniem osoby jest koordynowanie, od początkowego etapu projektowania, prawidłowego 
przebiegu procesu projektowania i przygotowania dokumentacji technicznej dla instalacji 
zrobotyzowanej w zakresie oceny zgodności, wydania Deklaracji Zgodności EC/EU oraz 
oznakowania CE. Osoba ta nie jest odpowiedzialna za przygotowanie dokumentacji 
technicznej projektu. Często pełni również funkcję koordynatora CE w kilku projektach. 

Wydaje się, że nowa instalacja zrobotyzowana, obejmująca jedynie nowe komponenty 
posiadające wydane Deklaracje Zgodności EC/EU, tj. bezpieczne komponenty, również 
powinna być bezpieczna. Nie ma to jednak miejsca, ponieważ elementy interakcji mogą 
powodować zagrożenie, które powoduje ryzyko. Zestaw kilku bezpiecznych maszyn może 
być niebezpieczną maszyną. W związku z tym, zgodnie z wymogami Dyrektywy w Sprawie 
Maszyn, ocena ryzyka powinna być przeprowadzana na różnych etapach realizacji projektu 
(rys. 3). Z przeprowadzonej oceny ryzyka powinna być sporządzona dokumentacja. 

 
Rys. 3 Ocena i ograniczanie ryzyka 

Zadania związane z projektowaniem maszyny, z uwzględnieniem przepisów dyrektyw 
dotyczących bezpieczeństwa i ergonomii, w tym: przeprowadzanie oceny ryzyka na różnych 
etapach projektu, ocena zgodności maszyny i jej certyfikacji (obowiązkowe i dobrowolne) 
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mają szczególny wymiar czasowy i finansowy. Wydatki na te prace stanowią zazwyczaj 
znaczną część budżetu projektu. 

Prace te powinny być planowane i powinny mieć swoje miejsce w harmonogramie projektu i 
szacowaniu kosztów. 

2.1.3 Dyrektywy i zharmonizowane normy mające zastosowanie do projektu 
Na początku realizacji projektu powinno być wykonane szczegółowe  rozpoznanie z którego 
powinno wynikać którym dyrektywom Nowego Podejścia podlega projektowana instalacja 
zrobotyzowana. 

Praca ta wymaga odpowiednich kwalifikacji i czasu. Wykaz ten może podlegać korektom i 
uzupełnieniom w trakcie realizacji projektu. 

Zasadnicze wymagania zdrowotne określone w Dyrektywach Nowego Podejścia, w tym w 
załączniku i Dyrektywach Maszynowych, są celowo formułowane w bardzo ogólny sposób. 
Szczegółowe wymogi i sugestie dotyczące sposobu ich przestrzegania są zawarte w normach 
zharmonizowanych z wymogami dyrektyw nowego podejścia. Stosowanie norm nie jest 
obowiązkowe w UE, ale nie ma lepszej metody niż stosowanie normy i stosowanie 
zaproponowanych tam rozwiązań w celu spełnienia danego zasadniczego wymogu. Trzeba 
więc przeprowadzić pewne badania i zapoznać się z odpowiednimi zharmonizowanymi 
normami. 

2.1.4 Dobrowolna certyfikacja jako potwierdzenie poprawności procesu oceny zgodności 
Poddanie złożonej instalacji zrobotyzowanej certyfikacji przez wyspecjalizowaną jednostkę 
certyfikującą w ramach certyfikacji nieobowiązkowej typu 1a wg normy PN-EN ISO/IEC 17067 
stanowi bardzo dobry sposób weryfikacji już wykonanej oceny zgodności  oraz jako element 
dokumentacji technicznej wymaganej przepisem prawnym i przywołanej w treści deklaracji. 

2.2 Ocena zgodności i certyfikacja importowanej linii zrobotyzowanej 

Zrobotyzowana linia produkcyjna importowana z krajów spoza Unii Europejskiej, niezależnie 
od jej stanu technicznego i wieku, jest zawsze traktowana w Unii Europejskiej jako nowa 
maszyna, która jest wprowadzana na jednolity rynek Unii Europejskiej. W związku z tym jest 
maszyną, która musi posiadać odpowiednią dokumentację techniczną procesu oceny 
zgodności i posiadać Deklarację Zgodności EC/EU oraz oznakowanie CE, jeżeli wymagają tego 
przepisy UE. Za dostosowanie linii zrobotyzowanej do wymogów UE odpowiada importer. 
Importer ma takie same zadania jak projektant i producent nowej linii robotycznej w UE. 
Przed zakupem linii z kraju, który nie jest członkiem UE, należy przeprowadzić gruntowny 
audyt jej stanu technicznego i towarzyszącej dokumentacji, a koszty pracy związane z 
dostosowaniem do zgodności z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy w sprawie maszyn 
powinny być dobrze ocenione. Koszt tej pracy może być znaczny, a wyjątkowo niska cena 
sprzedanej linii może być pułapką. Koszty dostosowania takiej linii do zasadniczych 
wymogów dyrektyw nowego podejścia, obejmujące rzeczywiste koszty projektu, w tym: 
koszty projektowania, zakupu lub wykonania i instalacji nowych okładek, urządzeń 
bezpieczeństwa, modyfikacji systemu sterowania i oprogramowania, wymiany okablowania, 
tworzenia dokumentacji i instrukcji zgodnie z wymogami dyrektyw mogą okazać się 
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niespodziewanie wysokie. Koszty te mogą spowodować, że pozornie atrakcyjny zakup linii po 
niskiej cenie może okazać się całkowicie nierentowny. 

3 WIARYGODNOŚĆ CERTYFIKATÓW 

W przypadku dobrowolnej certyfikacji certyfikat jest dokumentem zawartym w 
dokumentacji, wydanym i podpisanym przez niezależną organizację potwierdzającą zgodność 
danego wyrobu, np. maszyną ze szczególnymi wymaganiami z dokumentów normatywnych. 
Taki certyfikat potwierdza samoocenę. Takie zaświadczenie może stanowić element 
przewagi konkurencyjnej ofert różnych rodzajów ofert. 

Wartość certyfikatu opiera się na wiarygodności i uznaniu kompetencji organizacji, która 
wydała certyfikat. W przypadku świadectw jednostki notyfikowanej ich wiarygodność i 
kompetencje są gwarantowane przez zainteresowane państwo członkowskie. Jednostki te 
zostały zgłoszone Komisji Europejskiej (upoważnione) przez państwo członkowskie, a 
następnie poddane szczegółowemu audytowi i certyfikacji oraz akredytowane przez 
Centrum Akredytacyjne danego państwa członkowskiego UE. W przypadku jednostek 
oceniających zgodność objętych certyfikacją dobrowolną wiarygodność i wiarygodność 
organizacji certyfikującej produkty można wykazać za pomocą utrzymywanego 
certyfikowanego systemu zarządzania jakością zgodnie z normą EN ISO/IEC 17065: „Ocena 
zgodności - wymagania dla jednostek certyfikujących produkty, procesy i usługi” oraz 
akredytacja jednostki w Centrum Akredytacyjnym państwa członkowskiego. 

W przypadku importu towarów z Dalekiego Wschodu możemy mieć sytuację, że właściwości 
i zgodność towarów są potwierdzone licznymi certyfikatami wydanymi przez organizacje i 
laboratoria badające zgodność w Europie i na świecie, w tym przede wszystkim z państw 
członkowskich UE i Ameryki Północnej. Należy jednak zwracać się do takich certyfikatów z 
dużą ostrożnością. W wielu przypadkach certyfikaty te są jedynie produktem sztuki i finezji 
drukarskiej. Mają bardzo niewiele wspólnego z rzeczywistością. Świadectwa takie nie 
stanowią potwierdzenia jakości i zgodności towarów z wymogami norm. Sprawdzenie 
numeru i daty certyfikatu przez telefon w organizacji, która pojawia się na certyfikacie jako 
jednostka, która wydała certyfikat, nie zawsze daje gwarancję, że certyfikat jest prawdziwy i 
dotyczy tylko danego produktu. 
 

PYTANIA DO SAMODZIELNEGO SPRAWDZENIA 

Proszę zaznaczyć prawdziwe zdania: 
 

1. Certyfikat Zgodności CE jest wydawany w UE przez producenta maszyny po 
pomyślnym zakończeniu procesu oceny zgodności maszyny. 

2. Obowiązkowa certyfikacja produktu może być wynikiem zobowiązań dostawcy 
maszyn, które są określone w umowie. 

3. Certyfikat CE jest wydawany przez jednostkę certyfikującą dla produktów objętych 
dobrowolną certyfikacją w imieniu producenta. 
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4. Deklaracja Zgodności EC/EU jest dokumentem wydanym przez producenta, 
potwierdzającym zgodność wyrobu z wymaganiami określonymi w umowie. 

5. Jednostka Notyfikowana ocenia zgodność produktu z zasadniczymi wymaganiami 
dyrektyw UE dotyczących Nowego Podejścia. 

6. Zakres działania danej Jednostki Notyfikowanej jest ograniczony wyłącznie do 
obszaru danego państwa członkowskiego UE. 

7. Certyfikat CE jest dokumentem zastępczym do czasu zakończenia całego procesu 
oceny zgodności. 

8. Certyfikat badania typu EC/EU jest wydawany przez Jednostkę Notyfikowaną na 
podstawie pozytywnych wyników oceny produktu. 

9. Udział Jednostki Notyfikowanej w ocenie zgodności może być wymagany w 
przypadku maszyn wymienionych w załączniku IV do dyrektywy w sprawie maszyn. 

10. Certyfikat CE jest traktowany jako udział osoby trzeciej w ocenie zgodności maszyny 
w ramach dobrowolnej certyfikacji. 

11. Dokument o nazwie: „Certyfikat CE” w ogóle nie istnieje w systemie prawnym UE.  

12. Producent może zlecić ocenę zgodności danej maszyny jednocześnie maksymalnie 
trzem jednostkom notyfikowanym w trzech państwach członkowskich UE. 

13. Koszty badania zgodności maszyn z zasadniczymi wymaganiami dyrektyw są 
pokrywane przez specjalny fundusz CE Komisji Europejskiej. 

14. Certyfikat CE jest częścią dokumentacji technicznej maszyny. 

15. Deklaracja Zgodności EC/UE jest wydawana dla maszyny objętej oznakowaniem CE. 

16. Oznakowanie CE oznacza zgodność europejską, tj. zgodność produktu z zasadniczymi 
wymaganiami dyrektyw nowego podejścia. 

17. CE jest europejskim znakiem jakości produktu. 

18. Certyfikat europejski jest dokumentem dotyczącym bezpieczeństwa produktów i 
stanowi dokument równoważny deklaracji zgodności UE. 

19. Legalna obowiązkowa certyfikacja produktu wynika z przepisów prawa. 

20. Certyfikat badania typu EC/UE ma zastosowanie do maszyn wymienionych w 
załączniku IV do dyrektywy w sprawie maszyn. 

21. Certyfikat badania typu EC/UE jest dokumentem wydanym przez jednostkę 
notyfikowaną wyłącznie na wniosek producenta produktu. 

22. Oznakowanie CE jest stosowane przez producenta maszyny po Deklaracji Zgodności 
EC/EU. 

23. Certyfikat badania typu EC/EU wydany przez Jednostkę Notyfikowaną stanowi 
podstawę prawną wydania przez producenta Deklaracji Zgodności UE dla nowej 
maszyny wymienionej w załączniku IV do Dyrektywy 2006/42/WE Maszynowej.  
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24. Nowa lub używana maszyna importowana z państwa spoza UE podlega w UE 
procesowi oceny zgodności jako nowa maszyna, zanim stanie się dostępna na 
jednolitym rynku europejskim. 

25. Błędem jest nazywanie „Deklaracji Zgodności UE” „Certyfikatem CE”. 

26. Deklaracja Zgodności EC/UE może zostać wydana wyłącznie przez producenta 
produktu.  

27. Używane roboty przemysłowe przywożone z Japonii do Polski nie wymagają 
procedury oceny zgodności i nie muszą posiadać deklaracji zgodności EC/UE.  

28. Koordynator CE w przedsiębiorstwie może nadzorować dokumenty projektowe, 
ocenę zgodności i proces certyfikacji maszyny zgodnie z wymogami dyrektyw nowego 
podejścia, norm zharmonizowanych i innych przepisów UE. 
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PYTANIA - POPRAWNE ODPOWIEDZI 

Pytanie  Odpowiedź (odpowiedź) 

1 2; 5; 8; 11; 16; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 
26; 28 

 
 

 

 


