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WSPÓŁPRACA NA RÓWNYCH PRAWACH 
Ludzie i roboty coraz ściślej ze sobą współpracują. W tej współpracy decydującą 
rolę odgrywają czujniki firmy SICK. Dzięki nim roboty z większą precyzją postrze-
gają otoczenie, co jest warunkiem współpracy człowieka i robota we wszystkich 
zastosowaniach związanych z robotyką: Robot Vision, Safe Robotics, End-of- 
Arm Tooling i Position Feedback.

Robot Vision to systemy optyczne i wizyjne, które sprawiają, że robot nie tylko 
widzi otoczenie, lecz także wykrywa obiekty. Umożliwiają one elastyczną auto-
matyzację w dobie I4.0.

Rozwiązania Safe Robotics zapewniają bezpieczeństwo ludzi i obejmują wszyst-
kie środki, które sprawiają, że obszar w pobliżu robota jest bezpiecznym miej-
scem pracy. 

W przypadku End-of-Arm Tooling firma SICK oferuje zaawansowane czujniki do 
chwytaków i narzędzi robotów, zapewniające wykonywanie prac z dużą precyzją. 

W rozwiązaniach Position Feedback firmy SICK, umożliwiających uzyskanie in-
formacji zwrotnej o pozycji, systemy sprzężenia zwrotnego, które są zintegro-
wane z napędami, dostarczają informacji o prędkości i położeniu oraz stanie 
napędu. Jest to warunek prawidłowego wykonywania wszystkich ruchów przez 
robota.

Elastyczne systemy automatyki oparte na technologii Robot Vision i swobodny 
dostęp do zrobotyzowanych, bezpiecznych stanowisk to nie przyszłość, lecz te-
raźniejszość. Rozwiązania SICK oparte na czujnikach sprawiają, że jest to moż-
liwe już dziś. Dzięki nim człowiek i maszyna mogą ze sobą współpracować na 
równych prawach. Podobny cel przyświeca firmie SICK, która dokłada wszelkich 
starań, aby współpraca z klientami odbywała się na partnerskich warunkach.
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O współpracy człowieka z robotem mówimy w sytuacji, w której ludzie i maszyny automatyczne pracują jednocześnie w tej samej 
przestrzeni roboczej. Ten oparty na koncepcji I4.0 model współpracy pozwala liczyć na stworzenie bardzo elastycznych procesów 
roboczych, a także na osiągnięcie najwyższej dostępności eksploatacyjnej i produktywności instalacji oraz na korzyści ekonomicz-
ne. Dopiero dopasowana do danej aplikacji technika bezpieczeństwa gwarantuje jednak, że współpraca człowieka z robotem fak-
tycznie przyniesie obiecywane rezultaty.

>> Połączenie sił ludzi i maszyn to zagad-
nienie, którym automatyka przemysłowa 
interesowała się jeszcze przed pojawie-
niem się koncepcji I4.0. Dotychczas w ok. 
90% przypadków dominują dwa scenariu-
sze interakcji: współistnienie i współdzia-
łanie. Kluczowymi parametrami interakcji 
są przy tym czas i miejsce. Gdy człowiek 
i maszyna znajdują się podczas interakcji 
w sąsiadujących ze sobą obszarach, mówi-
my o współistnieniu. Jeśli natomiast czło-
wiek i maszyna znajdują się w tej samej 
przestrzeni roboczej, lecz pracują w niej 
w różnym czasie, spełnione są warunki 
definiujące współdziałanie.

W ramach koncepcji I4.0 na pierwszy 
plan coraz częściej wysuwa się trzecia 

forma interakcji – współpraca ludzi i ro-
botów. W tym przypadku człowiek i ma-
szyna pracują w tym samym czasie w tej 
samej przestrzeni roboczej. W takich 
scenariuszach współpracy zwykłe roboty 
przemysłowe wyposażone w bezpieczne 
rozwiązania kinematyczne nie zapewnia-
ją już wystarczającego bezpieczeństwa, 
dlatego należy zastosować roboty współ-
pracujące, tzw. koboty. Trzeba wówczas 
monitorować i – w zależności od rzeczywi-
stego ryzyka – ograniczać siłę, prędkość 
i drogę przemieszczania robota. W razie 
potrzeby robot musi zostać zatrzymany 
lub wyłączony. Decydującym parametrem 
z punktu widzenia bezpieczeństwa staje 
się tym samym odległość między człowie-
kiem i robotem.

Na początku również w przypadku kobotów 
zawsze niezbędna jest ocena ryzyka
Żadne dwa przypadki współpracy człowieka 
z robotem nie są jednakowe, dlatego in-
dywidualna ocena ryzyka w każdym z nich 
jest niezbędna nawet wtedy, gdy zasto-
sowany robot powstał specjalnie z myślą 
o współpracy z ludźmi, a zasadnicza bu-
dowa takiego kobota wykazuje wiele cech 
konstrukcji, która jest bezpieczna sama 
w sobie. Jednocześnie również pomiesz-
czenie, w którym odbywa się współpraca, 
musi spełniać podstawowe wymagania do-
tyczące np. odstępów minimalnych od są-
siednich dostępnych obszarów, w których 
istnieje ryzyko zmiażdżenia lub zakleszcze-
nia. Normatywną podstawą bezpieczeń-
stwa funkcjonalnego w ramach współpracy 

ROZWIĄZANIA ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWEM 
DO INTELIGENTNEJ WSPÓŁPRACY CZŁOWIEKA 
Z ROBOTEM
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człowieka z robotem są w pierwszej kolej-
ności normy ogólne, takie jak IEC 61508, 
IEC 62061 i ISO 13849-1/-2. Dodatkowo 
trzeba uwzględnić normę ISO 10218-1/-2 
dotyczącą bezpieczeństwa robotów prze-
mysłowych oraz w szczególności normę 
ISO/TS 15066 dotyczącą robotów współ-
pracujących.

Projektanci i integratorzy systemów zro-
botyzowanych muszą nie tylko starannie 
sprawdzić zabezpieczenia konstrukcyjne 
zastosowane przez producenta robota pod 
kątem zgodności z normami i funkcjonal-
ności, lecz także uwzględnić ewentualne 
pozostałe zagrożenia i ryzyka. W tym celu 
trzeba przeprowadzić ocenę ryzyka sys-
temu zrobotyzowanego zgodnie z normą 
ISO 12100, aby na jej podstawie wskazać 
odpowiednie środki bezpieczeństwa, np. 
optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa 
czy laserowe skanery bezpieczeństwa, któ-
re zmniejszą ryzyko.

Ukierunkowane na bezpieczeństwo  tryby 
pracy systemów obejmujących roboty 
współpracujące
W oparciu o specyfikację techniczną  
(ISO/TS 15066) można rozróżnić cztery 
tryby pracy robotów współpracujących. 
W przypadku „kontrolowanego zatrzy-
mania ze względów bezpieczeństwa” ro-

bot jest zatrzymywany na czas interakcji 
z człowiekiem. Przy „prowadzeniu ręcz-
nym” bezpieczną współpracę człowieka 
z robotem osiąga się przez świadome 
ręczne prowadzenie robota z odpowiednio 
zmniejszoną prędkością. W trzecim trybie 
współpracy, nazywanym „ograniczeniem 
mocy i siły”, niezbędne bezpieczeństwo 
uzyskuje się przez zmniejszenie mocy, siły 
i prędkości robota – np. za pomocą funkcji 
ograniczających w istotnych dla bezpie-
czeństwa układach sterowania lub przez 
opracowanie takiej konstrukcji robota, 
która jest bezpieczna sama w sobie – do 
biomechanicznej granicy obciążenia, przy 
której nie trzeba się obawiać zagrożeń ani 
obrażeń. Nie ma przy tym znaczenia, czy 
kontakt fizyczny między robotem i człowie-
kiem jest zamierzony, czy nie.

W przypadku bardzo elastycznych sce-
nariuszy warto zwrócić uwagę na tryb 
„kontroli prędkości i odległości”. Opiera 
się on na monitorowaniu prędkości i dróg 
przemieszczania robota oraz ich dopaso-
wywaniu do prędkości pracy operatora 
w zabezpieczonym pomieszczeniu. Odle-
głości bezpieczeństwa są monitorowane 
bez przerwy, a robot jest w razie potrzeby 
spowalniany, zatrzymywany lub kierowa-
ny na inną drogę przemieszczania. Jeśli 
odległość między operatorem i maszyną 

ponownie przekroczy odstęp minimalny, 
robot może automatycznie kontynuować 
ruch ze zwykłą prędkością po standardo-
wych drogach przemieszczania. W ten 
sposób niezwłocznie przywracana jest 
produktywność maszyny.

Bezpieczeństwo funkcjonalne na potrzeby 
współpracy człowieka z robotem: 
wiedza specjalistyczna, oferta i realizacja 
od jednego dostawcy
Wśród różnych trybów współpracy wymie-
nionych w normie ISO/TS 15066 najwięk-
szy potencjał na przyszłość ma kontrola 
prędkości i odległości. Porównanie tych 
trybów współpracy, a także dominujące do-
tychczas scenariusze interakcji, jakimi są 
współistnienie i współdziałanie, uwidacz-
niają, że ukierunkowane na bezpieczeń-
stwo czujniki i sterowniki muszą sprostać 
nowym wyzwaniom, aby umożliwić niczym 
niezakłóconą współpracę człowieka z ro-
botem. (fp)

W przypadku interakcji w formie współpracy, człowiek i robot 
pracują w tym samym czasie w tej samej przestrzeni roboczej
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ELASTYCZNOŚĆ, WSPÓŁPRACA I BEZPIECZEŃSTWO PRACOWNIKÓW – KOMPAKTOWE 
 ROZWIĄZANIE UMOŻLIWIAJĄCE WSPÓŁPRACĘ CZŁOWIEKA Z ROBOTEM W FIRMIE CONTINENTAL

KOBOTY CLAUS, CLARA I SPÓŁKA:  
WSPÓŁPRACA MIĘDZY CZŁOWIEKIEM I ROBOTEM 
W OPARCIU O SICK SAFETY



7

: TEMAT NUMERU ROBOTYKA

Firma Continental należy do czołowych dostawców branży motoryzacyjnej na świecie. 
Rosnąca różnorodność modeli i wariantów pojazdów i produktów pochodnych oraz 
krótsze cykle życia produktów w branży motoryzacyjnej zwiększają również dynamikę 
działalności dostawców. W przypadku sztywnych linii produkcyjnych zmiany i zakłóce-
nia na pojedynczych stanowiskach wpływają negatywnie na wydajność całej linii. Im 
większe są awarie, tym trudniej jest je potem nadrobić. 

„W takim modelu robota można odinstalo-
wać i na potrzeby innej zmiany przewieźć 
go w inne miejsce. Dzięki temu ten sam 
robot może obsługiwać dwie instalacje – 
na zmianie porannej jedną, a po południu 
lub w nocy drugą”.

Za pomocą indeksacji mechanicznej 
 kobota można w dowolnej chwili opty-
malnie ustawić względem stanowiska 
kontrolnego. Jednoznacznie zakodowany 
wyłącznik bezpieczeństwa z transponde-
rem TR4 Direct weryfikuje jednoznacznie 
zakodowany aktuator wyłącznika TR4 
Direct umieszczony na kobocie Claus lub 
Clara. 

„Sterowanie wszystkimi elementami za-
bezpieczającymi w całym systemie od-
bywa się przy użyciu programowanego 
za pomocą oprogramowania sterowni-
ka bezpieczeństwa Flexi Soft. Flexi Soft 
sprawdza więc, czy zakodowany wyłącznik 
bezpieczeństwa jest na miejscu. Jeśli go 
nie ma, nic się nie dzieje. Sterownik gene-
ruje wtedy komunikat o błędzie. Jeśli wy-
łącznik zostanie zweryfikowany, laserowe 
skanery bezpieczeństwa (S300 Advanced) 
wczytują zestawy pól dostosowanych do 
stanowiska pracy i przekazują kobotowi 
pierwszą zgodę na wczytanie programu 
i rozpoczęcie pracy” – tak Heiko Liebisch 
opisuje inicjalizację działania systemu. 
„Z przodu kobota możemy przykręcić do 
niego wiele zakodowanych wyłączników. 
Umożliwia to konfigurację kobota pod ką-
tem różnych stanowisk pracy”.

Nowa linia pozwala ponownie umieścić 
w pracującej instalacji części odrzucone 

>> W zakładach w Babenhausen przez ca-
łą dobę co 15 sekund z taśmy zjeżdżają 
zaawansowane podzespoły do produkcji 
kokpitów samochodowych. Nie ma tu wiele 
czasu na nadrabianie przestojów. Dlate-
go firma Continental zastępuje obecnie 
sztywne linie kontroli i układania części 
elastycznymi, nadmiarowymi liniami wy-
korzystującymi współpracę człowieka 
z robotem. W ich ramach koboty Claus 
i Clara umieszczają części w automatach 
kontrolujących w odpowiednim miejscu. 
Pracownik wkracza do akcji tylko w razie 
potrzeby. O bezpieczeństwo w ramach 
takiej współpracy dba rozwiązanie zabez-
pieczające firmy SICK, składające się z la-
serowych skanerów bezpieczeństwa S300, 
wyłączników bezpieczeństwa TR4 i progra-
mowanych za pomocą oprogramowania 
sterowników bezpieczeństwa Flexi Soft. 

Na tej kompletnej, nowo zbudowanej linii 
kontrolnej znajdują się trzy stanowiska 
kontroli, na które części są dostarczane 
przez roboty współpracujące (tzw. koboty). 
Kobot pobiera część z taśmy, wkłada ją do 
automatu kontrolnego i odbiera sprawdzo-
ną część, którą umieszcza na następnej 
taśmie.

Bezpieczeństwo zapewnia efektywność 
współpracy człowieka z robotem
„Claus (clever automated universal robot 
system) i Clara (clever automated robot 
application) to półmobilne, lekkie roboty, 
które pracują w trybie stacjonarnym, lecz 
mogą być używane w różnych miejscach” 
– tak o kobotach i ich zaletach mówi Heiko 
Liebisch z firmy Industrial Engineering, 
Robotics, Continental Automotive GmbH. 
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po kontroli. W tym celu operator w trak-
cie pracy instalacji podchodzi do instalacji 
kontrolnej lub do kobota, umieszcza część 
do sprawdzenia w dowolnym wolnym miej-
scu i ponownie odchodzi. Kobot oczywiście 
zauważa kolejny element do sprawdzenia 
i normalnie kontynuuje pracę. 

Zamontowane ukośnie laserowe skanery 
bezpieczeństwa dbają o monitorowanie 
całego otoczenia i za pomocą umieszczo-
nych z przodu sygnalizatorów świetlnych 
(których kolory odpowiadają kolorom 
drogowej sygnalizacji świetlnej) wskazu-
ją pola ochronne lub ich naruszenie. Aby 
operatorzy mogli to zauważyć nawet kątem 
oka, cały korpus pod ramieniem kobota 
świeci się w odpowiednim kolorze. W try-
bie współpracy Claus jest podświetlany na 
żółto i zmniejsza prędkość pracy. W trybie 
czerwonym całkowicie się zatrzymuje. Gdy 
operator opuści czerwone pole ochronne, 
system – a tym samym Claus – automa-
tycznie ponownie się uruchamia. Operator 
nie musi niczego zatwierdzać. 

Na początku również w przypadku kobotów 
zawsze niezbędna jest ocena ryzyka
Choć Claus i Clara poruszają się stosun-
kowo powoli, ramię robota może zbliżyć 
się do operatora na odległość zagrażającą 
jego życiu. „Zawsze trzeba przeanalizować 
całą koncepcję, dlatego chwytaki używane 
z przodu powstały za pomocą spiekania 
laserowego – są zaokrąglone i nie mają 
ostrych krawędzi”. 

Żadne dwa przypadki współpracy człowie-
ka z robotem nie są jednakowe. Dlatego in-
dywidualna ocena ryzyka w każdym z nich 
jest niezbędna nawet wtedy, gdy zasto-
sowany robot powstał specjalnie z myślą 
o interakcji z ludźmi, a zasadnicza budo-
wa takiego kobota wykazuje wiele cech 
konstrukcji, która jest bezpieczna sama 
w sobie. Jednocześnie również pomiesz-
czenie, w którym odbywa się współpraca, 

musi spełniać podstawowe wymagania do-
tyczące np. odstępów minimalnych od są-
siednich dostępnych obszarów, w których 
istnieje ryzyko zmiażdżenia lub zakleszcze-
nia. Normatywną podstawą bezpieczeń-
stwa funkcjonalnego w ramach współpracy 
człowieka z robotem są w pierwszej kolej-
ności normy ogólne, takie jak IEC 61508, 
IEC 62061 i ISO 13849-1/-2. Dodatkowo 
trzeba uwzględnić normę ISO 10218-1/-2 
dotyczącą bezpieczeństwa robotów prze-
mysłowych oraz w szczególności normę 
ISO/TS 15066 dotyczącą robotów współ-
pracujących.

Zespół Heiko Liebischa poprosił firmę SICK 
o doradztwo i przeszkolenie w zakresie 
konstrukcji, dyrektyw, przepisów i norm 
związanych z robotami współpracującymi. 
„Jesteśmy bardzo zadowoleni z działające-
go obecnie systemu” – komentuje efekt 
Heiko Liebisch. „W codziennej praktyce co 
jakiś czas dostrzegamy pewne możliwości 
optymalizacji, nad którymi będziemy pra-
cować dalej z firmą SICK jako partnerem 
całego rozwiązania”.

Bezpieczeństwo funkcjonalne we współ-
pracy człowieka z robotem 
Wysoki stopień automatyzacji a elastycz-
ność procesów produkcyjnych – człowiek 
i maszyna muszą dziś współpracować ze 
sobą jeszcze ściślej, a zarazem bezpiecz-
nie. Bezpieczeństwo funkcjonalne w no-
woczesnych systemach produkcyjnych 
jest więc krokiem w kierunku większej 
elastyczności. W tym celu konieczne jest 
nie tylko dogłębne zrozumienie zastoso-
wań robotów, lecz także wiedza fachowa 
pozwalająca ocenić ryzyko i odpowiednia 
oferta rozwiązań związanych z bezpieczeń-
stwem.

W przypadku określonych zastosowań 
interakcja między człowiekiem i porusza-
jącym się robotem musi być bardzo bliska. 
W tych tzw. scenariuszach współpracy ist-

nieją pewne zagrożenia dla pracownika, 
związane z siłą, prędkością, torem ruchu 
robota czy obrabianym przedmiotem wraz 
z podstawką. Zagrożenia te trzeba niwelo-
wać przez użycie wbudowanych środków 
ochronnych i/lub przez zastosowanie 
dodatkowych rozwiązań zmniejszających 
ryzyko. Wybór i konstrukcja technicznych 
urządzeń ochronnych mogą okazać się 
bardzo kompleksowe.

Możliwość stworzenia sieci obejmują-
cej większą liczbę laserowych skane-
rów bezpieczeństwa ułatwia stworzenie 
rozwiązania dostosowanego do danego 
zastosowania, czego przykładem jest 
kompletne zabezpieczenie dookólne 
robotów lub specjalistycznych pojazdów 
transportowych bez kierowcy i wózków 
samojezdnych za pomocą skanera S300 
Mini, S300, S3000 lub nowego urzą-
dzenia microScan3 Core w połączeniu 
ze sterownikiem bezpieczeństwa Flexi 
Soft firmy SICK. Takie rozwiązanie gwa-
rantuje bezpieczeństwo we wszystkich 
kierunkach ruchu. To łatwe w integracji, 
ekonomiczne i kompletne rozwiązanie 
o dużej dostępności eksploatacyjnej od 
jednego dostawcy, bez ryzyka wystąpienia 
problemów na interfejsach w danym za-
stosowaniu. Opracowany przez firmę SICK 
interfejs EFI (Enhanced Function Interfa-
ce) umożliwia bezpośrednią, bezpieczną 
komunikację między urządzeniami. Ko-
rzystanie z tego interfejsu minimalizuje 
niezbędne w innych przypadkach wysokie 
nakłady na okablowanie po stronie użyt-
kownika – a tym samym zmniejsza ryzy-
ko błędów w okablowaniu, zwłaszcza na 
etapie uruchomienia. Centralna integra-
cja sterownika Flexi Soft w pojeździe lub 
korpusie robota umożliwia nie tylko łatwą 
konfigurację, lecz także zoptymalizowaną 
diagnostykę całego systemu skanerów 
laserowych z jednego miejsca. Pozwala 
to skrócić czas uruchomienia i usprawnić 
konserwację i serwisowanie.
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Udana linia pilotażowa od początku 
2017 r. 
Heiko Liebisch i jego kolega Dejan Pfaff 
zaplanowali nową linię kontrolną 4.0 firmy 
Continental Automotive GmbH w Baben-
hausen i skonstruowali koboty. Są więc 
oni niejako ojcami Clausa i Clary. Pierw-
szym modelom wkrótce przybędzie „ro-
dzeństwo” – Cora i Kurt. Udane wdrożenie 
kobotów zachęciło bowiem firmę Continen-
tal do dalszych kroków. Przedsiębiorstwo 
planuje wprowadzenie kolejnych kobotów. 
Warto dodać, że modele Claus i Clara są 
budowane przez uczniów odbywających 
praktyki w firmie Continental Automotive 
GmbH. Mechanicy budują stelaż podsta-
wowy, a mechatronicy pozostałe części. 
To dla praktykantów spore wyróżnienie. 
Gdy potem trafią do pracy na takiej linii, 
będą mogli z dumą powiedzieć, że koboty 
wyszły spod ich rąk. (as)

O bezpieczeństwo w ramach współpracy dba rozwiązanie zabezpieczające składają-
ce się z laserowych skanerów bezpieczeństwa S300, wyłączników bezpieczeństwa TR4 
i  programowanych za pomocą oprogramowania sterowników bezpieczeństwa Flexi Soft

Centralna integracja sterownika Flexi Soft w korpusie robota umożliwia zoptymalizowaną 
 diagnostykę całego systemu skanerów laserowych z jednego miejsca
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Przedsiębiorstwo HIWIN, producent robotów i ekspert w dziedzinie techniki liniowej, 
wykorzystuje system sprzężenia zwrotnego firmy SICK w swoim nowym 6-osiowym 
robocie do zastosowań typu pick-and-place. System ten pozwala ograniczyć ilość po-
trzebnego miejsca i sprawia, że 5-kilogramowy robot jest przygotowany do przyszłych 
zastosowań opartych na współpracy. Geograficzna bliskość między zakładem firmy 
HIWIN w Offenburgu i oddziałem firmy SICK w Donaueschingen była gwarancją udanej 
współpracy i sprawiła, że implementacja rozwiązania firmy SICK od początku była pro-
jektem „win-win” dla obu stron.

DZIĘKI CZUJNIKOM SMART MOTOR SENSORS  
FIRMY SICK ROBOTY HIWIN MOGĄ STAWIĆ CZOŁA  
PRZYSZŁYM WYZWANIOM
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>> Jak skonstruować robota tak, aby był 
on niezawodny i bezpieczny, a przy tym 
dopasowywał się do zmieniających się 
przyszłych wymagań? To pytanie skłoniło 
produkującą roboty firmę HIWIN do posta-
wienia na czujniki Smart Motor Sensors 
firmy SICK. „Wybór systemów sprzężenia 
zwrotnego firmy SICK zapewnił nam roz-
wiązanie niezwykle kompaktowe, a przy 
tym bezpieczne. Sprawdzi się ono także 
w przyszłych zastosowaniach robotyki” – 
mówi kierownik produktu Felix Herrling 
z Offenburga. 

Zajmująca niewiele miejsca, kompakto-
wa konstrukcja zastosowanego systemu 
sprzężenia zwrotnego była możliwa dzięki 
sprawdzonej technologii jednokablowej fir-
my SICK. Model EKM36 dysponuje wbu-
dowanym interfejsem HIPERFACE DSL®, 
udostępnia więc wszystkie dobrze znane 
zalety tego rozwiązania – od niewielkich 
kosztów okablowania, przez ciągłe tworze-
nie wykresów słupkowych, aż po nieprze-
rwane monitorowanie stanu. Wszystko 
to odbywa się za pośrednictwem dwóch 
żył interfejsu cyfrowego. EKM36 pod 
względem mechanicznym wykorzystuje 
sprawdzoną, 36-milimetrową konstrukcję. 
W tej kompaktowej postaci technologia 
HIPERFACE DSL® umożliwia bezwzględne 
określanie pozycji i zapewnia rozdzielczość 
do 20 bitów na obrót, a także maksymalny 
zakres do 4096 obrotów.

Dokładne pozycje jako podstawa 
automatyzacji
Dzięki tym zaletom systemu EKM36 
6-osiowy robot RA605 firmy HIWIN ce-

chuje się niezwykle dużą dokładnością. 
To robot przegubowy, który nadaje się nie 
tylko do samego manipulowania małymi 
elementami, lecz także do wykonywania 
zautomatyzowanych zadań, takich jak 
montaż, okrawanie i polerowanie przed-
miotów obrabianych na liniach produkcyj-
nych. Zintegrowany, pneumatyczny i elek-
tryczny interfejs chwytaka maksymalizuje 
niezawodność instalacji, ogranicza źródła 
awarii i upraszcza zaprogramowane se-
kwencje ruchów. Dodatkową korzyścią 
dla firmy HIWIN jest tutaj certyfikat SIL2 
enkodera, który zdecydowanie ułatwia 
uzyskanie zezwoleń na rynku europejskim 
i amerykańskim. Certyfikaty bezpieczeń-
stwa stają się coraz ważniejsze także na 
rynku chińskim. Efektem tej udanej współ-
pracy producenta robotów z producentem 
czujników jest niewielki, uniwersalny robot 
na potrzeby obsługi części i zastosowań 
pick-and-place. 

Ścisła współpraca
Współpraca to hasło ściśle związane z przy-
szłością robotyki. W inteligentnej fabryce 
jutra będziemy mieli do czynienia z praw-
dziwą współpracą między ludźmi i robota-
mi. Człowiek i maszyna będą pracować jak 
partnerzy, ramię w ramię. To przyszłość, 
którą firma SICK nie tylko analizuje w swo-
ich systemach sprzężenia zwrotnego, lecz 
także implementuje już teraz za pomocą 
interfejsu HIPERFACE DSL®. To również 
ważny argument przemawiający za zasto-
sowaniem tego rozwiązania: „Przez wybór 
systemu EKM36 i technologii HIPERFACE 
DSL® świadomie postawiliśmy zarazem 
na przyszłość. Roboty współpracujące już 

teraz są wyposażane w zintegrowaną, funk-
cjonalną technikę zabezpieczeń” – mówi 
Felix Herrling i wyjaśnia, że w przyszłości 
za pomocą tego elementu bez wymiany po-
dzespołów będzie można spełnić wszystkie 
powszechne wymagania w zakresie bezpie-
czeństwa funkcjonalnego. 

Z Donaueschingen w świat
Zespół firmy SICK z Donaueschingen cie-
szy się z kolei, że dzięki niemieckiemu od-
działowi producenta robotów w  Offenburgu 
ma bezpośrednio na miejscu dostęp do 
azjatyckiego klienta. W ten sposób po-
wstały przydatne synergie bez uciążli-
wego pokonywania tysięcy kilometrów. 
Wspólna praca nad udaną implementacją 
systemu sprzężenia zwrotnego była i jest 
dobrym przykładem bliskości firmy SICK 
i jej klientów. To odczucie podziela także 
klient z Offenburga: „Współpraca z firmą 
SICK przebiegła bardzo dobrze i sprawnie” 
– chwali kolegów z Donaueschingen Felix 
Herrling, a na koniec zaznacza, że zyskali 
wszyscy: „Na wszystkie nasze zapytania 
otrzymywaliśmy od współpracujących 
z nami osób kontaktowych kompetentne 
i szybkie odpowiedzi, które w pełni nas 
zadowalały”. (mw)

„Wybór systemów sprzężenia zwrotnego firmy SICK  
zapewnił nam rozwiązanie niezwykle kompaktowe,  

a przy tym bezpieczne, które sprawdzi się  
także w przyszłych zastosowaniach robotyki”.

Felix Herrling, kierownik produktu w firmie HIWIN
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ROZWIĄZANIE ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWEM DO MOBILNEGO  
ROBOTA PRZEZNACZONEGO DO DUŻYCH OBCIĄŻEŃ 

CIĘŻAR LEKKI JAK PIÓRKO 
W nowoczesnej produkcji ludzie i roboty zbliżają się do siebie jeszcze bardziej. Znikają 
ogrodzenia ochronne, a wzrasta zapotrzebowanie na przenośne roboty, które pozwa-
lają tworzyć elastyczne, a zarazem bezpieczne rozwiązania automatyczne w dobie 
I4.0. Szwedzkie przedsiębiorstwo OpiFlex opracowało w tym celu chronione patentem 
 rozwiązanie, umożliwiające mobilne wykorzystanie dużych robotów przemysłowych – 
bez ogrodzenia ochronnego, za to z zabezpieczeniami firmy SICK.
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>> „Razem z firmą SICK z powodzeniem 
stawiliśmy czoła wyzwaniu, jakim była 
 automatyzacja na potrzeby niewielkich 
partii przy dużym wolumenie produkcji” 
– mówi prezes firmy OpiFlex Johan Frisk 
i dodaje: „Położyliśmy duży nacisk na 
rozwiązanie bez ogrodzenia, ponieważ 
znacznie zwiększa to elastyczność naszych 
klientów”. Na zautomatyzowanej produk-
cji krótkich serii zależy zwłaszcza małym 
i średnim przedsiębiorstwom, lecz za po-
mocą zainstalowanych na stałe, a przez 
to mało elastycznych cel robotów było to 
dotychczas trudne. Dzięki stworzonym 
przez OpiFlex celom mobilnym bez ogro-
dzenia ochronnego i łatwemu programo-
waniu robotów taka automatyzacja stała 
się możliwa.

Robota mobilnego OpiFlex można prze-
wieźć w dziale produkcji na wózku widło-
wym, podnośnym lub samojezdnym na 
odpowiednie stanowisko robocze, tam 
stabilnie zadokować na zainstalowanej 
wcześniej platformie, podłączyć do prą-
du – i od razu rozpocząć pracę. „W ten 
sposób możemy przemieszczać duże ro-
boty i uruchamiać je z pełną prędkością” 
– mówi Johan Frisk.

Rozwiązania Safe Robotics firmy SICK 
dbają o zabezpieczenie robota
Służą do tego dwa laserowe skanery bez-
pieczeństwa S300 Mini Remote firmy 
SICK, które są zamontowane na stałe 
na mobilnej celi robota i wykrywają ludzi 
w otoczeniu maszyny na określonym sta-
nowisku pracy. Jeśli do robota zbliża się 
człowiek, laserowy skaner bezpieczeństwa 
wysyła sygnał do sterownika bezpieczeń-
stwa Flexi Soft, co w pierwszej kolejności 
powoduje zmniejszenie prędkości robota. 
Dopiero gdy człowiek znajdzie się w stre-
fie bezpieczeństwa, robot kompletnie się 
zatrzymuje. Zwiększa to produktywność, 
ponieważ robot nie zawsze musi być za-
trzymywany całkowicie. Sterownik bezpie-
czeństwa Flexi Soft zabezpiecza przy tym 
chwytak robota i zatrzymuje maszynę, je-
śli istnieje ryzyko, że robot może upuścić 
części, a tym samym stworzyć zagrożenie 
dla otoczenia.

Dodatkowo rozwiązanie związane z bezpie-
czeństwem sprawdza, czy przenośna cela 
robota jest pewnie zakotwiczona w danej 
stacji dokującej przy przewożeniu robota 
na inne stanowisko. Robot i stacja doku-
jąca są więc idealnie do siebie dopasowa-

ne. „Innowacyjność naszego rozwiązania 
tkwi w jego prostej integracji. Wszystko 
jest w pakiecie. Wystarczy umieścić robo-
ta we właściwym miejscu, a cały system 
jest natychmiast zabezpieczany” – mówi 
Ake  Tornros, kierownik produktu w dziale 
Safety Systems firmy SICK w szwedzkim 
Varby.

Usługi w dziedzinie bezpieczeństwa – 
doradztwo od samego początku
Początkowo Johan Frisk i jego zespół z fir-
my OpiFlex spotykali się przede wszystkim 
ze sceptycznym nastawieniem. „Mieliśmy 
innowacyjny pomysł na stworzenie mobil-
nego rozwiązania dla dużego robota bez 
ogrodzenia ochronnego. Na początku 
z każdej strony słyszeliśmy, że to niemoż-
liwe i że nie uda nam się spełnić wymagań 
przepisów bezpieczeństwa” – tak Johan 
Frisk opisuje początkowe trudności. In-
nowatorzy z firmy OpiFlex nie chcieli się 
jednak tak szybko poddawać i skontak-
towali się z ekspertami w dziedzinie bez-
pieczeństwa z firmy SICK, po czym razem 
z nimi opracowali odpowiednią koncepcję.

„W trakcie kilku warsztatów firma SICK po-
mogła nam w identyfikacji potencjalnych 

Duży robot przemysłowy z możliwością przenoszenia między stanowiskami – 
bez ogrodzenia ochronnego
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czynników ryzyka” – mówi Frisk. Wsparcie 
ze strony firmy SICK objęło m.in. ocenę 
ryzyka, kompleksowe doradztwo i pomoc 
przy opracowywaniu koncepcji bezpieczeń-
stwa dla mobilnej celi robota, dzięki czemu 
koniec końców osiągnięto implementację 
odpowiadającą potrzebom firmy OpiFlex. 
„Dla nas był to bardzo ciekawy projekt. 
Wspieraliśmy klienta i towarzyszyliśmy mu 
w trakcie całego procesu, od początkowej 
oceny ryzyka po koncepcję sprzętowo-pro-
gramową” – mówi ekspert z firmy SICK 
Ake Tornros.

W dobie I4.0: małe partie przy dużym 
wolumenie produkcji
Tak zwana trzecia rewolucja w robotyce, 
w ramach której powstają elastyczne 
roboty, jest w dużej mierze napędzana 
koniecznością wytwarzania niewielkich 
partii przy dużym wolumenie produkcji. 
Elastyczne roboty zwiększają produktyw-
ność i elastyczność zarówno w przypadku 
krótkich, jak i długich serii produkcyjnych 
w małych i średnich przedsiębiorstwach, 
firmach z segmentu Tier 1, a także u pro-
ducentów OEM. Cela robota OpiFlex zo-
stała pierwotnie zaprojektowana z myślą 
o małych i średnich przedsiębiorstwach, 

które wytwarzają krótkie serie i w niewiel-
kim stopniu korzystają z maszyn. W mię-
dzyczasie również u producentów OEM 
i dostawców z segmentu Tier 1 wzrosło 
jednak zapotrzebowanie na elastyczność 
umożliwiającą wytwarzanie niewielkich 
partii przy dużym wolumenie produkcji. 
Niektóre z tych przedsiębiorstw wyraziły 
już zainteresowanie rozwiązaniem OpiFlex, 
ponieważ w przypadku nowej maszyny czę-
sto można skonfigurować je szybciej. 

Dodatkowo OpiFlex umożliwia błyskawicz-
ne zaprogramowanie robota w ciągu około 
dziesięciu minut. Zamiast programować 
robota godzinami operator musi jedynie 
odpowiedzieć na kilka pytań i nauczyć 
urządzenie kilku prostych ruchów, po czym 
robot automatycznie programuje się sam.

Szczególnym wyzwaniem dla dostawców 
z segmentu Tier 1 i producentów OEM, 
którzy pracują na trzy–pięć zmian, jest 
planowanie przestojów w produkcji w celu 
dopasowania lub ponownej konfiguracji 
rozwiązań automatycznych. W przypadku 
implementacji obejmującej zwykłe cele 
robotów przestój w produkcji nierzadko 
przekracza dziesięć dni, co oznacza stratę 

od 30 do 50 zmian. OpiFlex skraca czas 
instalacji kompletnej celi nawet o 90%, 
przestój trwa więc tylko dwie lub trzy zmia-
ny. W przypadku bardzo napiętych planów 
produkcji to olbrzymia zaleta, pozwalająca 
ograniczyć straty czasu do minimum. 

Szwedzkie przedsiębiorstwo otrzymało 
już za swoje innowacje kilka nagród. Zna-
lazło się m.in. wśród finalistów konkursu 
IERA-Award, w którym przyznawane są 
jedne z najważniejszych nagród w sekto-
rze robotyki. Jak mówi prezes Johan Frisk: 
„Jesteśmy niedużym, innowacyjnym przed-
siębiorstwem, a wsparcie ze strony firmy 
SICK bardzo pomogło nam w osiągnięciu 
naszych celów. Jestem bardzo dumny, że 
razem z firmą SICK stworzyliśmy to ela-
styczne i mobilne rozwiązanie robotyczne, 
które pomoże właśnie małym i średnim 
przedsiębiorstwom w automatyzacji pro-
dukcji krótszych serii”. Celem firmy OpiFlex 
jest dalsze stymulowanie trzeciej rewolucji 
w robotyce i rozwoju elastycznych robotów 
dzięki swojemu opatentowanemu rozwią-
zaniu – bez ogrodzenia ochronnego, lecz 
z łatwym programowaniem i stacjami 
dokującymi oraz zabezpieczeniami firmy 
SICK. (ma)
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Mobilne rozwiązanie związane z bezpieczeństwem firmy OpiFlex 
wykorzystuje laserowe skanery bezpieczeństwa firmy SICK

OpiFlex umożliwia błyskawiczne zaprogramowanie 
robota w ciągu około dziesięciu minut

Robota mobilnego przewozi się na wózku widłowym, 
podnośnym lub samojezdnym na odpowiednie 
stanowisko robocze
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TECHNOLOGIA WIZYJNA STERUJE ROBOTAMI WSPÓŁPRACUJĄCYMI

ROBOTY Z WIZJĄ
Interakcja między człowiekiem i robotem w fabrykach staje się coraz powszechniejsza. 
Dzięki czujnikowi wizyjnemu 2D Inspector PIM60 i oprogramowaniu SICK Inspector  
URCap roboty współpracujące (koboty) firmy Universal Robots sprawdzają się w wielu 
nowych zastosowaniach.



17

: TEMAT NUMERU ROBOTYKA

>> Zwykłe roboty przemysłowe to urzą-
dzenia stacjonarne i ciężkie. Wymagają 
rozbudowanych systemów zabezpiecza-
jących lub muszą być instalowane w klat-
kach. Stosowanie robotów przemysłowych 
wiąże się z wysokimi kosztami inwestycji, 
a do ich obsługi potrzeba wiele specjali-
stycznego know-how. Po skonfigurowaniu 
roboty przemysłowe dzień w dzień powta-
rzają to samo zadanie.

W przypadku kobotów mamy natomiast do 
czynienia z elastycznymi i łatwymi w obsłu-
dze robotami o niewielkiej masie. Można jest 
łatwo rozstawić i bez trudu przetransporto-
wać w dowolne inne miejsce. Nie wymagają 
także umiejętności programowania. Koboty 
funkcjonują więc raczej jako dodatkowe „ra-
mię” w hali zakładowej – ramię, które nigdy 
się nie męczy. Do ich docelowych zastoso-
wań należą takie czynności jak pakowanie 
i paletyzacja, umieszczanie części w maszy-
nach, aplikacje typu pick-and-place, montaż 
i kontrola jakości. Pierwszego na świecie ko-
bota wprowadziła na rynek w 2008 r. duńska 
firma Universal Robots (UR).

Koboty obniżają próg wejścia do 
automatyzacji
Koboty nie wymagają dużych inwestycji, 
szybko się amortyzują i w ten sposób 
otwierają przed firmami drogę do auto-
matyzacji. Tak było choćby w przypadku 
szwedzkiego przedsiębiorstwa Hestra 
Teknik, które zajmuje się przede wszyst-
kim procesami cięcia i używa kobota do 
umieszczania elementów w maszynie 
CNC. Ciągła obecność operatora przestała 
być konieczna. Do dokładnego pozycjono-
wania robota Hestra Teknik wykorzystuje 
kamerę wizyjną 2D Inspector PIM60 firmy 
SICK. Za pomocą tego urządzenia robot 
określa pozycję obiektów do chwycenia 
na taśmie, pobiera je i dostarcza do ma-
szyny. W czujniku Inspector PIM60 można 
zapisać bezpośrednio parametry nawet 
32 różnych części.

Jeszcze więcej zastosowań dzięki 
technologiom wizyjnym
Gdy robot „widzi”, jego możliwości wie-
lokrotnie wzrastają. Jako klient projektu 
pilotażowego firma Hestra Teknik zinte-
growała ze sterownikiem robota oprogra-
mowanie firmy SICK Inspector URCap – 
dodatek do platformy UR+. Za pomocą 
tego oprogramowania robot może bez pro-
blemu korzystać z pełnej funkcjonalności 
czujnika wizyjnego 2D Inspector PIM60. 
Inspector PIM60 to wbudowany czujnik 
wizyjny 2D. Oznacza to, że wszystkie ob-
liczenia są przeprowadzane w samym 
czujniku, a zewnętrzny komputer nie jest 
niezbędny.

System wizyjny warto połączyć z robotem 
zwłaszcza w przypadku sterowania ruchem 
robota, ponieważ po krótkiej procedurze 
kalibracji oprogramowanie SICK Inspector 
URCap może ustawiać pozycje chwytania 
w systemie współrzędnych robota. Ponad-
to czujnik wizyjny 2D Inspector PIM60 jest 
w stanie wykonywać zadania kontrolne 
i pomiarowe w celu określania kryteriów 
decydujących o wyniku pozytywnym lub 
negatywnym, a także na potrzeby przed-
stawiania trendów.

Oprogramowanie SICK Inspector URCap 
udostępnia tym samym łatwy w obsłudze 
interfejs, za pomocą którego z robotem 
można zintegrować czujnik Inspector 
PIM60. System pozwala bez trudu ogra-
niczyć monotonne czynności wykonywane 
ręcznie przez operatora i rozszerzyć gamę 
zastosowań robotów współpracujących.

Stefan Manfredsson, menedżer ds. biz-
nesowych w firmie Hestra Teknik, uważa, 
że najważniejszą zaletą oprogramowania 
SICK Inspector URCap jest „prostota – każ-
dy, kto dysponuje choćby podstawowymi 
umiejętnościami technicznymi, jest w sta-
nie skonfigurować ten system! Wszystko, 
co jest potrzebne, jest zintegrowane ze ste-
rownikiem robota. Nie potrzeba tu sterow-
nika PLC ani innego systemu komunikacji. 
Oprogramowanie SICK Inspector URCap 
to łatwy w obsłudze system, znakomicie 
pasujący do interfejsu firmy Universal 
 Robots, który zresztą również wyróżnia 
się prostotą”. (db)
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>> Automatyczny odbiór worków z najróż-
niejszą zawartością i o najróżniejszych 
kształtach od zawsze stanowi szczególne 
wyzwanie. Rozwiązanie firmy fpt Robotik 
do niezawodnego wykrywania, chwytania 
i odkładania opakowań workowych to cela 
Subito Connect A, wyposażona w inteli-
gentną kamerę 3D Visionary-T AG firmy 
SICK. Cela robota, którą zaprezentowano 
publiczności przy okazji targów Automa-
tica 2018 w Monachium, jest kompak-
towa, elastyczna i przenośna. Można ją 
też zainstalować bez większego wysiłku 
na stanowisku pracy ręcznej, logistyki lub 
odbioru. Dlatego nie jest zaskoczeniem, 
że rozwiązanie spotkało się na rynku 
z bardzo pozytywnym odzewem, a reno-
mowane przedsiębiorstwa, w tym pewien 
duży niemiecki producent gier, wyrażają 
już swoje zainteresowanie.

Podczas poszukiwania kompetentne-
go partnera w celu stworzenia techniki 
chwytania wykorzystującej kamerę wy-
bór bardzo szybko padł na firmę SICK i jej 
systemy Robot Vision. Przedsiębiorstwo 
to w ramach swojej koncepcji „Sensor In-
telligence.” wprowadziło na rynek różne 
warianty bardzo konkurencyjnej kamery 
Visionary-T. Urządzenie jest porównywalne 
z rozwiązaniami migawkowymi 3D konku-
rencji, lecz znacznie atrakcyjniejsze ceno-
wo. O wyborze zdecydował więc również 
bardzo dobry stosunek wydajności do 
ceny.
 
Pewny chwyt dzięki obrazowi 3D
Diabeł często tkwi w szczegółach, zwłasz-
cza przy pobieraniu i odkładaniu obiek-
tów giętkich i niemożliwych do zapako-
wania próżniowo – w tym konkretnym 

Suma wszystkich elementów tworzy obraz idealny. W tym konkretnym przypadku nie chodzi jednak o puzzle układane dla zabawy, 
lecz o profesjonalną współpracę nowego, opatentowanego systemu chwytającego firmy fpt Robotik z kamerą 3D Visionary-T firmy 
SICK. Przedsiębiorstwo fpt Robotik odnosi sukcesy w branży automatyki, a jego Subito Connect A to całkiem nowa cela robota do 
zadań typu pick-and-place, która eliminuje lukę w zrobotyzowanym odbiorze produktów giętkich i niemających stabilnego kształtu, 
a w szczególności produktów zapakowanych w worki. Zaawansowana technika chwytania pozwala w bezpieczny sposób separować 
produkty, których nie można zapakować próżniowo i których dotychczas nie można było objąć automatyzacją. Aby niezawodnie 
określać pozycję tych produktów, potrzebny jest odpowiedni „widzący” system. Właśnie do tego producent robotów wykorzystuje 
rozwiązanie Visionary-T AG. Po niecałym roku prac rozwojowych i intensywnym wsparciu ze strony firmy SICK przy implementacji 
kamery w celi wyniki widać jak na dłoni.

DOSKONAŁE ZGRANIE FIRM FPT ROBOTIK I SICK W OBSZARZE TECHNOLOGII ROBOT VISION 

DROGA DO SUKCESU JEST JAK WIELKA 
 UKŁADANKA

przypadku przy chwytaniu i odkładaniu 
zapakowanych puzzli. Aby zrealizować 
tak złożone i skomplikowane rozwiązanie, 
trzeba wykonać wiele drobnych kroków. 
Kroki te stanowią niejako elementy ukła-
danki, które trzeba połączyć, aby uzyskać 
pełen obraz – obraz udanej współpracy. 
Firmy fpt Robotik i SICK osiągnęły to 
dzięki swoim kompetencjom i wiedzy spe-
cjalistycznej prawdziwy kamień milowy. 
Kamerę Visionary-T AG udało się zaimple-
mentować w celi Subito Connect A dzięki 
opanowaniu i umiejętnościom, wytrwa-
łości i niezwykłemu profesjonalizmowi 
wszystkich uczestników projektu z obu 
przedsiębiorstw. Po niecałym roku inten-
sywnych wspólnych prac zaangażowani 
w projekt pracownicy uzyskali odpowiedni 
poziom niezawodności opisanego połą-
czenia systemu chwytającego i kamery, 
aby rozwiązanie mogło być produkowane 
seryjnie.

Współdziałanie w celi
W samej celi sukces aplikacji polega 
przede wszystkim na udanym zgraniu po-
szczególnych elementów. Dane 3D zare-
jestrowane przez kamerę są natychmiast 
przetwarzane i przeliczane jeszcze w miej-
scu ich rejestracji. W tym celu kamera 
Visionary-T została wyposażona w bardzo 
wydajny sprzęt i najróżniejsze specjalne 
filtry do przetwarzania obrazu, za pomocą 
których urządzenie niezawodnie wykrywa 
pozycję ciemnych, przezroczystych lub od-
bijających światło obiektów. Określone 
w ten sposób dokładne pozycje obiektów 
są przekształcane przez kamerę na zwy-
kłe współrzędne 3D i z prędkością nawet 
50 obrazów na sekundę niezwłocznie 
przesyłane do sterownika maszyny. 

Dane są przy tym przygotowywane tak, 
aby kamerę można było podłączyć bezpo-
średnio do sterownika PLC. Dzięki temu 
opatentowany system chwytający może 
pokazać całą gamę swoich możliwości. 
W ten sposób po udanej implementacji 
gwarantowana separacja produktów funk-
cjonuje znakomicie.

Implementacja inteligencji
Andreas Frick, kierownik projektu i twórca 
strategii w firmie fpt Robotik, podchodzi 
do swojego obszaru działalności w nastę-
pujący sposób: „Roboty mają olbrzymie 
możliwości. Zastosowanie robotów w au-
tomatycznym pobieraniu i odkładaniu czę-
ści giętkich było jednak dotychczas wyklu-
czone, a wykrywanie worków udawało się 
tylko w określonych warunkach. Idealna 
harmonia pracy systemu chwytającego 
i kamery sprawia, że to dawniej zdecydo-
wanie niemożliwe zastosowanie robotów 
stało się samodzielnym rozwiązaniem”. 
Słowa te dobrze opisują, że dla udanej 
aplikacji, np. szybkiego chwytania i od-
kładania obiektów w celi robota takiej jak 
Subito Connect, potrzebna jest olbrzymia 
liczba małych puzzli. Tylko w ten sposób 
można osiągnąć dobry wynik. Dzięki do-
starczonej technice wizyjnej pracownicy 
firmy SICK w dużej mierze przyczynili się 
do zapewnienia inteligencji systemu. Suk-
ces odzwierciedla jednak przede wszyst-
kim wspólne perspektywiczne myślenie 
i pracę z kolegami z firmy fpt Robotik. 
To baza, która w niedalekiej przyszłości 
z pewnością pozwoli wspólnie stworzyć 
kolejne innowacyjne i udane rozwiązania. 
(mw)
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Cela Subito Connect A firmy fpt Robotik do zastosowań typu pick-and-place

Określone pozycje obiektów są przekształcane 
przez kamerę Visionary-T na współrzędne 3D 
i z prędkością nawet 50 obrazów na sekundę 
przesyłane do sterownika maszyny

Kamera 3D Visionary-T AG
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Firma DESMA gwarantuje bezpieczną pracę robota, który obsługuje wtryskarkę, za pomocą laserowych skanerów bezpieczeństwa 
z rodziny produktów microScan3 i sterownika bezpieczeństwa Flexi Soft. Optoelektroniczne urządzenie ochronne i bezpieczne 
rozwiązanie sterujące umożliwiają ergonomiczny dostęp do maszyny przy dostarczaniu i odbiorze materiału w procesie. Robot auto-
matycznie pobiera dostępny surowiec, gdy tylko strefa bezpieczeństwa jest wolna, i zwraca obrobione części silikonowe i gumowe. 
Laserowe skanery bezpieczeństwa zajmują przy tym bardzo mało miejsca i nie zakłócają procesów roboczych.

AUTOMATYKA Z ROBOTEM: 
BEZPIECZEŃSTWO BEZ OGRODZENIA  
OCHRONNEGO

>> Koncepcja bezpieczeństwa dla robota 
obsługującego wtryskarkę DESMA została 
opracowana przez doradców ds. zastoso-
wań z firmy SICK w ścisłej współpracy z od-
powiednimi specjalistami z firmy DESMA. 
Poziome pole ochronne o zakresie 275° 
do zabezpieczenia obszaru zagrożenia 
przed robotem połączono w niej z pionowy-
mi polami ochronnymi do zabezpieczenia 
miejsc niebezpiecznych w obszarze robo-
czym. Gdy do robota zbliża się człowiek, 
jest on z wyprzedzeniem rejestrowany 
przez laserowy skaner bezpieczeństwa 
dbający o bezpieczeństwo w poziomie, 
a niebezpieczny ruch robota jest w kon-
trolowany sposób spowalniany tak, aby 
nie stanowił już zagrożenia. Pozwoliło to 
znacznie zmniejszyć wymagane odległo-
ści bezpieczeństwa między realizującym 

monitorowanie w pionie skanerem micro-
Scan3 a niebezpiecznym ruchem robota 
i umożliwiło ograniczenie całkowitej ilości 
miejsca zajmowanego przez maszynę i za-
bezpieczające ją rozwiązania techniczne. 
Kolejny skaner microScan3 monitoruje 
stół, na który robot odkłada części. Jeśli 
operator maszyny wymienia na przykład 
jakąś formę i stoi przy tym na stole, a więc 
znajduje się w obrębie monitorowanego 
obszaru, laserowy skaner bezpieczeństwa 
wykrywa to i uniemożliwia uruchomienie 
robota. Całe rozwiązanie zabezpieczające 
może w związku z tym korzystać z funkcji 
automatycznego ponownego uruchomie-
nia, tzn. bez blokady ręcznej. Technika 
zabezpieczająca nie przeszkadza więc 
już pracownikom, ponieważ w pełni auto-
matycznie dostosowuje się ona do wykony-

wanych przez nich czynności i nie wymaga 
interakcji przez aktywowanie przycisku 
ponownego uruchomienia. Niezbędne 
procesy logiczne i integracja pozostałych 
komponentów zabezpieczających, takich 
jak wyłącznik awaryjny, mają miejsce 
w sterowniku bezpieczeństwa Flexi Soft. 
Opracowana wspólnie przez firmy SICK 
i DESMA koncepcja bezpieczeństwa, 
która opiera się również na innowacyjnej 
technologii skanowania safeHDDM® za-
stosowanej w skanerze microScan3, za-
pewnia najwyższą wydajność i dostępność 
eksploatacyjną maszyn DESMA do obróbki 
silikonu i gumy.

DESMA: eksperci w branży wtryskarek
Rozwiązania klasy premium wyposażone 
w system dla wielu branż – to cel, który 
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postawiła sobie firma Klöckner DESMA 
Elastomertechnik GmbH z niemieckiej 
miejscowości Fridingen, oferująca indywi-
dualne, gotowe rozwiązania systemowe do 
produkcji kształtek technicznych z gumy 
i silikonu. Oferta przedsiębiorstwa obejmu-
je technikę wtryskową, budowę form i au-
tomatykę – wszystko od jednego dostawcy. 
Dzięki temu wtryskarki spełniają wyma-
gania klientów i branży oraz umożliwiają 
bezpieczny przebieg procesów. Pozwala to 
z kolei w bardzo zyskowny sposób produko-
wać kształtki z gumy i silikonu, stosowane 
na przykład w samochodach, statkach, 
instalacjach do dostarczania energii lub 
urządzeniach medycznych.

Współpraca człowieka z robotem przy 
automatycznym podawaniu i odbiorze 
materiału
Ważną cechą wtryskarek DESMA są zasto-
sowane w nich przyszłościowe technologie. 
Dotyczy to również procedur produkcyjnych 
w wydajnej z technicznego i ekonomiczne-
go punktu widzenia obróbce gumy i siliko-
nu. W celu zwiększenia produktywności 
można tu postawić na scenariusze, w któ-
rych ludzie i maszyny automatyczne korzy-
stają z tej samej przestrzeni roboczej i pra-
cują w różnych momentach. Takie współ-
działanie człowieka z robotem umożliwia 
stworzenie świetnie zoptymalizowanych 
procesów roboczych, zwiększa dostępność 
eksploatacyjną i produktywność instalacji, 
a także zapewnia korzyści ekonomiczne. 
Dlatego firma DESMA opracowała swoje 
wtryskarki z myślą o wspólnym stanowi-
sku pracy, na które pracownik dostarcza 
nieobrobione części, a robot jako asystent 
produkcji chwyta i wkłada elementy do 
maszyny. Po obróbce półfabrykatów robot 

wyjmuje je 
z maszyny, 
udostępnia je 
operatorowi, któ-
ry zabiera je w inne 
miejsce, i wkłada do maszyny kolejne nie-
obrobione części. Przebieg tego procesu 
uwidacznia, jak ważny jest dla pracowni-
ka bezproblemowy dostęp do maszyny. 
Ogrodzenia ochronne lub inne rozwiązania 
mechaniczne wokół wspólnego stanowi-
ska pracy były więc w przypadku maszyn 
DESMA wykluczone.

Zabezpieczenie w poziomie i w pionie za 
pomocą laserowych skanerów bezpieczeń-
stwa microScan3
Producent wtryskarek osiągnął swój cel 
przez zastosowanie bezkontaktowego 
systemu bezpieczeństwa, który eliminu-
je ryzyko wypadku z udziałem operatora, 
a jednocześnie nie utrudnia mu dostępu 
do maszyny. Wykorzystano tu łącznie czte-
ry skanery microScan3 – po dwa z polami 
ochronnymi ukierunkowanymi w poziomie 
i w pionie. Wszystkie urządzenia są podłą-
czone do sterownika bezpieczeństwa Flexi 
Soft. Pola ochronne można skonfigurować 
dla rozdzielczości obiektu w zakresie od 
30 mm na potrzeby detekcji dłoni do 
200 mm na potrzeby detekcji ciała. Po-
jedynczy skaner microScan3 może więc 
pracować z wieloma polami ochronnymi 
o różnych rozdzielczościach. Integracja tych 
kompaktowych i wytrzymałych urządzeń 
jest prosta – pod względem mechanicznym 
wymaga odpornego na drgania systemu 
mocowania, natomiast pod względem 
elektrycznym niezbędny jest standardo-
wy, 8-pinowy wtyk M12. Monitorowane 
pola ochronne o zasięgu do 5,5 m można 

w prosty sposób nakreślić na 
schemacie maszyny za pomo-
cą zainstalowanego na laptopie 

oprogramowania Safety  Designer. 
Parametry te są zapisywane w lasero-

wym skanerze bezpieczeństwa za pośred-
nictwem interfejsu USB. W trakcie pracy 
na kolorowym wyświetlaczu skanera micro-
Scan3 prezentowany jest stan urządzenia, 
a za pomocą przycisków na panelu obsłu-
gi można wywołać dodatkowe informacje 
w postaci zwykłego tekstu.

Laserowy skaner bezpieczeństwa micro-
Scan3 cechuje się poziomem zapewnie-
nia bezpieczeństwa d wg normy EN ISO 
13849 i SIL2 wg normy IEC 62061. Z tech-
nologicznego punktu widzenia urządzenie 
wyróżnia zastosowana w nim technologia 
skanowania safeHDDM® (HDDM = High 
Definition Distance Measurement). To cy-
frowa procedura bezpiecznego pomiaru 
czasu i odległości w wysokiej rozdzielczo-
ści, przy której emitowanych jest ponad 
100 razy więcej impulsów laserowych niż 
w przypadku powszechnie stosowanego 
pomiaru time-of-flight. Zapewnia ona 
szereg korzyści, zwłaszcza przy zabezpie-
czaniu współdziałania ludzi i robotów, jak 
to ma miejsce w przypadku wtryskarek 
DESMA.

Niezrównana stabilność wartości pomia-
rowych – plus dla produktywności
Wieloimpulsowy proces w połączeniu ze 
specjalną analizą cyfrową umożliwia gene-
rowanie znacznie stabilniejszych wartości 
pomiarowych i pewne wykrywanie również 
wymaganych minimalnych wartości remisji 
wynoszących 1,8%. Ewentualne nakłada-
jące się na nie sygnały zakłócające nie sta-
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nowią tutaj problemu. Zastosowane w tej 
technologii skanowania niezawodne pro-
cesy analityczne zapewniają maksymalną 
dostępność eksploatacyjną również przy 
oślepianiu, zapyleniu lub innych oddziały-
waniach z otoczenia. 

Zakodowane impulsy pozwalają uniknąć 
wzajemnego wpływu
Czasowe kodowanie impulsów laserowych 
z każdego laserowego skanera bezpieczeń-
stwa jest kluczowe, gdy – tak jak w przy-
padku maszyn DESMA – wiele urządzeń 
działa jednocześnie blisko siebie. W celu 
zabezpieczenia robota przy wtryskarce, 
na stole robota na wysokości ok. 200 mm 
zainstalowano łącznie cztery skanery mi-
croScan3. Dwa z nich generują pionowe 
pola ochronne, które spotykają się pod 
kątem 90°, zabezpieczając dostęp do 
maszyny. Trzeci i czwarty laserowy skaner 
bezpieczeństwa zainstalowano poziomo 
jako zabezpieczenie obszaru na stole ro-
bota i przed nim. Choć laserowe skanery 
bezpieczeństwa mogłyby wzajemnie na 
siebie wpływać, w przypadku skanerów 
microScan3 nie ma tego problemu, po-
nieważ impulsy laserowe z każdego urzą-
dzenia są zakodowane przez czasowe 
odchylenie wynoszące kilka nanosekund, 
a ich sekwencja jest dodatkowo modyfi-
kowana przez wbudowany generator liczb 
losowych. Dzięki temu dwie identycznie 
zaszyfrowane sekwencje danych ze ska-
nera – a tym samym ryzyko wzajemnego 
wpływu – są równie prawdopodobne jak 

trafienie szóstki w Lotto. Również inne 
czujniki i systemy czujników, które jako 
źródło światła wykorzystują laserowe diody 
LED, nie ograniczają skuteczności zabez-
pieczeń i dostępności eksploatacyjnej tej 
nowej generacji skanerów.

Większa odporność na oślepianie, 
zapylenie i tworzenie się osadów
Zastosowania oparte na współdziałaniu 
ludzi i maszyn można znaleźć w środo-
wiskach produkcyjnych, montażowych 
i logistycznych. Laserowe skanery bezpie-
czeństwa microScan3 jako rozwiązanie do 
monitorowania wtryskarki DESMA muszą 
więc sprostać spodziewanym warunkom 
otoczenia, w których będą działać. Dzię-
ki technologii skanowania safeHDDM® 
urządzenia te cechują się niezrównaną 
odpornością na światło zewnętrzne do 
40 000 luksów. Tym samym nie oślepia 
ich w zasadzie nic – ani jasne światło 
dzienne, ani oświetlenie sztuczne o wy-
sokiej częstotliwości, ani świecące bez-
pośrednio w układ optyczny źródła światła 
lub odbicia. Dodatkowo dzięki systemowi 
analitycznemu safeHDDM®, niezawodno-
ści rejestrowania i ochrony nie ograniczają 
ani cząsteczki kurzu w otoczeniu, ani osad 
tworzący się na optycznej powierzchni gra-
nicznej czujników. Warto dodać, że lase-
rowy skaner bezpieczeństwa microScan3 
ma parabolicznie zakrzywioną szybę 
przednią. Wszystkie odbicia, które docie-
rają do urządzenia poza drogą optyczną 
impulsów laserowych i ich remisji, są przez 

nią kierowane do pułapki optycznej, z dala 
od elementu odbiorczego w urządzeniu. 
Zwiększa to odporność skanera na zapy-
lenie i powstawanie osadów, co oznacza 
większą dostępność eksploatacyjną dla 
robota i wtryskarki.

Kompleksowa wiedza specjalistyczna 
przy konstrukcji bezpiecznych rozwiązań 
zrobotyzowanych
Rodzina produktów microScan3 spowo-
dowała zmianę technologiczną na rynku 
aktywnych laserowych skanerów bezpie-
czeństwa, która w dużej mierze przyczy-
niła się do poprawy bezpieczeństwa i do-
stępności w ramach interakcji człowieka 
z robotem. Skaner microScan3 i sterow-
nik bezpieczeństwa Flexi Soft wchodzą 
w skład oferty czujników i sterowników, 
która jest od dziesięcioleci rozwijana 
zgodnie z wymaganiami definiującymi 
bezpieczne zastosowania robotów. Coraz 
inteligentniejsze, oparte na różnych tech-
nologiach rozwiązania związane z bezpie-
czeństwem umożliwiają kolejne nowe apli-
kacje o coraz większych wymaganiach. 
„Przy wyborze firmy SICK jako naszego 
partnera do realizacji tego rozwiązania 
kluczowe było dla nas to, że SICK oferuje 
nie tylko szeroką ofertę produktów i roz-
wiązań systemowych, lecz także rozległe 
kompetencje doradcze i kompleksowe 
usługi w zakresie koncepcji bezpieczeń-
stwa” – mówi Heiko Wolters, kierownik 
zespołu zajmującego się rozwojem sprzę-
tu w firmie DESMA. (ms)

Gdy do robota zbliża się człowiek, jest on 
z wyprzedzeniem rejestrowany przez poziomy 
laserowy skaner bezpieczeństwa, a niebez-
pieczny ruch robota jest w kontrolowany 
sposób spowalniany tak, aby nie stanowił już 
zagrożenia

DESMA realizuje swoje zrobotyzowane 
rozwiązanie przez zastosowanie bezkontak-
towego systemu bezpieczeństwa, który elimi-
nuje ryzyko wypadku z udziałem operatora, 
a jednocześnie nie utrudnia mu dostępu do 
maszyny
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Przedsiębiorstwo Universal Robots (UR), renomowany specjalista w dziedzinie roboty-
ki, i firma SICK, czołowy dostawca rozwiązań opartych na czujnikach, wspólnie opraco-
wały dwie innowacyjne aplikacje umożliwiające współpracę z robotami.

UNIVERSAL ROBOTS I SICK 
NA DRODZE DO PRZYSZŁOŚCI

>> Zastosowania te łączą indywidualne 
mocne strony obu producentów i umoż-
liwiają współpracę człowieka z robotem 
w tej samej przestrzeni roboczej. Robot 
współpracujący (kobot) przejmuje przy tym 
powtarzalne ruchy i podnoszenie ciężkich 
przedmiotów, natomiast pracownik może 
swobodnie poruszać się w bezpiecznym 
otoczeniu i wykonywać bardziej wymaga-
jące zadania, a tym samym generować 
wartość dodaną.

Pierwsze z rozwiązań wykorzystuje dwa 
czujniki firmy SICK, które są połączone 
z robotem na potrzeby identyfikacji i po-
zycjonowania. Idealnie nadaje się ono do 
zadań typu pick-and-place lub kontroli 
jakości w procesach pakowania i logisty-
ce. Lector63x to czujnik wizyjny 2D, który 
przez detekcję w dwóch wymiarach dostar-
cza robotowi informacji na temat obiektów 
na taśmie.

„Firma SICK była specjalistą w zakresie 
I4.0 już wtedy, gdy pojęcie to jeszcze na-
wet nie istniało” – mówi Jaume Catalán, 
Industry Manager Automotive & Machine 
Building w hiszpańskim oddziale firmy 
SICK. „Czujniki wizyjne 2D, rozwiązania 
związane z bezpieczeństwem i identyfi-
kacją, a także inteligentne czujniki Smart 
Sensors od dziesięcioleci należą do fila-
rów naszego przedsiębiorstwa. Dlatego 
nie dziwi, że SICK jest jednym z pionierów 
w zakresie koncepcji I4.0 i rozwiązań dla 
inteligentnej fabryki”.

Dzięki piętnastu funkcjom zabezpieczają-
cym, które dysponują certyfikatem przy-
znanym przez firmę TÜV-NORD, koboty Uni-
versal Robots mogą działać bez ogrodzeń 
ochronnych. Zostały one zaprogramowane 
tak, aby błyskawicznie się zatrzymywać, 
gdy na ich drodze przemieszczania znaj-
dzie się człowiek lub obiekt. Pozwala to 

zapobiegać każdemu niezamierzonemu 
kontaktowi. Laserowy skaner bezpieczeń-
stwa microScan3 firmy SICK zapewnia 
operatorowi bezpieczne warunki pracy, 
ponieważ wykrywa obecność ludzi i au-
tomatycznie zmniejsza prędkość robota, 
gdy tylko człowiek wejdzie w zdefiniowany 
obszar zagrożenia.

W drugim rozwiązaniu czujnik wizyjny 2D 
Inspector PIM60 przejmuje wykrywanie 
pozycji w procesach pick-and-place i kon-
troli jakości. Na podstawie danych przesła-
nych przez czujnik robot UR może określić 
pozycję i orientację obiektów. Za pomocą 
opracowanego przez firmę SICK dodatku 

do platformy Universal Robots UR+ progra-
mowanie i uruchomienie są też łatwiejsze 
i szybsze niż dotychczas.

„Technologiczna żądza wiedzy i wytrwałość 
w pracach badawczych to coś, co łączy 
wszystkie odnoszące sukcesy przedsię-
biorstwa przemysłowe. Również w tym 
przypadku pozwoliło to uzyskać znakomi-
te wyniki, które w nadchodzących latach 
przyniosą wyraźne dalsze korzyści w pro-
cesach produkcyjnych” – podsumowuje 
Jaume Catalán. (cf)

Dzięki firmom Universal Robots i SICK człowiek i robot mogą ze sobą ściśle współpracować
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Odwiedź nas w Internecie: 
www.sick.com/robotics
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