
Rozwój światowego przemysłu jest tak dynamiczny, że producen-
ci wszystkich branż muszą trzymać rękę „na pulsie” i na bieżąco 

analizować zachowania konsumentów. Ci zaś świadomi swoich po-
trzeb, swoim zachowaniem wymuszają na producentach koniecz-
ność ciągłego rozwijania i udoskonalania produktów, a tym samym 
procesów ich wytwarzania. Niewątpliwie jednym z istotnych kierun-
ków takich działań jest automatyzacja i robotyzacja cyklu produk-
cyjnego. Branża farmaceutyczna nie jest w tej kwestii odosobniona. 
Popularność suplementów diety, witamin czy też różnego rodzaju 
preparatów wspomagających zdrowie wciąż rośnie. Na zakup okre-
ślonego leku wpływ ma nie tylko jego jakość, często praktycznie 
identyczna u kilku producentów, ale również (a może nawet przede 
wszystkim) sposób dystrybuowania, wielkość i rodzaj opakowań 
oraz szybkość i elastyczność dostawy. 

Wg raportu „Wkład innowacyjnego przemysłu farmaceutyczne-
go w rozwój polskiej gospodarki” przygotowanego przez PwC we 
wrześniu 2011 r. na rynku polskim spośród 30 największych przed-
siębiorstw farmaceutycznych 16 ma zakłady produkcyjne w Polsce. 
W ujęciu wartościowym 10 największych fi rm kontroluje ponad 
50% rynku, a 30 pierwszych ponad 80%. Automatyzacja procesów 
produkcyjnych jest wśród tych fi rm sposobem na podniesienie kon-
kurencyjności poprzez wzrost wydajności i elastyczności produkcji, 
a tym samym możliwość ograniczenia kosztów produkcyjnych i koń-
cowej ceny towaru. 

Od kilku lat obserwujemy w Polsce rosnące zainteresowanie 
inwestycjami w segmencie automatyzacji pakowania i paletyzacji. 
W większości dotyczy to dużych koncernów, w których osoby za-
rządzające dostrzegają coraz więcej korzyści płynących z automa-

tyzacji procesów pakowania i paletyzacji, oczekując, że zwrot z in-
westycji będzie na poziomie dwóch do trzech lat. Coraz częściej też 
automatyzacja tych procesów polega na zastosowaniu w produkcji 
robota przemysłowego. Nietrudno dostrzec techniczną przewagę 
linii zrobotyzowanych nad innymi rozwiązaniami (nazwijmy je tra-
dycyjnymi) na wielu płaszczyznach, co w połączeniu ze znaczącym 
obniżeniem cen robotów powoduje, że dzisiaj przedsiębiorstwa 
chętniej sięgają po rozwiązania oparte na robotach przemysłowych. 
Jednymi z etapów w procesie produkcyjnym, w których roboty znaj-
dują zastosowanie są etapy związane z procesami pakowania jed-
nostkowego, pakowania zbiorczego, na etapie paletyzacji kończąc. 
Firma Wikpol specjalizuje się w dostarczaniu systemów paletyzacji, 
depaletyzacji, jednostkowego i zbiorczego pakowania produktów 
z wykorzystaniem robotów przemysłowych. 

Niezwykle istotnym czynnikiem decydującym o wyborze ro-
bota do prowadzenia procesu pakowania czy też paletyzacji jest 
elastyczność tego typu rozwiązań. W przypadku linii zrobotyzo-
wanych zmiana parametrów opakowania (gabaryt, waga, kształt) 
nie pociąga za sobą kosztownych zmian w konstrukcji urządzenia, 
utrudniając lub wręcz uniemożliwiając często później powrót do 
poprzednich parametrów produktu. Linie zrobotyzowane wypo-
sażone w odpowiednio zaprojektowane głowice manipulacyjne 
są w stanie pakować lub paletyzować produkty o różnych para-
metrach bez konieczności każdorazowego wprowadzania zmian 
w konstrukcjach urządzeń. Zrobotyzowane systemy umożliwia-
ją ponadto przy użyciu jednego robota jednoczesną paletyzację 
różnych produktów z kilku linii produkcyjnych na oddzielnych 
jednostkach paletowych. Firma Wikpol posiada wiele wdrożonych 

aplikacji, gdzie jeden robot obsługuje kilka linii pakujących, a ro-
bot rekordzista potrafi  nawet prowadzić jednoczesną paletyzację 
z piętnastu linii pakujących na piętnastu stanowiskach paletyzacji 
błyskawicznie przemieszczając się pomiędzy nimi. 

Jedną z takich realizacji, gdzie paletyzacja odbywa się z dwóch 
niezależnych linii produkcyjnych jest wykonana dla fi rmy BAXTER 
Sp. z o.o. kompletna linia pakowania torebek z płynami infuzyjnymi 
do kartonów, paletyzacji kartonów wraz z owinięciem i zaetykie-
towaniem odpowiednimi etykietami logistycznymi. Założenia, które 
otrzymaliśmy od producenta, obejmowały między innymi wydaj-
ność linii na poziomie 35 kartonów/min., możliwość niezależnego 
paletyzowania kartonów z dwóch linii produkcyjnych, automatyczne 
systemy aplikujące informacje identyfi kujące produkt (insertery ulo-
tek, aplikatory etykiet). 

Zaproponowane przez nas rozwiązanie paletyzacji kartonów zo-
stało oparte o czteroosiowego robota przemysłowego typu M-410iB 
fi rmy FANUC Robotics, wyposażonego w specjalistyczną głowicę 
manipulacyjną. Dodatkowo w skład linii wchodzi system rolkowych 
i taśmowych przenośników transportu kartonów, insertery ulotek, 
wagi kontrolujące poprawność pakowania produktu, stoły inspek-
cyjne, układy kompletacji, automatycznego zamykania, zaklejania 
i etykietowania kartonów, magazyn palet z automatycznym ich 
podawaniem, ciągi przenośników do palet, automatyczna owijarka 
oraz układ etykietowania palet. Praca linii nadzorowana jest przez 
specjalistyczne oprogramowanie ALPA-view, które z kolei współpra-
cuje z zewnętrznym, zintegrowanym systemem zarządzania przed-
siębiorstwem. Proces projektowania, realizacji oraz końcowych 
odbiorów linii był prowadzony zgodnie ze standardami weryfi kacji 
i walidacji dla przemysłu farmaceutycznego (DQ, IQ, OQ).

Całość procesu pakowania i paletyzacji rozpoczyna się od 
uformowania na formiarkach kartonów podawanych następnie 
na przenośniki taśmowe z zabudowanymi urządzeniami do wrzu-
cania ulotek informacyjnych. Obecność ulotek wewnątrz kartonu 
jest elektronicznie kontrolowana dzięki zastosowaniu systemu 
wizyjnego. Gotowe kartony są transportowane do stanowisk pa-
kowania woreczków z płynem infuzyjnym, gdzie są buforowane 
i podawane na żądanie do stanowiska pakowania. Przenośniki po-
dające woreczki z płynem przeznaczone do pakowania w kartony 
wyposażone są w przestrzeń inspekcyjną, gdzie obsługa prowadzi 
wzrokową kontrolę szczelności przed dostarczeniem ich do sta-

nowiska ręcznego pakowania w kartony. Poprawność pakowania 
kontrolowana jest za pomocą wagi wbudowanej w stanowisko 
pakowania. Zastosowanie wagi statycznej w miejscu załadunku 
torebek z płynem daje możliwość ciągłego pomiaru wagi kartonu 
w trakcie załadunku, dzięki czemu możliwa jest ciągła kontrola 
poprawności napełnienia torebek oraz ilości woreczków zapako-
wanych do pojedynczego kartonu.

System sterowania PLC synchronizuje ciąg transportowy kar-
tonów przemieszczanych do stanowiska paletyzacji, eliminując ich 
kolizje. Poprawność zamknięcia i zaklejenia kartonów jest weryfi ko-
wana elektronicznie (czujniki optyczne), dzięki czemu kartony wa-
dliwie zamknięte lub zaklejone są usuwane poprzez układ dyskry-
minacji celem naprawy. Poprawnie zamknięte i zaklejone kartony 
są w dalszej części etykietowane, a obecność etykiet na kartonie 
oraz poprawność naniesionego kodu kreskowego weryfi kowana 
elektronicznie. Gotowe i zweryfi kowane kartony są kompletowane 
w ilości odpowiedniej dla całej jednej warstwy palety, po czym ro-
bot specjalnie przystosowanym chwytakiem pobiera je i układa na 
paletach. Puste palety podawane są bezpośrednio z magazynu palet 
z automatycznym podajnikiem. Pełne palety transportowane są do 
układu automatycznego owijania i etykietowania, a po weryfi kacji 
wyjeżdżają na stanowisko ich odbioru.

Automatyzacja, czy też jej wyższy stopień – robotyzacja – pro-
cesu pakowania i paletyzacji pozwalają na zwiększenie wydajności, 
eliminację pomyłek oraz na zwiększenie elastyczności procesu dzię-
ki możliwości szybkiego przeprogramowania robota i dostosowania 
jego pracy do aktualnie produkowanego asortymentu. Rozważa-
jąc zakup linii do pakowania czy też paletyzacji produktu należy 
przede wszystkim nie tylko dokładnie przeanalizować obecny pro-
ces i obecne potrzeby z tym związane, ale również, a może nawet 
przede wszystkim, należy patrzeć bardziej perspektywicznie. Jakie 
wymagania powinna spełnić linia za rok, dwa, może nawet pięć? 
Jaką powinna mieć wydajność? Czy mam pewność, że za rok rynek 
nie wymusi zmiany sposobu pakowania produktu, a tym samym 
sposobu jego paletyzacji? Jaką przestrzenią dysponuję w której 
mogę zainstalować linię? Jaką ilość pracowników będę mógł dzięki 
temu przesunąć do pracy na innych stanowiskach? Pytań jest wiele 
i zawsze, gdy rozmawiamy z klientem, wiele z nich zadawanych jest 
celowo – wszystko po to, aby pomóc klientowi w wyborze najlep-
szego dla niego rozwiązania. Opierając się na naszym ponad 20-to 

letnim doświadczeniu proponujemy pewne i spraw-
dzone wcześniej rozwiązania, przeprowadzając nie 
tylko wirtualne symulacje pracy zrobotyzowanego 
stanowiska, ale również wykonujemy wiele realnych 
prób i testów na produkcie klienta w naszym labo-
ratorium badawczo-rozwojowym. 

Podsumowując: dlaczego warto zainstalować ro-
bota w procesie pakowania i/lub paletyzacji? Przede 
wszystkim ze względu na perfekcyjną powtarzal-
ność i precyzję ruchów robota, możliwość przeno-
szenia z dużą prędkością dużych ciężarów, elastycz-
ność rozwiązania (możliwość łatwego i szybkiego  
dostosowania do nowego profi lu produkcyjnego) 
oraz optymalne wykorzystanie przestrzeni przezna-
czonej do pakowania i paletyzacji. Robotyzacja nie-
wątpliwie prowadzi do obniżenia kosztów produkcji, 
dzięki zapewnieniu wysokiej efektywności procesu 
pakowania lub paletyzacji. Nie można również za-
pomnieć o prestiżu, jaki wiąże się z posiadaniem 
zrobotyzowanej produkcji. 

ROBOPIRYNA
Skuteczna w rozwiązywaniu problemów z pakowaniem i paletyzacją

Czy inwestować w zrobotyzowaną 
produkcję? Czy faktycznie potrzebujemy 
takich technologii w naszej firmie? W 
jakim czasie taka inwestycja ma szansę 
się zwrócić? To tylko kilka pytań, które 
stawiają sobie zarządzający firmami, 
stojący przed decyzją o kolejnym kroku 
w ich rozwój. Dla nas odpowiedź jest 
jednoznaczna: ROBOTYZACJA PROCESÓW. 
Dlaczego? Wyjaśniamy poniżej.
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