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W służbie 
robotów 

W jakim środowisku i procesach najlepiej sprawdzają się podciśnieniowe 

systemy podnoszenia?

Systemy podciśnieniowe z uwagi na uniwersalność zastosowań 

są obecnie szeroko wykorzystywane w urządzeniach wspoma-

gających różnorodne procesy produkcyjne. Ich przydatność jest 

szczególnie widoczna w tych przypadkach, kiedy przenosimy lub 

układamy w jednym cyklu elementy o dużej zmienności – zarówno 

pod względem kształtu, masy, gabarytów, jak i materiału, z które-

go zostały wykonane. Innymi słowy, gdy mamy do czynienia z dość 

skomplikowanym procesem, a jednocześnie chcemy ograniczyć 

jego koszty.

W
ielorakie możliwości 

technicznego użycia po-

wodują, że popularność 

systemów podciśnieniowych wśród 

producentów maszyn i urządzeń 

stale rośnie, zwłaszcza w kontekście 

coraz wyższej sprawności jedno-

stek wytwarzających podciśnienie 

oraz większej trwałości zespołów 

roboczych. 

Jednak główne zastosowanie 

moduły te znajdują w procesach 

zautomatyzowanego pakowania 

i paletyzacji, w których zalety dostęp-

nej palety elementów chwytających, 

tj. różnorodnych przyssawek oraz 

mat podciśnieniowych, mogą być 
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w pełni wykorzystane. Chociaż cza-

sami wymaga to wbudowania ich 

w bardziej złożone systemy chwy-

takowe.

Układy podciśnieniowe stanowią 

optymalne rozwiązanie zwłaszcza 

w tych sytuacjach, w których mamy 

do czynienia z:

 dużą powtarzalnością i szybko-

ścią operacji;

 znaczącym zróżnicowaniem 

kształtów, masy, gabarytów 

i struktury powierzchni transpor-

towanych elementów; 

 dynamiczną zmiennością 

wzorów ułożeń w ciągłym toku 

produkcji; 

 precyzją wykonywanych operacji, 

obejmujących:

 • delikatne elementy, mogące  

  łatwo ulec uszkodzeniu,

  • skomplikowane wzory ułożeń  

  w opakowaniach zbiorczych  

  lub na paletach; 

 wyśrubowanymi reżimami tech-

nologicznymi i higienicznymi;

 trudnym lub szkodliwym środo-

wiskiem pracy: 

 • ograniczoną powierzchnią  

  produkcji,

 • niekorzystną temperaturą,

 • obecnością czynników  

  szkodliwych, 

 pobieraniem detali o różnych pa-

rametrach w tym samym czasie 

z jednoczesnym zasilaniem linii 

w niezbędne elementy, takie jak 

palety czy przekładki;

Zakres asortymentowy stosowa-

nia rozwiązań podciśnieniowych jest 

bardzo szeroki: od drobnych detali, 

pudełek, butelek, puszek, worków, 

zgrzewek, przekładek, narożników 

kartonowych, poprzez elementy 

metalowe, kształtki ceramiczne, na 

kostce brukowej, czy też blokach 

produktów mrożonych kończąc. 

Powyższa lista wskazuje, że oma-

wiane systemy wykorzystywane są 

w branżach generujących znaczny 

wolumen produkcji, takich jak: prze-

mysł spożywczy, farmaceutyczny, 

elektroniczny, auto-moto, chemicz-

ny, produkcja materiałów budow-

lanych oraz zobligowanych do 

przestrzegania określonych norm 

i uregulowań. 

Zrobotyzowane systemy 

pakowania i paletyzacji, oparte 

o chwytaki podciśnieniowe, są 

nowoczesnym i efektywnym roz-

wiązaniem, które spośród innych 

ofert dostępnych na rynku wyróżnia 

względnie niski koszt instalacji. 

Najczęściej są one indywidualnie 

projektowane pod kątem specy-

fiki produkcji danego klienta oraz 

z uwzględnieniem celów, jakie 

ma spełnić planowana inwestycja. 

Przedsiębiorstwa decydujące się na 

wdrożenie takiego systemu kierują 

się następującymi przesłankami:

Wzrost wielkości produkcji

Podniesienie poziomu wytwa-

rzania można uzyskać w wyni-

ku zwiększenia szybkości prac 

poprzez zastosowanie robotów 

wyposażonych w odpowiednio 

skonstruowane podciśnieniowe 

głowice manipulacyjne, jak i w 

efekcie ograniczenia do minimum 

przerw i przestojów, które w opcji 

pracy ręcznej są nieuchronne, np. 

w celu przestawienia linii na inny 

asortyment lub wymiany palet. 

Istotne czynniki poprawiające 

wielkość produkcji to również 

możliwość rozwoju potencjału 

produkcyjnego na niezmienionej 

powierzchni, likwidacja wąskich 

gardeł zdiagnozowanych w prze-

biegu procesu, czy też ustawienia 

pracy linii w trybie 24-godzinnym; 

Poprawa jakości 

Lepsza jakość produkcji osiągana 

jest dzięki precyzji pracy systemu, 

przekładającej się na powtarzalność 

Fot. 1.  Chwytak z matą podciśnieniową do pobierania przekładek  

i palet – uniwersalne rozwiązanie obsługujące 4 typy palet i 2 typy  

przekładek.
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czynności, eliminację braków wyni-

kających z pomyłek lub uszkodzeń 

produktów i opakowań. W niektórych 

branżach, takich jak przemysł spożyw-

czy, farmaceutyczny, elektroniczny, 

ważnym aspektem jest zachowanie 

właściwych (sterylnych) warunków 

produkcji, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami lub wymogami technolo-

gicznymi;  

Elastyczne ustawianie  

produkcji 

Sprawne dostosowane produkcji 

do nowych warunków, np. płynna 

zmiana produktów w procesach pa-

kowania i paletyzacji lub wykonywa-

nie różnych czynności w tym samym 

cyklu bez konieczności pracochłon-

nego przezbrajania linii, jest znaczą-

cym argumentem dla dyrektorów 

produkcji. Zwracają oni także uwagę 

na możliwości łatwej rozbudowy 

systemu lub jego połączenia z innymi 

urządzeniami i maszynami; 

Poprawa warunków BHP bez 

konieczności ponoszenia dużych 

nakładów inwestycyjnych

Roboty wyposażone w głowice 

podciśnieniowe wykonują zapro-

gramowane czynności bez względu 

na warunki otoczenia – w małej 

przestrzeni, bez obecności światła, 

w atmosferze szkodliwej dla człowie-

ka. Przystosowane są do szybkiego 

przenoszenia dużych ciężarów na 

dowolne odległości lub osiągają 

powtarzalność niedostępną dla 

człowieka;  

Ograniczenie kosztów produkcji / 

zwiększenie efektywności 

Obydwa te wskaźniki są wypadko-

wą zwiększenia wolumenu produkcji, 

poprawy parametrów jakościowych 

oraz pozostałych korzyści wynikają-

cych z wdrożenia systemu. 

Systemy pakowania i paletyzacji 

z modułami podciśnieniowymi mogą 

być rozbudowywane o skompliko-

wane układy transportowe oraz różne 

maszyny współpracujące, tworząc 

linie produkcyjne – o ile wynika to 

z rzeczywistych potrzeb. Jednak 

doskonale sprawdzają się również 

małe stanowiska, których użycie 

podyktowane jest zróżnicowaniem 

wykonywanych prac na niewielkiej 

przestrzeni roboczej. 

Aby zobrazować, jak duża jest 

wszechstronność tych rozwiązań, 

warto przytoczyć kilka liczb, charakte-

ryzujących przykładowe inwestycje:  

Linia produkcyjna materiałów 

ogniotrwałych

 57 – to liczba rodzajów kształ-

tek ceramicznych odbieranych 

z dwóch pras przez jedną głowicę 

podciśnieniową robota; 

 Kształtki różnią się od siebie 

pod względem wymiarów oraz 

kształtów. Ich długość zawiera się 

w przedziale od 150 do 600 mm, 

a masa od 2 do 40 kg; 

 76 – liczba wzorów ułożeń kształ-

tek na wózku transportowym bez 

konieczności dokonywania zmian 

w układzie.

Linia paletyzacji kartonów 

z branży spożywczej

 32 – liczba wzorów ułożenia na 

palecie kartonów jednego asorty-

mentu w 32 rodzajach;

 86 kartonów na minutę – średnia 

wydajność linii paletyzacji;

 W wyniku zastosowania mat 

podciśnieniowych głowica ro-

bota pobiera kartony o różnych 

wielkościach i masie bez potrzeby 

Fot. 2.  Chwytak z przyssawkami umożliwiający pobranie kilku rodzajów 

narożników i precyzyjne ich ustawienie na rogu palety. Dodatkowo po-

biera tekturowe pokrywki górne.
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ingerencji w układ. Dodatkowo 

system nie jest wrażliwy na różnice 

w opakowaniach – czy jest to 

zgrzewka czy karton;

 Robot z chwytakiem podciśnie-

niowym na stanowisku przy-

gotowania palet zastępuje kilka 

urządzeń; 

 Przy aplikacji narożników, dzięki 

specjalnej głowicy z przyssawkami 

projektu WIKPOL zamontowanej 

na robocie 6-osiowym, realizowa-

na jest funkcja do tej pory wyko-

nywana tylko ręcznie ze względu 

na złożoność oraz specyfikę ruchu. 

Linia pakowania worków w kartony 

z branży chemii gospodarczej

 28 worków na minutę –  

średnia wydajność jednej głowicy 

manipulacyjnej z wbudowanym 

systemem 3 przyssawek; 

 Worki z produktem różnią się 

masą w zakresie 4–10 kg oraz wy-

miarami, których zróżnicowanie 

sięga 100 proc.;

 Specjalna konstrukcja głowi-

cy z przyssawkami umożliwiła 

dostosowanie się do ograniczeń 

technologicznych procesu. 

W niektórych sytuacjach użycie 

klasycznych metod chwytania nie jest 

możliwe ze względu na parametry pro-

duktu, fizyczne możliwości jego chwy-

cenia lub bardzo ograniczone miejsce 

instalacji. Kolejne tego typu wyzwania 

wymuszają stosowanie nowych lub 

niestandardowych rozwiązań, a trzeba 

pamiętać, że doświadczenie w dobo-

rze elementów oraz zaplecze badaw-

cze konieczne do przeprowadzenia 

kompleksowych testów są podstawą 

przy tworzeniu każdego efektywnego 

systemu. Warto więc zwrócić uwagę, 

czy firma oferująca systemy pakowania 

i paletyzacji na bazie modułów pod-

ciśnieniowych, posiada odpowiednie 

kompetencje, potwierdzone wdrożo-

nymi i sprawdzonymi realizacjami. 

Z obserwacji prowadzonych przez 

firmę WIKPOL wynika, że korzyści pły-

nące z zastosowań podciśnieniowych 

elementów roboczych w połącze-

niu z systemami automatyzacji czy 

robotyzacji są zasadnicze. Nie tylko 

za sprawą zwiększania wydajności 

i minimalizacji przestojów, ale również 

znaczącego podnoszenia jakości pro-

cesu. Świadczą o tym zarówno twarde 

liczby, jak i fakt, że firmy, które zainwe-

stowały w tego typu systemy, z reguły 

nie poprzestają na jednej realizacji.

Fot. 3.  Manipulator z przyssawkami do bloków mięsa. Wykonuje opera-

cję pobrania z tacki i odłożenia na przenośniku. Praca w bezpośrednim 

sąsiedztwie maszyny mroźniczej. 

reklama
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