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G
łównym aspektem przy 

doborze techniki chwy-

tania, jaki należy okre-

ślić, jest to, w jaki sposób pewnie 

trzymać przedmiot, aby nie ule-

gał on przemieszczeniu w czasie 

przenoszenia. Jednocześnie warto 

pamiętać, że w chwytakach me-

chanicznych występuje wymuszo-

ne oddziaływanie na pobierany 

przedmiot, w związku z czym, jeśli 

produkt jest zbyt delikatny, może 

zostać uszkodzony. Kolejne aspek-

ty to: rozmiary chwytaka, sposób 

uchwycenia, zakres przemieszczeń 

elementów wykonawczych, rodzaj 

i kształt elementów trzymających, 

siła uchwytu, rodzaj napędu. Czę-

sto wielkość przestrzeni roboczej 

i sposób układania ładunku wy-

musza konkretne rozwiązanie ro-

bota lub manipulatora. 

Co ciekawe, w przypadku sys-

temów podciśnieniowych na do-

bór techniki chwytania – oprócz 

właściwości przedmiotu chwy-

tanego, takich jak: kształt, masa, 

temperatura, środek ciężkości, 

materiał wykonania, tolerancje 

wykonania, gęstość – istotny 

wpływ mają również warunki 

środowiskowe, w których dany 

proces ma się odbywać. Chodzi 

tutaj głównie o parametry takie, 

jak: temperatura, zapylenie, wil-

gotność. Przy wyborze chwy-

taka podciśnieniowego należy 

przede wszystkim brać pod uwa-

gę zapylenie występujące przy 

produkcji – nadmierna ilość pyłu 

może spowodować zapchanie 

filtrów i zwężek w generatorach 

podciśnienia. Kolejny aspekt to 

zachowanie układu w przypadku 

spadku ciśnienia powietrza lub 

Paletyzacja pojedynczych elementów na końcówce linii produkcyjnej 

czy przenoszenie dużych i płaskich elementów na krótkie odległości 

– to typowe zastosowania podciśnieniowych systemów podnoszenia. 

Duża elastyczność tego rodzaju rozwiązań sprawia, iż doskonale 

wpisują się one w koncepcję Lean Production. 

Transport bliski na produkcji – podciśnieniowe systemy chwytania

Tekst: Michał Klecha

Podciśnieniowy chwyt
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zaniku zasilania elektrycznego 

generatorów podciśnienia – 

w takiej sytuacji chwytak podci-

śnieniowy upuści przenoszony 

ładunek, co może spowodować 

jego zniszczenie lub zagrożenie 

dla ludzi.

Biorąc pod uwagę powyższe 

czynniki, technikę podciśnie-

niową najczęściej stosuje się do 

produktów szczelnie zapakowa-

nych w opakowania, np. woreczki 

foliowe, kartony zaklejone taśmą 

klejącą lub klejem, metalowe 

puszki, wiaderka aluminiowe lub 

plastikowe itp. Ta technika dotyczy 

wszystkich produktów, których 

powierzchnia styku z chwytakiem 

jest płaska, nieporowata i umoż-

liwia uszczelnienie się chwyta-

ka podciśnieniowego.

– Systemy podciśnieniowe 

umożliwiają transport praktycz-

nie każdego spójnego elementu. 

Oferowane aktualnie rozwiązania 

można dopasować niemal do 

każdego kształtu oraz powierzchni 

przedmiotu, co przekłada się na 

uniwersalność ich zastosowań przy 

zapewnieniu odpowiedniej trwa-

łości elementów wykonawczych 

– przekonuje Konrad Binienda, 

Konstruktor- mechanik w firmie 

WIKPOL. 

Na końcówkach linii robo-

ty przemysłowe i manipulatory 

przeważnie wykorzystywane są do 

układania towaru na paletach lub 

gotowych, pojedynczo zapakowa-

nych produktów w opakowania 

zbiorcze. Stąd kluczową deter-

minantą zastosowania właściwej 

techniki chwytania jest opakowa-

nie i materiał, z jakiego jest ono 

wykonane. W większości aplikacji 

pick&place, służących do pako-

wania opakowań jednostkowych 

w opakowania zbiorcze, stosuje 

się technikę podciśnieniową, po-

nieważ manipulowane produkty 

zapakowane są w szczelne opako-

wania foliowe

Elastyczne rozwiązanie 
Podciśnieniowe systemy chwy-

tania cechuje duża elastyczność 

w sytuacjach modyfikacji zacho-

dzących na liniach produkcyjnych, 

dotyczących np. gabarytów czy 

rodzaju asortymentu, który należy 

przemieścić. Stąd też wpisują się 

one bardzo dobrze w koncepcję 

szczupłego zarządzania procesami 

przemysłowymi. Jak przekonuje 

Konrad Binienda z firmy WIKPOL, 

dobrze skonfigurowany system 

potrafi pobierać palety, przekładki 

kartonowe i kartony zbiorcze bez 

konieczności dokonywania mo-

dyfikacji elementu chwytającego. 

Pozwala to na znaczną redukcję 

ilości elementów wykonawczych, 

wpływając w efekcie na obniżenie 

ceny instalacji. – Należy również 

podkreślić dużą elastyczność tych 

systemów w odniesieniu do zmian, 

np. wielkości opakowań. Zarówno 

w przypadku manipulatorów, jak 

i zrobotyzowanych aplikacji wystar-

czy tylko zmienić parametry punk-

tów pobrania i odłożenia w celu 

dostosowania układu do nowych 

wymiarów. Z tego też powodu sys-

temy podciśnieniowe są z powodze-

niem stosowane w nowoczesnych 

liniach pakowania i paletyzacji – 

mówi Konrad Binienda. 

Elastyczne rozwiązania z zakre-

su podciśnieniowych systemów 

podnoszenia można znaleźć 

również w ofercie firmy Schmalz. 

Dzięki JumboFlex 50 można ergo-

nomicznie podnosić i przenosić 

nawet małe pudełka o wadze do 

50 kg. Ponadto ładunki mogą być 

chwytane w pionie, a następnie 

automatycznie przechylane o 90° 

do pozycji poziomej. – Dodatko-

wo dla przedsiębiorstw z przemysłu 

spożywczego proponujemy tubę 

w specjalnej wersji A2 spełniającej 

wymogi standardu kwasood-

pornego. W codziennym użyciu 

gwarantujemy wysoką i optymalną 

funkcjonalność operacji podnoszą-

co-przenoszących, dzięki temu, że 

tuba podnosząca JumboFlex może 

być obracana dookoła swojej osi 

bez żadnych ograniczeń i ponadto 

może być stosowana w połączeniu 

z lekkim żurawiem aluminiowym – 

mówi Agnieszka Wnuk, Marketing 

and Administration Manager w fir-

mie Schmalz. 

Podnośniki JumboFlex są 

wykorzystywane we wszystkich 

branżach przemysłowych. To 

ergonomiczne urządzenie i proste 

w obsłudze zarówno dla prawo- 

i leworęcznych operatorów. – Do 

przenoszenia cięższych elementów 

oferujemy innego typu podnośniki 

podciśnieniowe, które nadają się 

Podciśnieniowe syste-
my chwytania cechuje 
duża elastyczność w sy-
tuacjach modyfikacji 
zachodzących na liniach 
produkcyjnych, doty-
czących np. gabarytów 
czy rodzaju asortymen-
tu, który należy prze-
mieścić. Stąd też wpisu-
ją się one bardzo dobrze 
w koncepcję szczupłego 
zarządzania procesami 
przemysłowymi.
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– Pakowanie i paletyzacja produktów są typowymi przykłada-

mi pełnego wykorzystania zalet układów podciśnieniowych. 

Bardzo często w obu tych procesach stosowane są rozbudowane 

moduły chwytakowe, wykonane w oparciu o bazowe elemen-

ty podciśnieniowe i obsługiwane za pomocą robotów. Warto 

zwrócić uwagę, że tego typu zrobotyzowane systemy pakowania 

i paletyzacji mogą być eksploatowane nawet w trudnych warun-

kach pracy, umożliwiając przenoszenie i precyzyjne układanie 

opakowań lub produktów o różnych parametrach w tym samym 

czasie, a także zasilanie linii produkcyjnej w elementy potrzebne 

do realizacji procesu, takie jak palety czy przekładki.

Z doświadczenia firmy WIKPOL jednoznacznie wynika, że korzyści 

płynące ze stosowania układów podciśnieniowych w połączeniu 

z systemami automatyzacji czy robotyzacji przekładają się na 

znaczne zwiększenie efektywności produkcji – nie tylko poprzez 

wzrost wydajności czy minimalizację przestojów. Lepsze rezultaty 

osiągane są również dzięki poprawie jakości, głównie za sprawą 

dużej powtarzalności i dokładności działania, które przyczyniają 

się do zmniejszenia liczby braków. 

 

 Konrad Binienda 

 Konstruktor-mechanik 

 WIKPOL

LISTA KORZYŚCI

zwłaszcza do częstego i szybkiego 

podnoszenia i przemieszczania ele-

mentów roboczych o wadze do 300 

kg. Wszystkie ładunki są chwytane 

i podnoszone wyłącznie z wyko-

rzystaniem podciśnienia – dodaje 

Agnieszka Wnuk. 

Przykłady rynkowe
W ofercie firmy Aspol dostęp-

ne są urządzenia podciśnieniowe 

marki Vaculex. Vaculex TP to lekki 

manipulator podciśnieniowy prze-

znaczony do częstego i szybkiego 

przeładunku różnego rodzaju 

ładunków: kartonów, paczek, 

bagażu itp. Cechuje go przede 

wszystkim szybkość, ergonomia 

i bezpieczeństwo. Lekkie i łatwe 

w obsłudze (obsługa jedną ręką) 

urządzenie zapewnia niskie koszty 

utrzymania i szybki zwrot z inwe-

stycji. Dostawca proponuje cztery 

opcje tego produktu:

  Vaculex TP100 z okrągłą 

przyssawką do przeładunku 

kartonów i paczek;

  Vaculex TP100 z owalną przy-

ssawką do przeładunku baga-

żu, worków itp.;

  Vaculex TP100 z trawesą przy-

ssawkową do przeładunku 

dużych ładunków;

  Vaculex TP100 z okrągłą 

przyssawką w wykonaniu ze 

stali nierdzewnej.

Ponadto w ofercie można 

znaleźć również drugą serię 

Vaculex VL. Jest to obsługiwa-

ny oburęcznie manipulator 

podciśnieniowy (podnośnik 

podciśnieniowy) do transportu 

ładunków od 30 do 200 kg. Ten 

manipulator jest w stanie pod-

nieść prawie wszystko: worki, 

beczki, blachy, panele, kartony 

i wiele innych.
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Szeroką gamę podciśnienio-

wych manipulatorów można 

również znaleźć w ofercie firmy 

ID-Lifting. Firma proponuje dy-

namiczne urządzenia do prze-

mieszczania ładunków, gdzie 

podciśnienie generowane przez 

pompę próżniową służy do trzy-

mania oraz podnoszenia dane-

go przedmiotu. Do sterowania 

użyto intuicyjnej manetki oraz 

w niektórych wersjach dźwigni. 

Ładunki mogą być podnoszone 

na wysokość do 2,5 m, a maksy-

malny udźwig manipulatora to 

315 kg. W zależności od potrze-

by, urządzenie może pracować 

podwieszone na żurawikach lub 

suwnicach, zapewniając ergono-

miczne wykorzystanie stanowi-

ska pracy. „Sercem” manipulatora 

jest wydajna i niezawodna sucha 

pompa próżniowa. Jest to nie-

zastąpione narzędzie mające 

zastosowanie w prawie każdej 

firmie produkcyjnej, logistycznej 

czy magazynie.

Jednym z cieszących się dużą 

popularnością urządzeń ofe-

rowanych przez firmę Schmalz 

są wspomniane już podnośniki 

podciśnieniowe z serii Jumbo-

Flex, które występują w trzech 

wersjach: JumboFlex 20 i Jumbo-

Flex 35 i JumboFlex 50. Charak-

teryzują się bardzo łatwą i prostą 

pracą przez operatora, a przede 

wszystkim ułatwiają codzienną 

pracę przy podnoszeniu lekkich 

ładunków w zależności od wersji 

do 20, do 35 i do 50 kg. Pod-

nośniki mogą być wyposażone 

w całą gamę różnorodnych 

chwytaków dostosowanych 

do najróżniejszych produktów 

i aplikacji. Urządzenie standardo-

wo wyposażone jest w zinte-

growany adapter szybkozłączny, 

umożliwia on prostą i szybką 

wymianę chwytaków bez ko-

nieczności stosowania dodatko-

wych narzędzi, co stanowi dużą 

zaletę dla przedsiębiorstw, które 

w swojej codziennej działalności 

muszą przenosić z dużą często-

tliwością wiele różnego rodzaju 

detali i produktów. – Zapewnia-

my m.in. chwytaki do kartonów, 

chwytaki okrągłe dopasowane 

do przenoszenia beczek, wiader. 

Do obsługi przenoszenia paneli 

drewnopochodnych, drewnianych 

płyt, blach i innych dużych przed-

miotów oferujemy dwuprzyssaw-

kowe lub czteroprzyssawkowe 

chwytaki. Oprócz tego oferujemy 

chwytaki do przenoszenia worków 

plastikowych, papierowych, a na-

wet bagaży. Każdy przedsiębiorca 

może także zamówić wykonanie 

chwytaka specjalnego, uwzględ-

niającego jego szczególne życze-

nia – mówi Agnieszka Wnuk. 

Nowoczesne rozwiązania 

transportu bliskiego oparte 

o technikę podciśnieniową pro-

ponuje również firma Manulift. 

Podciśnieniowe chwytaki wszel-

kich typów dostosowywane są 

przez Manulift do konkretnych 

zastosowań. Grupa produk-

tów obejmuje: podciśnienio-

we chwytaki powierzchniowe, 

matrycowe, ssawkowe, oraz 

specjalne. Jako producent mat 

piankowych firma oferuje wyso-

kiej klasy systemy przeznaczone 

do wszelkiego typu chwytaków 

powierzchniowych, również in-

nych producentów.

W przypadku systemów 
podciśnieniowych na 
dobór techniki chwyta-
nia – oprócz właściwości 
przedmiotu chwytane-
go, takich jak: kształt, 
masa, temperatura, śro-
dek ciężkości, materiał 
wykonania, tolerancje 
wykonania, gęstość – 
istotny wpływ mają rów-
nież warunki środowi-
skowe, w których dany 
proces ma się odbywać. 
Chodzi tutaj głównie 
o parametry takie, jak: 
temperatura, zapylenie, 
wilgotność.
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