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Wśród najistotniejszych 
kryteriów branych pod 
uwagę podczas plano-

wania zrobotyzowanego gniaz-
da produkcyjnego z pewnością 
jest opłacalność wdrożenia, czy-
li zwrot z inwestycji. Aby gniaz-
do produkcyjne było efektywne, 
a okres zwrotu z inwestycji jak 
najkrótszy, firma musi spełnić kilka 
warunków. Pierwszym i najważ-

niejszym z nich jest opracowanie 
wytycznych dla projektu. Tworzy 
je planista – technolog, pracujący 
w firmie, w której ma być monto-
wana linia. Zdarza się, że czasami 
zadanie to jest powierzane firmie 
integratorskiej, która będzie pono-
siła odpowiedzialność za wdroże-
nie. – W ramach założeń projektu są 
uwzględniane standardy stosowa-
ne w firmie produkcyjnej. Dotyczy 

to głównie zespołów i części zama-
wianych oraz niektórych rozwiązań 
technicznych, np. dodatkowych wy-
magań w zakresie bezpieczeństwa, 
przyjętych w firmie systemów stero-
wania lub np. dostępnej przestrze-
ni – tłumaczy Mateusz Amroziński, 
Inżynier wsparcia technicznego 
w firmie FANUC Polska. 

Nasz rozmówca radzi, żeby 
w celu przeliczenia kosztów 
inwestycji w kontekście korzyści 
wynikających z wdrożenia wyko-
nać rzetelną analizę rentowności 
inwestycji. – Najlepiej opisać to na 
przykładzie robota realizującego 
zadanie paletyzacji wyrobów. Robot 
wykorzystywany w takim procesie 
jest często końcówką linii produkcyj-
nej. Na etapie podejmowania decyzji 
o wyborze robota bardzo ważne jest 
przeanalizowanie danych i opinii na 
temat oferowanych opcji komputero-

Kiedy zrobotyzowane stanowiska pracy stają się opłacalnym rozwiązaniem dla 
Lean Production?

Pay back 
odchudzony
Robotyzacja produkcji to coraz częściej zauważalny trend w polskich 
firmach produkcyjnych. Zarówno pojedyncze gniazda, jak i całe linie 
technologiczne wyposażane są w zrobotyzowane stanowiska. Opła-
calność inwestycji w roboty przemysłowe zawsze musi zostać poparta 
rachunkiem ekonomicznym.
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wych oraz doświadczenia integra-
tora, ponieważ są to istotne kryteria 
warunkujące właściwy dobór robota 
do potrzeb producenta oraz jego 
sprawne wdrożenie – podpowiada 
Mateusz Amroziński. 

Poza tym warto brać pod uwagę 
elastyczność danego rozwiąza-
nia, co w razie potrzeby pozwala 
firmie w łatwy sposób zmieniać 
rodzaj pakowanych produktów, bez 
ryzyka uszkodzeń jednostkowych 
opakowań. Dobór rozwiązania 
zależy w dużej mierze od samych 
produktów, które mają być pako-
wane. W przypadku paletyzowania 
ciężkich części, worków czy skrzy-
nek istotny będzie np. duży udźwig 
i zasięg umożliwiający organizowa-
nie wokół robota elastycznych sta-
nowisk paletyzowania, ale również 
bardzo ważną kwestią jest dobór 
chwytaka o odpowiedniej konstruk-
cji, szczególnie przy dużej różno-
rodności produktów. W niektórych 
aplikacjach doskonale sprawdza się 
system automatycznej wymiany 
chwytaków. – Poza parametrami 
technicznymi danego rozwiązania 
warto mieć też na uwadze warunki 
serwisowe, jakie oferuje dany dostaw-
ca czy integrator, a także opinie na 
temat niezawodności oferowanych 
produktów. Żywotność maszyn oraz 
doświadczenie serwisu zapewnia-
jącego profesjonalną diagnostykę 
– to bardzo istotne czynniki mające 
bezpośredni wpływ na poziom ryzyka 
związanego z występowaniem nie-
planowanych przestojów i ewentu-
alnych strat wynikających z powodu 
wstrzymania produkcji – przypomi-
na ekspert FANUC Polska. Warto od-
powiedzieć sobie na pytania: jakie 
wymagania powinna spełnić linia 
paletyzacji za rok, dwa może nawet 
pięć; jaką powinna mieć wydajność; 

jakie produkty będą paletyzowane; 
czy mamy pewność, że za rok rynek 
wymusi zmianę sposobu pakowa-
nia produktu, a tym samym sposo-
bu jego paletyzacji; jaką przestrzenią 
dysponujemy, aby zainstalować 
linię; jaką ilość pracowników będzie 
można dzięki temu przesunąć do 
pracy na innych stanowiskach. Jest 
wiele pytań i zawsze powinny one 
zostać zadane po to, aby wybrać 
rozwiązanie optymalne dla konkret-
nego zakładu produkcyjnego. 

Spełnienie kryterium eko-
nomicznego jest warunkiem 
koniecznym rozpoczęcia inwe-
stycji w robotyzację. Inwestycja 
musi się opłacać, to jest oczywiste. 
Natomiast mniej oczywiste jest to, 
jak przeanalizować, czy inwesty-
cja w robota się opłaca oraz jak 
zdefiniować i zmierzyć wszystkie 
istotne zyski i koszty. – Zespół tych 
czynników jest indywidualny dla 
każdego zakładu produkcyjnego oraz 
zrobotyzowanego procesu. Te dzia-
łania wymagają dobrej znajomości 

struktury zakładu, procesu technolo-
gicznego oraz możliwości, jakie daje 
robotyzacja – mówi Paweł Handzlik, 
Menedżer ds. Robotyzacji w firmie 
ASTOR. – Najczęściej realizowane jest 
to dzięki ścisłej współpracy osób ze 
strony inwestora ze specjalistami-ro-
botykami reprezentującymi dystrybu-
tora robotów lub firmy integratorskie. 

Ta współpraca pozwala optymalnie 
dobrać rozwiązanie do potrzeb 
zakładu produkcyjnego, ale również 
pozwala zidentyfikować koszty i zyski 
z robotyzacji – dodaje nasz roz-
mówca. Celem zespołu jest z jednej 
strony wypracowanie rozwiązania 
optymalnego technicznie, pozwa-
lającego realizować odpowiednią 
technologię, a z drugiej – analiza 
ekonomiczna inwestycji i optymali-
zacja nakładów i efektów.

Robotyzacja a Lean
Robotyzacja i Lean Production 

wspierają się wzajemnie i pozwalają 
uzyskać optymalny i stabilny proces 
produkcyjny, eliminując zbędne 
czynności i stabilizując czasy cykli. 
Istotnym aspektem robotyzacji jest 
też fakt, że pozwala na łatwe zbiera-
nie kompletnej informacji o czynno-
ściach realizowanych na stanowisku 
oraz o czasie ich trwania, co może 
prowadzić do dalszych usprawnień 
i ciągłej poprawy procesu produk-
cyjnego. – Roboty przemysłowe 

pozwalają uzyskać stałą wydajność 
przez stały czas cyklu i eliminację 
nieplanowanych przestojów. Jest to 
bardzo ważne dla realizacji koncepcji 
„odchudzonej produkcji” w zakładzie 
produkcyjnym – potwierdza Paweł 
Handzlik (ASTOR). 

Stały czas poszczególnych ope-
racji pozwala uzyskać powtarzalny 
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czas zejścia produktu z maszyny 
lub wykonania produktu. Prze-
kłada się to na uporządkowanie 
procesu produkcyjnego i eliminację 
spadków produkcji (wynikających 
z przestojów) oraz skoków produkcji 
(wynikających z konieczności nad-
ganiania opóźnień). Zastosowanie 
robota w naturalny sposób określa 
takt produkcyjny w zakładzie oraz 
eliminuje zbędne czynności. Ogra-
niczone zostają również przypad-
kowe i nieprzewidywalne działania 
personelu, co dodatkowo porząd-
kuje proces. Przez to produkcja staję 
się rytmiczna, a wydajność łatwa 
do kalkulacji. – Dzięki temu wszelkie 
założenia i plany produkcyjne są wia-
rygodne i łatwe do realizacji, a terminy 
łatwe do dotrzymania. Dotyczy to 
zarówno obsługi maszyn, paletyzacji, 
malowania, spawania lub każdego 
innego procesu realizowanego w za-
kładzie produkcyjnym – mówi Paweł 
Handzlik. 

Również zdaniem Mateusza 
Amrozińskiego z FANUC Polska, 
rozwiązaniem, które pozwala 
osiągnąć status Lean są zrobotyzo-
wane gniazda produkcyjne. Nasz 
rozmówca twierdzi, iż organizacji 
nowoczesnych stanowisk robo-
czych sprzyja fakt, że roboty można 
dziś wykorzystać w bardzo różnych 
zadaniach i w wielu branżach. 
– Dzięki nieustającym wysiłkom 
producentów, nakierowanym na 
rozwój sensoryki robotów, a w szcze-
gólności udoskonalanie systemów 
wizyjnych, czujników siły, oprogramo-
wania umożliwiającego współpracę 
robotów i maszyn oraz oczywiście 
funkcji bezpieczeństwa (jak np. system 
DCS czy najnowszy obecnie trend 
w FANUC dotyczący bezpiecznej 
współpracy: Collaborative robot), 
możliwa jest współpraca robota 

z człowiekiem, z roku na rok zwiększa 
się także zakres czynności, które robo-
ty mogą z powodzeniem realizować 
na linii produkcyjnej – zauważa 
ekspert FANUC Polska. Roboty są 
niezastąpione przede wszystkim 
w obszarach, gdzie wprowadzenie 
zasad koncepcji Lean Management 
jest najbardziej uzasadnione, czyli 
w tzw. „wąskich gardłach” produkcji, 
w których liczy się przede wszyst-
kim niezawodność i wysoce roz-
winięta diagnostyka prewencyjna. 
Najbardziej oczywistym obszarem 
są tutaj procesy, które wymagają za-
chowania powtarzalności, a jedno-
cześnie są uciążliwe dla człowieka, tj. 
pakowanie i paletyzacja, polerowa-
nie, gratowanie czy szlifowanie lub 
procesy, które stwarzają zagrożenie 
dla jego zdrowia czy życia. W tych 

procesach bardzo ważne jest 
zachowanie określonych tolerancji 
dotyczących jakości powierzch-
ni produktu. – Warto wiedzieć, że 
uszkodzenie elementu często wiąże 
się z koniecznością powtórzenia nie 
jednego procesu technologicznego, 
ale kilku lub nawet kilkunastu, aby 
wytworzyć nowy detal. Biorąc pod 
uwagę doświadczenia firmy FANUC 

na polskim rynku, możemy powie-
dzieć, że zrobotyzowane gniazda 
produkcyjne tworzone w duchu 
filozofii Lean Manufacturing stają się 
coraz bardziej cenione przez polskich 
przedsiębiorców – twierdzi Mateusz 
Amroziński. 

Zrobotyzowane realizacje
Wiele spośród realizacji zroboty-

zowanych stanowisk i linii technolo-
gicznych w ostatnich latach stanowi 
potwierdzenie, że wspomniany 
trend w polskich przedsiębior-
stwach się rozwija. W wielu z tych 
przypadków zastosowanie robotów 
pozytywnie wpłynęło na praktyczną 
realizację zasad Lean Production 
w firmach, które zdecydowały się 
zainwestować w takie rozwiązania. 

Przykładem może być wdro-
żenie, w którym brała udział firma 
WIKPOL. Inwestor, będący częścią 
międzynarodowego koncernu 
spożywczego, zdecydował się na 
rozbudowę systemu paletyzacji, aby 
zwiększyć wydajność i liczbę palety-
zowanych jednocześnie produktów. 
Dzięki rozbudowie podniesiono wy-
dajność o 45 proc. (do 80 kartonów 
na minutę i 65 palet na godzinę) 
oraz ilość asortymentu jednocze-

Warto brać pod uwagę 
elastyczność danego 
rozwiązania, co w razie 
potrzeby pozwala firmie 
w łatwy sposób zmie-
niać rodzaj pakowanych 
produktów, bez ryzyka 
uszkodzeń jednostko-
wych opakowań. Dobór 
rozwiązania zależy w du-
żej mierze od samych 
produktów, które mają 
być pakowane.
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śnie paletyzowanego do 38 produk-
tów. System zbudowany jest z 10 
robotów przemysłowych wyposa-
żonych w głowice podciśnieniowe, 
umożliwiających paletyzację do 38 
produktów jednocześnie. Opako-
wania transportowane są windami 

mechanicznymi na wspólny prze-
nośnik sortujący opakowania, gdzie 
poprzez odczyt kodu kreskowego 
na opakowaniu kierowane są one 
do wyznaczonych zgodnie ze zle-
ceniem produkcji miejsc paletyzacji. 
Każde z gniazd paletyzacji umożli-

wia obsługę do trzech lub czterech 
różnych produktów jednocześnie 
dla maksymalnie czterech typów 
palet. – Stanowiska paletyzacji ob-
sługiwane są przez wspólny system 
dystrybucji pustych, odbioru oraz 
owijania pełnych palet. Podawanie 
odpowiednich palet realizowane 
jest przez kolejnego robota oraz ma-
nipulator umożliwiających bezkoli-
zyjne podawanie palet do systemu 
dystrybucji palet na poszczególne 
stanowiska paletyzacji. Do dystrybucji 
wykorzystano dwie drezyny jezdne 
z zainstalowanymi przenośnikami 
rolkowymi. Pełne palety odbierane są 
z układu przy wykorzystaniu czterech 
drezyn poruszających się wzdłuż 
poszczególnych stanowisk paletyzacji 
– mówi Zbigniew Warchocki, Prezes 
Zarządu firmy WIKPOL. Pełne palety 
odprowadzane są w sposób auto-
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matyczny do obszaru owijania palet 
w którym zainstalowane są dwie au-
tomatyczne owijarki pierścieniowe 
oraz automatyczny układ aplikacji 
narożników kątowych i kartonów 
górnych, zbudowany w oparciu 
o robota przemysłowego FANUC 

Robotics. Cały system jest sterowany 
i kontrolowany z centralnego syste-
mu sterowania PLC.

Dobrym przykładem jest też 
wdrożenie firmy Roboty Przemy-
słowe w HS Lubań, gdzie prze-

prowadzono robotyzację procesu 
spawania siłowników hydraulicz-
nych z wykorzystaniem robota 
FANUC oraz źródła spawalniczego 
Lincoln Electric z osprzętem Abicor 
Binzel. – Było to kompletne wdrożenie 
gniazda zrobotyzowanego z dobo-

rem parametrów spawania i zmianą 
technologii przygotowania detali. 
Wprowadzenie odpowiednich podfre-
zowań krawędzi, podtoczeń tulei oraz 
ustawienie docisków pneumatycz-
nych sprawiło, że powierzchnie łączo-

nych elementów były bardzo dobrze 
dopasowane i powtarzalne – mówi 
Krzysztof Sulikowski z firmy Roboty 
Przemysłowe. Można spawać na 
niższych parametrach, uzyskując 
podobne głębokości wtopień. 
Przeprowadzone zmiany w przygo-
towaniu elementów, a następnie 
w realizacji procesu pozwoliły unik-
nąć odkształcania się (wyoblania) 
rur. Nie jest już konieczna dodat-
kowa obróbka mechaniczna od 

wewnątrz po spawaniu. – Finalnie 
uzyskaliśmy spoiny w klasie B (to jest 
najwyższa klasa spoin, w której nie 
są dopuszczalne żadne niezgodności 
spawalnicze). Nikt w Polsce nie spawał 
wcześniej tych produktów w takiej 
klasie spawalniczej – twierdzi Krzysz-
tof Sulikowski.

Firma Spolex wdraża projekty 
zrobotyzowanych gniazd produk-
cyjnych z wykorzystaniem robotów 
przemysłowych antropomorficz-
nych i kartezjańskich. – W rozlewni 
wody na południu Polski urucho-

Stały czas poszczegól-
nych operacji pozwala 
uzyskać powtarzalny 
czas zejścia produktu 
z maszyny lub wy-
konania produktu. 
Przekłada się to na 
uporządkowanie pro-
cesu produkcyjnego 
i eliminację spadków 
produkcji (wynika-
jących z przestojów) 
oraz skoków produkcji 
(wynikających z ko-
nieczności nadganiania 
opóźnień).
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miliśmy zrobotyzowany układ do 
paletyzacji wody butelkowanej – 
mówi Paweł Małkowski, Inżynier 
Automatyk w firmie Spolex. Robot 
wyposażony jest w głowicę ści-
skającą do zgrzewek z butelkami 
PET uzbrojoną w serwonapęd 
elektryczny, dzięki czemu udało 
się uzyskać wydajność do 15 tys. 
butelek na godzinę. System oferu-
je szybką możliwość zmiany kon-
figuracji warstwy na palecie dzięki 
nadrzędnemu układowi sterowa-
nia, który eliminuje konieczność 
uczenia robota nowych trajektorii 
ruchów. Po zmianie chwytaka 
robot jest w stanie paletyzować 
również butelki 5 l z wydajnością 
do czterech tysięcy sztuk na go-
dzinę. Dzięki wdrożeniu aplikacji 
klient uzyskał powtarzalność 
ułożenia wody na paletach oraz 
uniknął zdarzających się wcześniej 
przypadków przechylania lub 
przewracania się palet podczas 
transportu, gdy butelki były pa-
letyzowane ręcznie. – W naszej 
ofercie znajdują się również roboty 
do obsługi maszyn (wtryskarki i ob-
rabiarki), depaletyzacji, układania, 
pakowania (np. w karton) oraz apli-

kacji typu pick and place (handling) 
oraz inne maszyny produkcyjne – 
mówi Paweł Małkowski.

Ciekawym wdrożeniem może 
pochwalić się również firma Co-
mau. Zrobotyzowana linia odbioru 
i załadunku drzwi samochodo-
wych, rozpoczyna się w momen-
cie, gdy gotowy półprodukt 

znajdzie się na zawieszce, która 
wzdłuż podwieszonego przeno-
śnika trafi do jednego z pięciu 
stanowisk z robotami Comau. Sta-
nowiska zrobotyzowane Comau, 
wykorzystane w tym przypadku, 
to rodzina robotów NJ. Roboty, 
aby maksymalizować precyzję 
i wydajność, zostały wyposażo-
ne w systemy wizyjne. – Robot 
przenosi drzwi do specjalnej strefy 
odbioru półproduktu przez pra-

cownika. W tym miejscu pracownik 
firmy sprawdza drzwi pod kątem 
jakości wykonania, czy zostały 
wyprodukowane poprawnie. Robot 
pozostaje nieruchomy i zwolniony 
jedynie przez przycisk znajdują-
cy się w bezpiecznej strefie, gdzie 
pracownik nie ma prawa kontaktu 
z robotem – opisuje Daniel Niepsuj 
z firmy Comau. Ponadto w miejscu 
odbioru zainstalowano czujniki, 
aby uniknąć sytuacji w której ktoś 
wciska przycisk zezwalający na 
pracę robota w momencie, gdy 
jednak ktoś się tam znajduje. Kiedy 
już drzwi zostaną sprawdzone 
z obu stron przez pracownika, 
mogą zostać odrzucone lub za-
twierdzone. W pierwszym przy-
padku drzwi trafiają z powrotem 
na zawieszkę i kierowane są do 
strefy elementów niespełniających 
norm, natomiast w przypadku 
potwierdzenia poprawności ich 
wykonania, robot ładuje goto-
we drzwi na specjalną, piętrową 
paletę transportową. Dzięki temu 
firma kontroluje jakość wyko-
nywanych produktów, a także 
pozwala na wcześniejsze wykrycie 
błędów i ich korektę.

Robotyzacja i Lean 
Production wspierają 
się wzajemnie, pozwa-
lają uzyskać optymalny 
i stabilny proces produk-
cyjny, eliminując zbędne 
czynności i stabilizując 
czasy cykli.
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