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Przy wykorzystaniu robotów przemy-
słowych szczególnie ważna jest duża 
elastyczność zrobotyzowanego gniazda 

paletyzacji, dzięki której, bez ingerencji w  me-
chanikę, a jedynie za pomocą zmian programo-
wych, można modyfikować wzory układane na 
palecie, ilość warstw produktu i  wiele innych 
parametrów. Istotne jest w tym przypadku pra-
widłowe skonstruowanie elementów wykonaw-
czych współpracujących z  robotem. W  niniej-
szym opracowaniu skupiono się na jedynym 
z najważniejszych elementów, który ma bezpo-
średni kontakt z produktem, czyli na chwytaku. 

Jako przykład przedstawiono chwytak firmy 
Wikpol, który jest specjalnym rozwiązaniem 
głowicy robota czteroosiowego (Rys. 1). Kon-
strukcja powstała na potrzeby linii paletyzacji 
50-kilogramowych worków z cukrem.

W pierwszym etapie projektowania powstała 
koncepcja zasady działania głowicy, która miała 
spełniać określone wcześniej wymagania, takie 
jak: wydajność procesu paletyzacji, wzory ułoże-
nia worków na palecie oraz dodatkowe funkcje 
m.in. układanie przekładów papierowych i po-
bieranie pustych palet. Wymienione kryteria 
zostały spełnione za pomocą chwytaka, którego 

Modelowanie elementów 
systemów zrobotyzowanych 
Projekt chwytaka przemysłowego 
robota paletyzującego 
Coraz częściej spotykaną formą automatyzacji w zakładach produkcyjnych jest robotyzacja procesu 
paletyzacji. Zautomatyzowany proces paletyzacji może być wykonywany za pomocą różnych urządzeń, 
od prostych suwnic poprzez paletyzatory, aż po roboty przemysłowe. Ostatnie z nich są przykładem 
zastosowania najnowszych technologii w przemyśle i dają wiele nowych możliwości. 

Marek Chodurski

Rys. 1  Głowica manipulacyjna firmy Wikpol 



39Projektowanie i Konstrukcje Inżynierskie | styczeń-luty 2016 | www.konstrukcjeinzynierskie.pl

Robotyka

 | Projektowanie

zasada działania opiera się na pobieraniu dwóch wor-
ków jednocześnie, za pomocą wideł. Widły są niezależ-
nie rozsuwane i  mają możliwość niezależnego ruchu: 
góra-dół, dzięki czemu worki mogą być pobierane po 
dwa jednocześnie, a odkładane osobno. Takie podejście 
zwiększa wydajność układu, ale komplikuje konstrukcję 
chwytaka. W celu zobrazowania zasady działania głowi-
cy tworzy się schemat koncepcji (Rys. 2).

Podstawowymi elementami chwytaka są [2]:
1. Głowica mocująca – zadaniem tej części jest zamo-

cowanie urządzenia do kiści robota. Stanowi ona ele-
ment mocujący dla ramy nośnej.

2. Rama nośna – jest elementem konstrukcyjnym, który 
odpowiada za sztywność całej konstrukcji, mocowane 
są do niej pozostałe części, wchodzące w skład głowicy. 

3. Rama ruchoma – jest elementem najbardziej skom-
plikowanym i  jednocześnie mającym najwięcej do-
łączonych części ruchomych. Przemieszcza się linio-
wo w  kierunku pionowym i  jest prowadzona przez 
trzy punkty podparcia w  postaci rolek. Ruch ramy 
wykorzystywany jest do obniżenia położenia wideł 
w przypadku dokładania worka do częściowo ułożo-
nej warstwy. Części tej ramy pozwalają na ruch wideł 
w poziomie. Rama ruchoma stanowi również miejsce 
mocowania dla części docisku bocznego oraz górnego.

4. Widły chwytaka – wykonują ruch liniowy w poziomie, 
który połączony z ruchami manipulatora pozwala na 
wsunięcie zębów wideł pod worek, leżący na przeno-
śniku rolkowym i uchwycenie go. Rozstaw i szerokość 

zębów są dostosowane do luk między rolkami, na któ-
rych leżą worki gotowe do uniesienia. W trakcie trans-
portu bezpośrednio na widłach spoczywa obciążenie.

5. Docisk górny – jest to układ z siłownikiem zamonto-
wany w ramie ruchomej, który przy użyciu odpowied-
niego docisku, przytrzymuje worek od góry i  w  ten 
sposób blokuje mu możliwość przemieszczania się 
podczas manipulacji.

6. Docisk boczny – ten podzespół, złożony z siłownika 
i elementu dociskowego, jest w stanie dosunąć worki 
do siebie, aby po odłożeniu ściślej wypełniły prze-
strzeń palety i jednocześnie ogranicza możliwość ru-
chu ładunku podczas wykonywania manipulacji przez 
robota.
Na podstawie opracowanej koncepcji wykonano pro-

jekt mechaniczny urządzenia. Model bryłowy chwytaka 
został przedstawiony na rysunku 3. 

W  tym przypadku elementy nośne zostały zapro-
jektowane ze stali konstrukcyjnej o  zwykłej jako-
ści, głównie w  postaci kształtowników zamkniętych 
i  zimnogiętych blach. Do napędu elementów rucho-
mych konstrukcji zastosowano siłowniki pneuma-
tyczne. Projekt uwzględnił również dodatkową funk-
cję głowicy, czyli pobieranie przekładów papierowych 
układanych pomiędzy warstwy worków na palecie. Ta 
funkcjonalność jest realizowana poprzez automatycz-
nie rozkładane ramiona z przyssawkami pobierający-
mi przekładki. 

Rys. 2  Schemat zasady współpracy elementów chwytaka  
paletyzującego: 
1 - głowica mocująca, 2 - rama nośna, 3 - rama ruchoma, 4 - widły 
chwytaka, 5 - docisk górny, 6 - docisk boczny, 7 – worek; [2]

Rys. 3  Widok izometryczny modelu 
bryłowego chwytaka robota paletyzującego
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Spełnienie przez konstrukcję założonych w koncepcji 
zasad działania i funkcjonalności nie jest równoznaczne 
z  optymalnym zaprojektowaniem chwytaka. Pozostaje 
bardzo istotne zagadnienie związane z  redukcją masy 
własnej konstrukcji przy zapewnieniu jej odpowiedniej 
sztywności i  wytrzymałości [4]. Te cechy chwytaka są 
kluczowe ze względu na ograniczoną nośność robo-
ta oraz możliwość uzyskania maksymalnej prędkości 
i przyspieszeń podczas ruchów roboczych. W omawia-
nym przypadku chwytak przeznaczony jest do współ-
pracy z czteroosiowym robotem przemysłowym Fanuc 
o nośności 315 kg. Oznacza to, że do przenoszenia dwóch 
worków o łącznej masie 100 kg maksymalna masa wła-
sna chwytaka nie może przekraczać 215 kg. 

W pierwotnym projekcie masa chwytaka była zbliżona 
do granicznej wartości. Praca robota na granicy nośności 
nie jest jednak wskazana, ze względu na żywotność na-
pędów i zmniejszenie wydajności pracy przez koniecz-
ność redukcji zarówno prędkości, jak i przyspieszeń na 
poszczególnych osiach robota. Z tego względu w kolej-
nym kroku projektowania niezbędnym było przeanali-
zowanie konstrukcji pod względem możliwości reduk-
cji masy własnej. Taka analiza ma na celu odnalezienie 
mało wytężonych miejsc konstrukcji, które można pod-
dać zmianie geometrii zmniejszającej masę. Badania 
przeprowadzono metodą elementów skończonych. 

Podczas przygotowywania modelu do analizy z góry 
założono, że największą uwagę należy poświecić ramie 
nośnej, która ma duży potencjał do redukcji masy. W za-
wiązku z tym pozostałe elementy w miarę możliwości 
zostały zastąpione masą skupioną lub gęstością nada-
ną innym elementom, dzięki czemu nie powodowały 
niepotrzebnego powiększania modelu numerycznego, 
a ich masa była uwzględniona w obliczeniach. Model 
z  naniesioną siatką elementów skończonych został 
przedstawiony na rysunku 4.

Poprawne przeprowadzenie numerycznej analizy 
wytrzymałościowej ramy nośnej opiera się na wła-
ściwym zasymulowaniu warunków pracy głowicy 
paletyzującej. Uzyskanie zbieżności wyników w oma-
wianej analizie utrudnia rozmiar modeli geometrycz-
nych oraz zagadnienia kontaktowe, jakie mają miejsce 
pomiędzy ramą nośną a  ramą ruchomą. Obciążenie 
modelu numerycznego zawierało w sobie masę własną 
chwytaka i transportowanego ładunku oraz obciąże-
nie dynamiczne, wynikające z ruchów manipulacyjnych 
robota. Pozostałe warunki brzegowe i interakcje ujęte 
w analizie to między innymi przytwierdzenie chwy-
taka do kiści robota i  odpowiednie zamocowanie 
części składowych głowicy względem siebie. Do obli-
czeń zastosowano materiały, których charakterystyki 
są w całym zakresie obciążenia liniowo-sprężyste, ze 

Rys. 4  Model głowicy z naniesioną siatką elementów skończonych [3]
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względu na fakt, że podczas eksploatacji głowicy nie 
dochodzi w jej konstrukcji do odkształceń trwałych, 
co uprościło obliczenia, ale nie miało istotnego wpły-
wu na wyniki [3]. 

Na rysunku 5 przedstawiono mapę naprężeń zredu-
kowanych, wyznaczonych według hipotezy wytrzy-
małościowej Hubera – Misesa – Hencky’ego, która ob-
razuje wytężenie konstrukcji podczas maksymalnego 
obciążenia, występującego w  trakcie zatrzymania 
awaryjnego robota [1, 5]. Ogólny poziom naprężenia 

zredukowanego dla elementów głowicy, poza lokalnymi 
spiętrzeniami, nie przekracza przyjętej granicy plastycz-
ności Re = 235 MPa. 

Otrzymane wyniki wskazują miejsca konstrukcji 
o  małym wytężeniu, których geometrię można zmo-
dyfikować tak, aby zmniejszyć masę własną chwytaka. 
Jednocześnie, dzięki przeprowadzonemu badaniu okre-
ślono miejsca konstrukcji, w  których może dojść do 
odkształceń plastycznych, a tym samym wymagają one 
wzmocnienia.

Rys. 5  Wyniki symulacji w postaci mapy naprężeń zredukowanych [3]
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Na rysunku 6 zobrazowano mapę przemieszczeń wę-
złowych, które maksymalnie wynoszą 20 mm. Uzyska-
na wartość jest stosunkowo duża, ale należy zaznaczyć, 
że sytuacja taka zdarza się tylko przy obciążeniach wy-
stępujących podczas awaryjnego zatrzymania robota, 
czyli sporadycznie i nie występuje podczas ciągłej pracy 
urządzenia. Mimo to przyjęto, że podczas wprowadza-
nia zmian konstrukcyjnych należy podjąć próbę zmniej-
szenia maksymalnego przemieszczenia, ponieważ może 
ono skutkować niedokładnością przy pobieraniu lub od-
kładaniu produktu.

Na podstawie przeprowadzonych symulacji zapropo-
nowano zmiany w budowie konstrukcji nośnej chwyta-
ka. Polegały one na rezygnacji z dzielenia konstrukcji na 
ramę nośną i głowicę mocującą, wzmocnieniu wytężo-
nych obszarów i znacznym przebudowaniu konstrukcji 
prowadzenia ram ruchomych. Proponowane zmiany 
skutkują zmniejszeniem masy chwytaka do poziomu, 
który jest satysfakcjonujący pod względem nośności za-
stosowanego robota. 

Wypracowany w ten sposób projekt zmian konstruk-
cyjnych, choć w  znacznej mierze zoptymalizowany, 
wciąż ma potencjał do rozbudowy o nowe modyfikacje 
zmniejszające masę. Szczególnie ze względu na to, że 
dotychczasowe zmiany polegały jedynie na modyfikacji 
geometrii konstrukcji. Zmianie może zostać poddany 

również materiał, z  którego wykonywana jest głowica. 
Rozwój urządzenia i kolejne modernizacje, które mogą 
być wprowadzane, powinny opierać się na zastosowa-
niu nowoczesnych materiałów inżynierskich, takich jak 
kompozyty i tworzywa sztuczne. 

Marek Chodurski
WIKPOL Sp. z o.o.

Bibliografia:
[1]  Budzyński A.: Krótki wstęp do zastosowania metody 

elementów skończonych (MES) do numerycznych obliczeń 
inżynierskich, GM View, 2006

[2]  Chodurski M.: Numeryczna analiza wytrzymałościowa 
ramy nośnej głowicy chwytaka robota (niepublikowana praca 

magisterska), Politechnika Lubelska, 2012
[3]  Chodurski M., Dębski H., Samborski S., Teter A.: 

Numeryczna analiza wytrzymałości ramy nośnej uniwersalnej 
głowicy robota paletyzującego, Eksploatacja  

i Niezawodność, 3.2015
[4]  Guo-Qiang Li, Jin-Jun Li: Advanced Analysis and Design 

of Steel Frames. John Wiley & Sons Ltd., 2007
[5]  Rusiński E., Czmochowski J., Smolnicki T.: 

Zaawansowana metoda elementów skończonych 
w konstrukcjach nośnych, Oficyna Wydawnicza Politechniki 

Wrocławskiej, 2000
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