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Robot to inwestycja w rozwój i konkurencyjność zakładu, która 
na pewno się zwraca, czasem znacznie szybciej, niż zakładał sam 
inwestor. Dodatkowo pracownicy mogą zostać przesunięci na 
inne stanowiska nie wymagające wykonywania monotonnej, 
nużącej a czasem wręcz niebezpiecznej pracy. Zastosowanie robotów  
w przemyśle ciężkim czy samochodowym już nikogo nie dziwi, 
jednakże i przemysł kosmetyczny spogląda łaskawszym okiem na 
automatyzowanie produkcji. Coraz częściej przedsiębiorcy po prze-
kalkulowaniu zaproponowanych im przez specjalistów rozwiązań, 
decydują się je wdrożyć. Za przykład może nam posłużyć firma Nicols 
Poland Sp. z o.o., która planowała usprawnienie linii do produkcji 
kostek zapachowych. Założenia klienta to maksymalna wydajność 90 
szt./minutę z tolerancją błędu przymocowania haczyka do kostki nie 
większą niż 1 mm.  Tak precyzyjnie i tak szybko może pracować tylko 
robot! Wdrożenie linii w zakładzie produkcyjnym, poprzedzone było 
licznymi próbami i testami w laboratorium badawczo-rozwojowym 
robotyki producenta linii. Procedura testowania linii w laboratorium 
badawczo-rozwojowym przed jej instalacją na obiekcie jest stałym 
elementem procesu produkcyjnego, dzięki czemu dostarczane klien-
towi rozwiązania zawsze są solidnie sprawdzane i przetestowane, 
minimalizując w ten sposób prawdopodobieństwo wystąpienia 
ewentualnych niedogodności przy rozruchu linii u klienta, a co za 
tym idzie narażenia go na niepotrzebne straty.

Zgodnie z wdrożoną procedurą, inżynier sprzedaży zebrał od 
klienta wszystkie wymogi dla linii produkcyjnej, przeanalizował 
je wraz z automatykami i robotykami, a następnie dobrano odpo-
wiedniego robota, który był w stanie sprostać założeniom klienta. 

Od słów do czynów
Cały proces haczykowania rozpoczyna się od momentu 

opuszczenia pociętych kostek toaletowych z urządzenia tnącego. 
Kostki odbierane są systemem przenośników, mających za 
zadanie ich uporządkowanie. Kostki precyzyjnie zorientowane  
i spozycjonowane podawane są do strefy pracy robota. Ze względu 
na to, że kostki mają kształt elipsy, przez co wyjątkowo trudno 
jest je pozycjonować w systemach automatycznych, zastosowano 
skomplikowany system przenośników pracujących w dwóch 
płaszczyznach (poziomo – transport, pionowo właściwa orientacja) 
współpracujących ze sobą tak, aby nie dopuścić do obrotu kostki 
wokół własnej osi. Z drugiej strony linii na przenośniku karuzelowym 
do przegródek wkładane są przez obsługę haczyki, które zostaną 
zaaplikowane w kostkę. Haczyki podawane są do robota w sposób 
asynchroniczny w stosunku do podawanych kostek i dodatkowo 
krążą w układzie zamkniętym pomiędzy obsługą a robotem. Czujnik 
optyczny umieszczony na taśmie podającej kostki w strefie pracy 
robota informuje go, o kolejnych podawanych do układu kostkach. 

Robot wyposażony w zaawansowany system śledzenia ruchu taśmy 
przenośnika (line tracking) jest w stanie z bardzo dużą precyzją 
określić w ruchu pozycję przemieszczającej się kostki. Z drugiej 
strony, dzięki wysokowydajnemu systemowi wizyjnemu robot jest w 
stanie określić pozycję nadjeżdżającego haczyka. Znając wzajemną 
pozycję kostki oraz haczyka robot chwyta haczyk i przemieszcza się 
z nim nad stale poruszającą się po taśmie kostką, po czym w trakcie 
ruchu przenośnika, korygując pozycję haczyka względem kostki, 
lekko wbija haczyk w przejeżdżającą kostkę z tolerancją +/- 1 mm. 
Ostatnim etapem produkcji kostki jest układ, który finalnie wciska 
na odpowiednią głębokość haczyk w kostkę. Układ ten jest na tyle 
czuły, że jest w stanie uniknąć zgniatania kostek, których wymiar 
(wysokość) różni się od nominalnego. Finalny produkt podawany 
jest przenośnikiem do obsługi, która układa gotowe kostki w pojem-
nikach. Zrobotyzowana linia produkcji kostek zajmuje wydzielone  
w fabryce miejsce (stanowisko charakteryzujące się kompaktowymi 
wymiarami), oddzielone od pracowników wygrodzeniem z metalowej 
siatki.  

Zakład produkcyjny firmy Nicols, zlokalizowany w miejscowości 
Trawniki potrzebował systemu automatycznego haczykowania 
kostek toaletowych. Zaproponowano rozwiązanie najbardziej kom-
pleksowe i zgodne z wymaganiami producenta. Zdaniem Krzysztofa 
(Krisa) Polkowskiego, Senior Project Managera w firmie Nicols Poland 
Sp. z o.o., użycie robota jest idealną opcją, daje większą elastyczność 
w kontroli położenia i umieszczenia haczyka oraz ułatwia kontrolę 
zmiany asortymentu. System pozwala wykorzystać minimalną ilość 
operatorów i podnieść wydajność linii.

Podsumowanie
Roboty w przemyśle kosmetycznym mogą pełnić wiele funkcji, 

od pakowania szczoteczek do tuszu do rzęs, poprzez zakręcanie 
słoiczków z kremem, do pakowania w kartony gotowych szamponów 
do włosów. Wiele zakładów z branży kosmetycznej produkuje całą 
paletę kosmetyków, często zmieniając wielkość produkcji lub też 
rodzaj produktów, a wówczas wystarczy przestawić robota na 
inny program, co pozwala szybko reagować na zapotrzebowanie 
zgłaszane przez odbiorców. 

Czy warto więc inwestować w automatyzację produkcji  
w zakładzie działającym w przemyśle kosmetycznym? Odpowiedź 
brzmi: Oczywiście! Robot daje nieograniczone możliwości, zmusza 
do spojrzenia na procesy produkcyjne w firmie od innej strony, 
odkrycia możliwości w procesach, które mają bezpośredni wpływ 
na wydajność produkcji.

Dlaczego robot? 
Bo zrobisz więcej! 
„Zainstalować robota? Przecież nie dość, że kosztuje majątek to jeszcze nie widzę, aby znalazł zastosowanie przy mojej 
produkcji!” – to najczęstsze zdanie, które słyszą inżynierowie sprzedaży firm specjalizujących się w automatyzacji 
procesów produkcyjnych. Ale czy tak jest naprawdę? Okazuje się, że nie, a wręcz przeciwnie – instalacja robota  
i nowoczesnej linii technologicznej może okazać się, w dłuższym przedziale czasu, rozwiązaniem, dzięki któremu firma 
osiągnęła znacznie więcej, niż zakładała na etapie analizy opłacalności realizacji projektu.
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Jakie są plusy zainstalowania 
robota?
•     obniżenie kosztów produkcji,
•     perfekcyjna powtarzalność i precyzja 

ruchów robota,
•     duża szybkość procesu = wysoka wydaj-

ność aplikacji,

•     elastyczność rozwiązania (możliwość 
łatwego i szybkiego  dostosowania do 
nowego profilu produkcyjnego),

•     poprawa jakości produktu,
•     optymalne wykorzystanie przestrzeni,
•     potrzeba eliminacji ciężkich warunków 

pracy, przenoszenia dużych ciężarów 

lub praca w warunkach szkodliwych dla 
zdrowia,

•     eliminacja pomyłek ludzkich,
•     niezawodność (dzięki wyeliminowaniu 

potencjalnie awaryjnych  elementów),
•     prestiż, wynikający ze zrobotyzowania 

procesu produkcji.
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