
Realne korzyści 

wynikające z robotyzacji 

na przykładzie realizacji w przemyśle. 



Wikpol Sp. z o.o. to firma inżynierska, działająca od 1991 r.

Specjalizujemy się w projektowaniu, produkcji i wdrażaniu wysokiej 

klasy zrobotyzowanych linii pakowania i paletyzacji oraz systemów 

pick&place. 

Linie przeznaczone są dla branż, w których produkty finalne –

niezależnie od ich postaci i formy – są sortowane, ważone, 

pakowane zbiorczo lub paletyzowane. 

O nas



O nas

Produkujemy szereg urządzeń, stanowiących wyposażenie linii 

produkcyjnych: 

• głowice manipulacyjne do robotów

• układy kompletacji i przygotowania opakowań do paletyzacji

• maszyny pakujące

• wagi kontrolne

• podajniki palet

• przenośniki itp.



Nasze atuty 

Laboratorium badawczo-rozwojowe z trzema stałymi stanowiskami 

robotów produkcji Fanuc Robotics o udźwigach 20 kg, 125 kg i 300 kg 

do testowania nowych rozwiązań, stale rozwijane



Nasze atuty 

4. Szeroki portfel klientów

obejmujący czołowe firmy obecne na polskim rynku, w tym międzynarodowe 

koncerny, reprezentujące przemysł spożywczy (główny odbiorca), farmaceutyczny, 

kosmetyczny, budowlany, surowcowy, chemiczny, papierniczy, energetyczny, 

drzewny i meblarski. 



Nasze atuty 

Nasi klienci reprezentują różne branże.



Paletyzacja kartonów



Paletyzacja zgrzewek



Paletyzacja worków



Zasilanie linii w surowiec



Studium przypadku Linia oceny surowca 

powierzchnia  około 60 m2



Ocena surowca obejmuje następujące etapy:

1.  Pobranie miazgi z próby buraków (miazgownik)

2.  Homogenizacja próby (homogenizator)

3.  Pobranie próbki 26 g i kontrola jej masy

4.  Dozowanie odpowiedniej porcji siarczanu glinu (waga z dozownikiem  

flokulantu)

6.  Mieszanie roztworu miazgi

7.  Filtracja roztworu (metoda podciśnieniowa) 

8.  Badanie zawartości sacharozy (polarymetr z termocyrkulatorami)

Proces wymaga mycia i suszenia po każdym użyciu sprzętu laboratoryjnego 

(pojemników, aparatów i urządzeń).

Wyniki wszystkich prób są automatycznie rejestrowane w systemie 

LabSys2000B.

Duże znaczenie dla płynności procesu ma  sposób identyfikacji prób. 

Studium przypadku Linia oceny surowca 



Studium przypadku Linia oceny surowca 

powierzchnia  12 m2



Studium przypadku Linia oceny surowca 

Cechą charakterystyczną zrobotyzowanej (bezobsługowej) 

linii oceny surowca w porównaniu do linii z obsługą (4 osoby na zmianę) 

jest stała praca przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

Gwarantowana wydajność: 60 prób/godzinę. 

W czasie kampanii cukrowniczej 2010 w okresie od 22.09.2010 do 

06.01.2011 linia wykonała około 22000 prób 

(nie licząc testów i prób kontrolnych).

Nie zanotowano błędów wynikających z pośpiechu, 

niedopatrzenia lub pomyłek pracowników, w szczególności dotyczących 

oznakowania badanych prób, które w przypadku wykorzystania systemu 

zautomatyzowanego realizowane są poprzez układ sterowania 

(eliminacja tradycyjnych etykiet).

Odnotowano znaczący wzrost wskaźnika dostępności linii z uwagi na 

zdecydowane zmniejszenie awaryjności układu (eliminacja zawodnych 

elementów mechanicznych).



Nasz klient – duża znana spółka giełdowa, europejski lider 

w swojej branży, którego wyroby trafiają do przemysłów:

• stalowego

• metali nieżelaznych

• cementowo-wapienniczego

• hutnictwa szkła

• odlewnictwa

• koksownictwa

• innych branż stosujących procesy wysokotermiczne

Studium przypadku Układ weryfikacji technologii na etapie 

formowania wyrobów



W latach 2011 – 2015 r. zrealizowaliśmy dla klienta cztery 

zaawansowane technologicznie linie produkcyjne:

• stanowisko do układania wyrobów na wózku transportowym – 2012 r. 

• stanowisko do analizy jakości wyrobów metodą ultradźwiękową –

2014 r. 

• wielofunkcyjne urządzenie do weryfikacji technologii na etapie 

formowania wyrobów – 2014/2015 r.

• wielofunkcyjne urządzenie do weryfikacji technologii po obróbce 

cieplnej – 2015 r.

Studium przypadku Układ weryfikacji technologii na 

etapie formowania wyrobów



Studium przypadku



Studium przypadku Układ weryfikacji technologii na 

etapie formowania wyrobów

Klient stale monitoruje efektywność zrobotyzowanej linii 

formującej wyroby. 

Analiza obejmuje podstawowe czynniki ekonomiczne oraz 

jakościowe:

• wydajność

• produktywność

• koszty produkcji 

• liczba braków

• jakość wyrobów

2013
2014

2015
2016

Wnioski wynikające z analizy są w pełni 

wiarygodne z uwagi na odpowiednio długi 

czas gromadzenia  danych – 4 lata.



Bazowe wskaźniki wskazują, że w okresie 2012 – 2015 

nastąpił istotny wzrost wydajności linii, liczonej wraz z pełną 

obsługą. 

Dwucyfrowy (%) wzrost wydajności nastąpił w okresie ok. pół 

roku od rozruchu zrobotyzowanej linii.  

Czas ten był potrzebny na dostosowanie pracy istniejących 

u klienta urządzeń do nowego trybu oraz modyfikacji 

operacji, np. logistycznych. 

Wydajność

Wzrost % dwucyfrowy



Dzięki zastosowaniu robota nastąpiły korzystne zmiany 

w procesie produkcyjnym, głównie w obszarach technologii 

i operacji logistycznych:

Wydajność

• równomierne obciążenie prasy

• stabilność procesu – płynny 

i nieprzerwany odbiór 

uformowanych wyrobów

• brak przerw w pracy prasy 

w trakcie odbierania wózków 

zapełnionych wyrobami 

i podstawiania wózków pustych



Płynność

Robot odbiera wyroby z dwóch pras w sposób ciągły, a w czasie 

wymiany wózków transportowych ustawia je na pole buforowe. 

Zapas wydajności przewidziany na etapie projektowania linii 

pozwala na bezproblemowe przełożenie wyrobów z pola 

buforowego na nowo podstawiony wózek, równolegle 

z bieżącym odbiorem wyrobów z prasy. 

Wyeliminowano konieczność zatrzymywania pras, przez co 

znacząco wzrasta efektywność procesu.  



Jakość

Badane były dwa wskaźniki bezpośrednio przekładające się na 

obniżenie kosztów produkcji. 

1. Liczba braków na linii

W ciągu 4 lat, w których prowadzona była analiza wyników linii, 

zanotowano spadek liczby braków o 46%. 

Podczas ręcznego układania wyrobów współczynnik braków 

wynosił średnio 3%. Wynikał z manewrowania przez ludzi 

ciężkim ale delikatnym detalem. 

Dzięki zrobotyzowaniu prac obniżył się do poziomu 1,6%.

Robot delikatnie pobiera wyrób i precyzyjnie odkłada go na 

wózek.



Jakość

2.  Liczba braków końcowych  (ostatecznych). 

Obejmują one wady niewidoczne na wcześniejszych etapach kontroli, 

np. pęknięcia wewnętrzne, powstające w wyniku niewłaściwego 

manipulowania wyrobem. 

Zastosowanie robota pozwoliło na zredukowanie braków o 22%.

Dzięki precyzji robota praktycznie wyeliminowano braki, które 

powstawały na skutek pracy wykonywanej przez ludzi.



Elastyczność

3. Elastyczne przestawianie linii produkcyjnej 

Dodatkowe korzyści przyniosła klientowi możliwość szybkiej 

i łatwej zmiany ustawień linii.

Klient produkuje coraz krótsze partie wyrobów, co oznacza 

konieczność częstego modyfikowania schematów.

Manualne przestawianie linii produkcyjnej generowało 

dodatkowe, kosztowne przestoje. 



Wydajność

Dzięki zastosowaniu robota nastąpiły korzystne zmiany 

w procesie produkcyjnym, głównie w obszarach technologii 

i operacji logistycznych:

• równomierne obciążenie prasy

• stabilność procesu → robot odbiera wyroby z dwóch pras 

w sposób ciągły, a w czasie wymiany wózków transportowych 

ustawia je na pole buforowe. Zapas wydajności robota pozwala 

na przekładanie wyrobów z pola buforowego na nowy wózek 

równolegle z bieżącym odbiorem 

wyrobów z pras. 

Wyeliminowano konieczność 

zatrzymywania pras, przez co 

znacząco wzrosła efektywność 

linii.

. 



Pakowanie butelek szklanych z alkoholem za pomocą 

specjalistycznej głowicy w pudła kartonowe.

Cel inwestycji:

zwiększenie wydajności linii w niezmienionej przestrzeni 

roboczej.  

Studium przypadku



Założenia:

1. Wykorzystanie istniejących urządzeń oraz ich pełna 

integracja w ciągu  technologicznym wraz z przejęciem 

sterowania 

- układ kompletacyjny ustawiający butelki w rzędy 

- ramki ułatwiające prawidłowe pozycjonowanie butelek 

w kartonie – 4 komplety

Studium przypadku



2. „Upakowanie”  robota  i pozostałych  urządzeń w tej samej, 

bardzo  małej przestrzeni: 1400x2000 [mm]

- pod podestem, na którym zainstalowane są zbiorniki 

z alkoholem

- z wykorzystaniem istniejącego układu  transportowego 

Studium przypadku



3. Pakowanie butelek o różnej wielkości według 3 wzorów w kartony

o 4 wymiarach

4. Wydajność pakowania: 450 kartonów/godzinę

5. Produkt podawany ciągłym strumieniem

6. Likwidacja problemu etykietowania 

(zdzierania etykiet)

7. Możliwość zdalnego nadzoru pracy 

linii - system komputerowy Alpa-view

Studium przypadku

Butelka
Pojemność 

[l]
Ułożenie

Długość 

[mm]

Warta 0,2 5x4 320

Warta 0,5 5x3 380

BT 0,5 4x3 280

Warta 0,7 4x3 340



Studium przypadku



Studium przypadku



Studium przypadku

Korzyści dla inwestora

1.  Wzrost wielkości produkcji

• zwiększenie szybkości operacji 

• ograniczenie do minimum przerw w trakcie przestawienia

linii na inny asortyment

• możliwy rozwój potencjału produkcyjnego na tej samej 

powierzchni – robot osiąga na jednej linii 40% wydajności 

i może obsługiwać drugą analogiczną linię

2. Poprawa jakości, dzięki precyzji 

i powtarzalności pracy systemu –

całkowite wyeliminowanie stłuczek.

Robot został zamontowany 

w miejscu, w którym wysokość 

nad punktem poboru butelek 

wynosi ok. 1,2 m. Wysokość 

elementu roboczego (głowica 

z ramką centrującą + butelki) = 

94 cm, co oznacza, że do 

manipulacji pozostaje 26 cm.



3. Elastyczność

• płynna zmiana produktów 

• możliwość łatwego połączenia z innymi urządzeniami 

Studium przypadku



4. Dostęp do danych niezbędnych do analizy statystycznej,

np. liczba wyprodukowanych kartonów, liczba i wielkość 

przerw i awarii.

5. Poprawa BHP – wyeliminowanie obsługi bezpośredniej, 

pracującej w uciążliwych warunkach (mała powierzchnia, 

złe oświetlenie, duża masa i objętość opakowań).

Studium przypadku



Cel

� Dostosowanie wydajności fazy paletyzacji do wydajności

linii produkcyjnej - odciążenie istniejących, mało wydajnych 

paletyzatorów

� Elastyczne ustawianie procesu paletyzacji

- szybkie i łatwe przezbrajanie linii paletyzacji (układu 

kompletacji i głowicy robota) przy dużej zmienności 

produkcji (krótkie serie, różne rozmiary butelek)   

- płynna współpraca linii zrobotyzowanej ze stanowiskami 

paletyzacji automatycznej

Studium przypadku

Paletyzacja 

butelek PET



Studium przypadku



Założenia:

1. Jeden robot obsługuje dwie linie produkcyjne

• Linia A: butelki 1-litrowe o wydajności 22 000 butelek/godzinę

• Linia B: butelki 3-litrowe o wydajności 4 500 butelek/godzinę

2. Wydajność robota wynosi 11 000 butelek/godzinę

3. Docelowo robot będzie także odbierał butelki 5-litrowe z linii C 

oraz 1,5 i 2-litrowe z linii B

4. Produkt jest odkładany w tacki kartonowe

5. W zależności od wzoru robot odkłada na wierzch pełnej warstwy 

tackę  kartonową obróconą o 180o, tzw. czapkę 

6. Robot paletyzuje butelki na palety DHP 800x600 mm

7. Pełne palety DHP są odkładane na palety Euro (po dwie) 

Studium przypadku



Studium przypadku



Studium przypadku

8. Współpraca z automatyczną owijarką i aplikatorem etykiet

9. Projekt linii przewiduje rozszerzenie systemu w przyszłości bez

konieczności  dokonywania zmian w konstrukcji:

- zainstalowanie wiązarki do opasania dwóch palet DHP 

- doposażenie sekcji przyssawek głowicy robota w trzy 

dodatkowe rzędy

- układu kompletacji w dodatkowe sekcje grupujące



Studium przypadku

Modernizacja i rozbudowa systemu pakowania i paletyzacji 

u czołowego producenta nakrętek Twist-off

Cel:

Efektywna i niezawodna obsługa przez 1 robota 15 linii 

produkcyjnych w zakresie odbierania i paletyzowania 

zapakowanych kartonów, w tym: 

- systemu zasilania linii w puste kartony

- 15 układów kompletacji

- 15 stanowisk paletyzacji wraz z układami podawania 

i pozycjonowania

- systemu podawania pustych oraz odbioru palet pełnych 



Studium przypadku



Studium przypadku

Założenia:

� odbiór przez 1 robota kartonów z wszystkich linii produkcyjnych 

rozmieszczonych w dwóch halach 

� wysoka wydajność robota dostosowana do przepustowości linii 

produkcyjnych (maszyny produkcyjne o bardzo dużej wydajności)

� szybki i niezawodny system transportu opakowań

� powtarzalność procesu → jakość paletyzowania

� dwuosobowa obsługa systemu pakowania całej fabryki



Korzyści z robotyzacji Główne cele naszych klientów 

obniżenie 

kosztów 

produkcji

zmniejszenie 

braków/ 

uszkodzonych 

produktów

brak przerw 

i przestojów, 

niezawodność

łatwe i  szybkie 
dostosowanie 

do nowego 
profilu 

produkcji

eliminacja 
pomyłek 

powodowanych 
przez ludzi



Korzyści z robotyzacji Główne cele naszych klientów 

zwiększenie 

wydajności

szybkość pracy 
i przebiegu 

procesu

praca w trybie 
ciągłym

optymalne 

wykorzystanie 

przestrzeni



Korzyści z robotyzacji Główne cele naszych klientów

zastąpienie 

człowieka 

w ciężkich 

warunkach 

pracy 

przenoszenie 
z dużą 

prędkością 
dużych ciężarów

zanieczyszczenie 
powietrza, 
substancje 
szkodliwe 

monotonia 
pracy



Korzyści z robotyzacji Główne cele naszych klientów 

poprawa 

jakości

zmniejszenie 

braków

precyzja 

działania

idealna 

powtarzalność



Korzyści z robotyzacji Główne cele naszych klientów 

System zrobotyzowany coraz częściej jest najlepszym 

rozwiązaniem pozwalającym wyeliminować wąskie gardła 

w łańcuchu produkcyjnym przedsiębiorstwa.

Nie zawsze są to projekty, dla których stopa zwrotu jest 

najwyższa, a czas zwrotu z inwestycji najkrótszy. 

Zawsze jednak są to inwestycje, 

które finalnie znacząco poprawiają wyniki finansowe 

osiągane przez przedsiębiorstwo.



Dziękuję za uwagę

Dziękuję za uwagę.


