ZACZNIJ
WSPÓŁPRACĘ
Z COBOTAMI

10 prostych kroków

ZACZNIJ WSPÓŁPRACĘ
Z COBOTAMI
Ekonomiczne, bezpieczne i elastyczne roboty współpracujące, czyli coboty, sprawiają,
że automatyzacja jest teraz prostsza niż kiedykolwiek wcześniej, nawet dla małych
i średnich przedsiębiorstw. Choć coboty doskonale nadają się do wielu zastosowań,
nie wszystkie zadania w takim samym stopniu warto automatyzować. Jest to szczególnie
ważne na początku tej podróży — dlatego stworzyliśmy ten prosty 10-etapowy przewodnik.

SPRAWDŹ COBOTOMIERZ
To Twoja pierwsza przymiarka do cobotów? Roboty współpracujące najlepiej sprawdzają
się w zadaniach określonych na skali jako proste. Jeżeli proces obejmuje kilka złożonych
czynności, nie będzie to przeszkodą, ale jeżeli większość Twoich odpowiedzi plasuje się
w obszarze „Zaawansowane”, warto się zastanowić. Cobot zautomatyzuje te procesy,
ale może to wymagać wsparcia integratora lub innego specjalisty.

Cobotomierz
Proste

„Prosty” zakres obejmuje zadania,
które można zrealizować samodzielnie

Zaawansowane
„Zaawansowany” zakres obejmuje
zadania, które mogą wymagać
wsparcia z zewnątrz

CO MOŻNA
ZAUTOMATYZOWAĆ?

Dowiedz się w 10 prostych krokach

Idealne zastosowania dla cobotów to powtarzalne, ręczne procesy, wykonywane przez
ludzi, ale nie wymagające ludzkiej zręczności, krytycznego myślenia ani podejmowania
decyzji. Obsługa maszyn i operacje pick-and-place to doskonały obszar do rozpoczęcia
pracy — szczególnie jeżeli mało ergonomiczne detale lub interakcja z maszynami mogą
powodować urazy pracowników.
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WYDAJNOŚĆ

Coboty zazwyczaj wykonują proste procesy w tempie zbliżonym do człowieka, więc należy
rozważyć automatyzację operacji, w których już czujesz się komfortowo z przepustowością
osiąganą ręcznie. Oczywiście, cobot może pracować bez odpoczynku nawet przez całą
dobę, więc prawdopodobnie dostrzeżesz wzrost wydajności. Ponadto coboty zapewniają
powtarzalność i bezbłędne wykonywanie czynności. Dzięki temu pracownicy zamiast pracy
niewykwalifikowanej mogą wykonywać zadania przynoszące firmie większy zysk.

Cobot ma pracować szybciej niż człowiek?
Może to wymagać zastosowania dodatkowych systemów ochronnych,
nauczenia robota właściwych ścieżek przemieszczania lub zwrócenia większej
uwagi na obciążenia.

Cobotomierz
Proste
Prędkość pracy porównywalna
do ludzkiej

Zaawansowane
Wyższa prędkość zwiększa złożoność
oceny ryzyka
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ZASIĘG I UDŹWIG
Coboty występują w różnych rozmiarach i doskonale nadają się do zastosowań
wymagających zasięgu do 1300 mm i udźwigu do 10 kg. W obciążeniu należy
także uwzględnić masę narzędzia montowanego na końcu ramienia.
Firmy realizujące wiele procesów powinny rozważyć zastosowanie rodziny cobotów
o różnych rozmiarach i specyfikacjach. Poza paletyzacją, coboty automatyzują czynności,
które człowiek może wykonywać nie ruszając się z miejsca.

W przypadku zadań wymagających większego zasięgu może wystąpić
konieczność zastosowania kilku cobotów lub dostosowania stanowiska pracy
do zasięgu pojedynczego cobota.

Cobotomierz
Proste
Przemieszczanie elementów lżejszych niż
10 kg na odległości poniżej 1300 mm

Zaawansowane
Wiele cobotów lub zmiana układu produkcyjnego pod kątem dostosowania zasięgu
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CZĘŚCI ICH
PREZENTACJA
Prace idealne dla cobotów to między innymi przemieszczanie elementów jednorodnych
pod względem wielkości i kształtu – ułatwia to dobór odpowiedniego chwytaka. Programowanie
można uprościć, podstawiając cobotowi elementy tak samo układane na stole lub tacy - tak,
by jego ruch był powtarzalny. Można je także rozmieszczać w sposób uporządkowany (na tacy
lub w pojemniku), wówczas robota należy nauczyć położenia pierwszego i ostatniego elementu oraz
liczby elementów w każdym rzędzie i kolumnie. Niektóre coboty mają gotowe programy paletyzacji.

Jeśli to możliwe, należy unikać stosowania systemów wizyjnych lub czujników
w celu identyfikacji i pobierania części. Obsługa elementów o różnych
właściwościach (wymiarach i kształtach) lub podawanych w sposób
nieuporządkowany (np. luzem w pojemniku) jest bardziej złożona.

Cobotomierz
Proste
Elementy o stałych wymiarach i kształtach
podawane w sposób uporządkowany

Zaawansowane
Elementy zróżnicowane
i podawane luzem
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WSPÓŁPRACUJĄCE
Z LUDŹMI
Roboty współpracujące są zaprojektowane do bezpiecznej pracy obok pracowników, ale ocena
ryzyka pomoże zdefiniować odpowiednią interakcję człowiek-cobot w danej sytuacji.
Podobnie jak w przypadku procesów realizowanych przez ludzi, kwestie bezpieczeństwa
obejmują przenoszenie części o ostrych krawędziach lub użycie narzędzia tnącego, palnika
spawalniczego lub tarczy szlifierskiej. Idealnym środowiskiem współpracy jest miejsce,
w którym ludzie robią to, w czym są dobrzy – np. nadzorują proces — podczas gdy cobot wykonuje powtarzalną, ręczną i potencjalnie niebezpieczną pracę przy obsłudze części i maszyn.

Jeśli cobot musi poruszać się z dużą prędkością lub praca powoduje powstanie
innych obaw dotyczących bezpieczeństwa, możesz potrzebować kurtyny świetlnej
lub skanera bezpieczeństwa. Ramię robota zwolni lub zatrzyma się, gdy człowiek
wejdzie do jego przestrzeni roboczej.

Cobotomierz
Proste
Pracownicy i coboty mają zdefiniowane
obszary robocze i interakcje

Zaawansowane
Cobot pracuje szybko, elementy lub narzędzia
wymagają dodatkowych zabezpieczeń
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ŁĄCZNOŚĆ
I INTEGRACJA
Zastanów się, z jakimi maszynami ma współpracować cobot i jak ta interakcja ma wyglądać.
Czy cobot przejmie proste zadania, takie jak otwarcie drzwiczek, załadowanie lub wyładowanie
części lub naciśnięcie przycisku? A może potrzebujesz ściślejszej integracji robota z maszyną,
z bezpośrednim kontaktem między nimi? Im ściślej cobot jest połączony z maszyną, tym
bardziej skomplikowany będzie proces automatyzacji.

Ściślejsza integracja cobot-maszyna jest łatwiejsza dzięki wbudowanym cyfrowym
kontrolerom We/Wy lub opartym na sieci Ethernet protokołom komunikacyjnym,
takim jak EthernetIP. Złożoność integracji można zminimalizować, ograniczając
zakres poleceń wymienianych między urządzeniami do najprostszych - typu start
cyklu i cykl zakończony.

Cobotomierz
Proste
Cobot naśladuje ludzką
interakcję z maszynami

Zaawansowane
Cobot łączy się bezpośrednio z układem sterowania
maszyny w zakresie przekraczającym podstawowe polecenia
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CHWYTAKI I NARZĘDZIA
KOŃCOWE
Na ramieniu robotycznym montuje się narzędzie współpracujące z częściami
i maszynami. Może to być przyssawka lub dwupalczasty chwytak do podnoszenia części,
urządzenie do spawania punktowego lub pistolet natryskowy do farby, albo niemal każde
inne narzędzie spełniające wszelkie Twoje potrzeby. Dostępna jest szeroka gama
chwytaków i przyssawek do ramion cobota, a dla konkretnych zastosowań można tworzyć
niestandardowe narzędzia używając drukarek 3D lub wyspecjalizowanych dostawców.

Czy można użyć jednego, elastycznego narzędzia do wielu procesów,
czy trzeba zastosować indywidualne narzędzia do każdego zadania?
Szeroko dostępne, standardowe narzędzia mogą być prostym
i ekonomicznym rozwiązaniem, lecz do pewnych zastosowań lepsze będą
narzędzia tworzone na zamówienie.

Cobotomierz
Proste
Powtarzalne detale, łatwe do uchwycenia
za pomocą standardowych chwytaków

Zaawansowane
Zmienne rozmiary i kształty
lub niestandardowe narzędzia
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MONTAŻ
I WYGRADZANIE
W najprostszych zastosowaniach cobot jest montowany w jednym miejscu i pozostaje tam,
wykonując jedną operację w kółko. Lekkie i łatwe do zaprogramowania coboty można również
przenosić między procesami — nawet wygodnie zamontowane na wózku. Pamiętaj o tym,
że za każdym razem, gdy cobot jest przenoszony, musi być zlokalizowany w swojej przestrzeni
roboczej. Części i maszyny powinny być tam, gdzie cobot się ich spodziewa. Programy można
zapisywać i uruchamiać jednym naciśnięciem przycisku.

Większość zastosowań cobota nie wymaga dodatkowych zabezpieczeń
ani czujników, w zależności od oceny ryzyka. Wbudowane funkcje zabezpieczające
spełniają aktualne wymagania bezpieczeństwa dotyczące ograniczeń siły i momentu
obrotowego. W przypadku kontaktu z człowiekiem, cobot automatycznie zatrzymuje
się i nie powoduje urazu.

Cobotomierz
Proste
Robot zamontowany w jednym miejscu,
poruszający się z typową
prędkością człowieka

Zaawansowane
Robot przemieszcza się, pracuje
z dużą prędkością lub wymaga
dodatkowych środków ochronnych
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ŚRODOWISKO

Coboty działają praktycznie w każdym środowisku, w którym mogą pracować ludzie,
niezależnie od temperatury, hałasu czy brudu. Coboty pracują także w środowiskach
o podwyższonych standardach higieny lub czystości. Podobnie jak pracownicy i każdy
sprzęt, w ekstremalnych środowiskach coboty mogą wymagać dodatkowej ochrony.

Osłony ochronne zabezpieczają ramię robotyczne przed działaniem
ekstremalnych temperatur i wilgotności, płynów i atmosfery korozyjnej,
jak również pyłów, kurzu czy odprysków. Im bardziej ekstremalne jest
otoczenie, tym trudniejsza może okazać się automatyzacja.

Cobotomierz
Proste
Standardowe środowisko
pracy dla ludzi

Zaawansowane
Ekstremalne środowiska lub aplikacje w pomieszczeniach o podwyższonej higienie lub czystości
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PROGRAMOWANIE
I LOGIKA
Im więcej maszyn lub urządzeń potrzebujesz do współpracy, tym bardziej złożone staje się
dane zastosowanie. Proste operacje chwytania i przemieszczania elementów z ustalonych
miejsc mogą być programowane w kilka minut. Podobnie szybko i łatwo wprowadza się zmiany operacji lub rodzajów detali. Co do zasady automatyzacji najlepiej poddają się nieskomplikowane procesy, w których robot wykonuje pracę w oparciu o proste i minimalne informacje
z zewnętrznych czujników lub sterowników.

Aplikacja staje się bardziej złożona wraz z koniecznością stosowania systemów
wizyjnych czy czujników siły w celu rozpoznawania i podejmowania detali, bądź
systemów informacji zwrotnych monitorujących działanie robota
i sterujących jego współpracą z innymi maszynami.

Cobotomierz
Proste
Proste, spójne
procesy pick-and-place

Zaawansowane
Zastosowania wymagające prowadzenia
wizyjnego, czujników siły lub bezpieczeństwa
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PRZYSZŁE POTRZEBY
Jeśli dopiero rozpoczynasz pracę z cobotami, dobrze jest nieco powściągnąć ambicje.
Ale to nie znaczy, że nie należy myśleć z wyprzedzeniem. Po pierwszych sukcesach
spojrzysz na wszystkie ręczne operacje z innej perspektywy.
Zapoznaj się z ofertą robotów współpracujących i zastanów się, czy cobot spełniający
Twoje dzisiejsze potrzeby spełni również przyszłe. Po uruchomieniu pierwszego cobota
w zakładzie, możesz odkryć, że to, co wydawało Ci się wyzwaniem na początku, jest teraz
całkowicie uzasadnione.

Coboty są elastyczne, lekkie i łatwe w programowaniu, więc możesz przenosić
swojego pierwszego cobota, aby przetestować nowe i bardziej ambitne
zastosowanie w hali produkcyjnej. Dostępna gama cobotów o różnych
rozmiarach i specyfikacjach pozwala na łatwe wykorzystanie zdobytej wiedzy
i szybkie uruchomienie nowych aplikacji.

Cobotomierz
Proste
Dzisiejsze powtarzalne procesy

Zaawansowane
To, co wydawało się złożone na początku,
może wkrótce stać się proste!

UŁATWIAMY
POCZĄTKI!
Zapytaj swojego lokalnego dystrybutora
o pokaz robota i dowiedz się, jak łatwo
można zacząć współpracę z cobotami.

Zapytaj dystrybutora
o demo robota

Firma Universal Robots została założona w 2005 r. przez jej
dyrektora technicznego, Esbena Østergaarda, który chciał sprawić,
by technologia robotyczna stała się dostępna dla wszystkich.
W tym celu zdecydował się opracować niewielkie, przyjazne dla
użytkownika, elastyczne roboty przemysłowe w rozsądnej cenie,
z którymi można bezpiecznie współpracować. Od chwili wprowadzenia na rynek pierwszego robota w 2008 roku nastąpił znaczny
rozwój spółki, a przyjazne dla użytkownika roboty sprzedaje się
obecnie w ponad 50 krajach na świecie.
Firma należąca do Teradyne Inc. ma swoją siedzibę w Odense
w Danii, a jej filie i biura regionalne znajdują się w USA, Hiszpanii,
Niemczech, Czechach, Chinach, Singapurze, Indiach, Japonii, Korei
Południowej, Polsce, na Tajwanie i we Włoszech.
Więcej informacji można znaleźć na stronie www.universal-robots.com

