
Musimy się przyzwyczaić, że coraz 
częściej będziemy dzielić naszą 
przestrzeń pracy z robotami 
oraz urządzeniami działającymi 
bez bezpośredniego nadzoru 
człowieka. Czy robot lub wózek 
samojezdny to zagrożenie czy raczej 
nasz przyszły kompan, z którym 
powinniśmy się zaprzyjaźnić?

MARCIN CZACHOWSKI

P onad 10 lat temu po raz pierwszy użyto 
terminu Przemysł 4.0 (Hanower, Niemcy), 
którym określa się szeroko pojętą komunika-

cję pomiędzy pracującymi maszynami oraz na linii 
maszyna - człowiek. W praktyce działa to w ten spo-
sób, że zaimplementowane algorytmy kalkulacyjne 
są w stanie samodzielnie sterować pracą urządzeń, 

wybierając działania na podstawie warunków i oko-
liczności, jakie występują w danej chwili. To tyle 
w skrócie na temat teorii. 

Wprowadzenie takich rozwiązań potrafi znacz-
nie zwiększyć efektywność pracy. Niemniej trzeba 
pamiętać, że z całego łańcucha pracy częściowo 
wykluczany jest udział człowieka. Jakie przynosi 
korzyści, a jakie straty generuje? Jaki ma wpływ 
na bezpieczeństwo ludzi? Między innymi na te 
oraz inne pytania postaram się odpowiedzieć na 
przykładzie wdrożenia samojezdnych wózków AGV 
(ang. Automated Guided Vehicle) w firmie z branży 
motoryzacyjnej (ale tak samo wygląda ten proces 
w innych branżach/zakładach).

AGV – czyli pojazd bez kierowcy
Jeden z kontrahentów Elokon Polska, zajmujący 
się produkcją podzespołów dla samochodów oso-
bowych, podjął rękawicę na polu wprowadzania 
zmian intralogistycznych, które z założenia miały 
przyśpieszyć produkcję wykonywanych elementów, 
a tym samym zwiększyć wydajność procesu w ujęciu 
globalnym.

Twoim przyjacielem w pracy?
Robot
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Firma postanowiła rozpocząć pracę nad optyma-
lizacją transportu wewnętrznego, bowiem pierwot-
nie półprodukty transportowane były do miejsc ob-
róbczych przez magazynierów. Polegało to na tym, 
że pracownicy obsługujący maszyny zgłaszali za 
pomocą różnobarwnych chorągiewek brak danego 
elementu potrzebnego do pracy, a pracownik strefy 
magazynowej widząc to, pobierał detale i zanosił je 
na miejsce montażu. 

Taki rodzaj organizacji sprawiał, że często docho-
dziło do sytuacji, w której maszyny nie pracowały, 
ponieważ nie zdążono na czas dostarczyć podzespo-
łów. Rozwiązanie problemu przyniosło zaimplemen-
towanie do tego strumienia przepływu materiałów 
samojezdnych wózków typu AGV. 

Bezpieczna nawigacja w budynku
Jak taki wózek transportowy odnajduje drogę, omija 
przeszkody i ludzi? Tam, gdzie jest to możliwe, w po-
sadzce zatapia się tak zwane nawigatory, pomiędzy 
którymi porusza się wózek. Jeżeli trasa wózka za 
każdym razem jest taka sama, to w celu zaplanowa-
nia drogi na posadzce nakleja się specjalną taśmę 
magnetyczną, wzdłuż której wózek jeździ. Oba te 
rozwiązania nie mogły zostać przyjęte w zakładzie 
naszego kontrahenta, dlatego też, aby wózek sku-
tecznie wykonywał swoje obowiązki, wykorzystano 
metodę wirtualnego mapowania przestrzeni. 

Tworzenie mapy pomieszczenia
Pojazd, który używa tej metody nawigacyjnej, po-
siada w swojej przedniej części skaner laserowy, 
a dodatkowo wykorzystywane jest specjalne opro-
gramowanie ułatwiające przemieszczanie się. Kąt 
skanowania zainstalowanego skanera wynosi 270° 
przy częstotliwości 120 skanów na sekundę. 

Jadący wózek skanuje przestrzeń poprzez wy-
syłanie wiązek laserowych w różnych kierunkach, 
po czym mierzy czas, w którym powracają one 
do detektorów. System operacyjny robota na 
podstawie zebranych informacji tworzy układ 
punktów, które kolejno zmieniają się w elementy 
konstrukcyjne (ściany, słupy nośne, barierki). 

Człowiek na kursie!
Układ tych punktów odczytywany jest jako mapa bu-
dynku, na której robot rozpoznaje wygląd otoczenia, 
swoje obecne położenie oraz cel trasy. Skaner lase-
rowy pełni również rolę ochronną, ponieważ jeżeli na 
trasie poruszającego się wózka pojawi się człowiek, 
skaner odczyta go jako przeszkodę. Wykorzystując 
do tego opisane wyżej algorytmy, wózek postara się 
początkowo wyminąć człowieka, a jeżeli będzie to 
niemożliwe (np. zbyt wąski przejazd albo człowiek 
zbliża się zbyt szybko), to się zatrzyma i wznowi swoją 
trasę dopiero po usunięciu przeszkody. 

Wracając natomiast do głównej myśli w tej części 
tekstu – tak jak wspomniałem, nasz kontrahent, 
wykorzystując implementację wózka AGV na terenie 
swojego zakładu, w pełni zoptymalizował transport 
surowych półproduktów pomiędzy magazynem 

Marcin Czachowski
Starszy Inżynier Bezpieczeństwa 
Maszynowego oraz Project 
Leader, Elokon Polska

Zajmuje się przeprowadzaniem ocen ryzyka maszyn 
przemysłowych, zarówno kiedy maszyny już działają, 
jak i kiedy dopiero są projektowane.  Działa również 
jako konsultant w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych 
poprawiających bezpieczeństwo maszyn.

CZYM JEST AGV?
Pojazdy napędzane akumulatorowo (w zależności 

od wielkości urządzenia akumulatorów może 
być kilka). Dla ustalenia trasy wykorzystuje się 

różne systemy nawigacyjne uwarunkowane 
ograniczeniami budowalnymi. 
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a parkiem maszynowym. Teraz operator maszyny 
obróbczej widząc, że kończą mu się potrzebne 
elementy, wybiera na pulpicie sterowniczym (naj-
częściej jest to sporych rozmiarów tablet) opcję 
„zapotrzebowanie”. Taka informacja przechodzi 
poprzez lokalną sieć jako komunikat do strefy ma-
gazynowej oraz do floty wózków AGV. Ten pojazd, 
który jest akurat wolny, podjeżdża w magazynie do 
miejsca, w którym znajdują się potrzebne elementy 
– za pomocą odpowiednich mechanizmów pobiera 
detale i zawozi je do parku maszynowego, do któ-
rego wezwał go wspomniany operator. Za pomocą 
tych samych mechanizmów wózek AGV odkłada 
dany detal w pobliżu operatora urządzenia. Dzięki 
takiej optymalizacji udało się przyśpieszyć proces 
oraz zwiększyć wydajność. 

Kluczowe systemy bezpieczeństwa
Jak już wspomniałem powyżej, autonomiczne wózki 
samojezdne wyposażone są w systemy bezpieczeń-
stwa pozwalające na uniknięcie niebezpiecznego 
zdarzenia. Skaner laserowy znajdujący się w przed-
niej części wózka na płaszczyźnie ochrony gra tutaj 
pierwszoplanową rolę. Jego zadaniem jest wykrycie 
zbliżającego się człowieka, z którym kolizja mogłaby 
być bardzo niebezpieczna, zwłaszcza dla tej ludzkiej 
strony… 

Skaner jest w stanie rozróżnić, czy elementy 
znajdujące się przed nim są permanentnie zako-
twiczone, czy też nie. Dlatego przyjmuje różne 
działania operacyjne: odpowiednie dla człowieka, 
inne dla otoczenia. Skaner posiada cztery strefy wy-
krywania, gdzie dwie pierwsze, najbliższe względem 
wózka, przeznaczone są do dokowania. Naruszenie 

najdalszej strefy wykrywania powoduje najpierw 
spowolnienie jazdy, a następnie wózek spróbuje 
ominąć przeszkodę. 

Natomiast podczas naruszenia najbliższych stref 
wykrywania nastąpi zatrzymanie wózka. W tym przy-
padku ponowne zainicjowanie ruchu możliwe jest od 
razu po opuszczeniu przez osobę strefy zatrzymania. 
Pola detekcji skanerów bezpieczeństwa zmieniają się 
dynamicznie w zależności od prędkości jazdy wózka 
oraz od warunków geometrycznych jego otoczenia. 
Dodatkowo robot wyposażony jest w odpowiednie 
ostrzegawcze sygnały akustyczne i świetlne. 

Współcześnie coraz więcej zakładów pracy zaczyna 
rozumieć, jak wielkie znacznie ma szeroko pojęte bez-
pieczeństwo ludzi. Wiele zakładów dostosowuje swoje 
parki maszynowe do wymagań bezpieczeństwa tak, 
aby pracujące tam osoby nie były na nic narażone. 
Można już spotkać się z takimi zakładami, w których 
zastosowano w pełni autonomiczne rozwiązania. Tak 
jak wcześniej wspomniano, nowe technologie, które 
wykorzystuje m.in. Przemysł 4.0, znacznie redukują 
udział człowieka w procesie wytwórczym maszyn. 
Dzięki temu zmniejsza się ekspozycja na potencjal-
nie niebezpieczne sytuacje, których konsekwencje 
odbijają się na zdrowiu i życiu człowieka.
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