
Analiza uwarunkowań zapewnienia 
wybranych właściwości użytkowych 

wieloosiowych manipulatorów – 

zewnętrznych osi robotów 
 

Paweł Cegielski1
, Dariusz Golański1, Paweł Kołodziejczak1

, Andrzej 

Kolasa
1
, Damian Rochalski

1
, Zakład Inżynierii Spajania, Politechnika 

Warszawska, Tadeusz Sarnowsk
2
i, ZAP-Robotyka Ostrów Wlkp. 

 

 

Streszczenie 
Ograniczony zasięg ramienia robota i uwarunkowania technologiczne dotyczące 
orientacji obrabianego (spawanego, malowanego itp.) obiektu wymuszają zastosowanie 

dodatkowych, wspomagających urządzeń. Powinny cechować się odpowiednią liczbą osi 

manipulacji, zdolnością do przenoszenia dużych obciążeń i wysoką powtarzalnością 
pozycjonowania. Przedstawione wymagania stają niekiedy w sprzeczności, wymuszając 

szereg kompromisów w odniesieniu do potrzeb, możliwości wytwórcy i ceny urządzenia. 

Dochodzenie do ostatecznego rozwiązania nie może być prowadzone wyłącznie w 
oparciu o intuicję konstruktora, ale musi być poparte obiektywnymi metodami badań i 
weryfikacji. 

W artykule prześledzono proces weryfikacji modeli konstrukcyjnych CAD pozycjonera 

typu „L” w ramach prac badawczo - rozwojowych nowych typów maszyn 

przeznaczonych do wdrożenia w PPU „ZAP Robotyka” w Ostrowie Wielkopolskim. 

 

 

Wprowadzenie 
 

W przypadku robotyzacji wielu procesów, np. spawania, cięcia termicznego czy 

obsługi maszyn, zachodzi często potrzeba manipulacji narzędziem lub chwytakiem 

w zakresie przekraczającym zasięg robotów przemysłowych dedykowanych do tych 
zadań. Osiągnięcie określonych punktów w przestrzeni wiąże się nie tylko z 
zasięgiem robota i bezkolizyjnym ominięciem przeszkód, ale także zapewnieniem 

wymaganej procesem orientacji narzędzia. 
Rozwiązaniem może być użycie dodatkowych urządzeń manipulacyjnych 

zsynchronizowanych z osiami robota – tzw. osi zewnętrznych: torów jezdnych 
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zapewniających konieczny wzrost zasięgu robota przewożonego na ruchomej 
platformie oraz wieloosiowych pozycjonerów o specjalnej konstrukcji, 
manipulujących zamocowanymi (poprzez specjalne oprzyrządowanie) obiektami 

obrabianymi (rys. 1) [3-5,7-9]. 

 

 
 

Rys. 1. Robot na bramowym torze jezdnym spawający obiekty na pozycjonerach wrzecionowych 

 

Wieloosiowe pozycjonery stanowią jedną z najważniejszych grup maszyn 
integrowanych z robotami przemysłowymi. Realizują ruchy ustawcze i/lub robocze 
zamocowanych obiektów. Powinny się charakteryzować szerokim zakresem 
ruchów poszczególnych osi, możliwie jak największą przestrzenią roboczą 
(obszarem załadunkowym), zdolnością do przenoszenia wysokich momentów 
obciążających i powtarzalnością pozycjonowania najlepiej tego samego rzędu co 
współpracującego robota. Tego typu wymagania stają nierzadko w sprzeczności, 

np. długie ramiona manipulacyjne zwiększające przestrzeń roboczą zwiększają 
momenty obciążające i deformacje.  

Opracowanie w pełni funkcjonalnego pozycjonera wymaga szeregu 
kompromisów popartych analizami potrzeb technologicznych realizowanych 
procesów wytwórczych, możliwości producenta (dostępności materiałów, napędów 
i przekładni) oraz akceptowalnej i konkurencyjnej ceny urządzenia. Dochodzenie 
do ostatecznego rozwiązania nie może być prowadzane wyłącznie w oparciu o 
doświadczenie i intuicję konstruktora, ale musi być podparte obiektywnymi 
metodami weryfikujących obliczeń i symulacji, np. analizą wytrzymałościową 
metodą elementów skończonych (MES) [1-3,6,8,10,11].  

Do prac konstrukcyjnych włączono opracowanie trzech nowych typów maszyn: 
dwóch pozycjonerów, o konstrukcji typu „L” i „H” oraz systemu torów jezdnych. 
W artykule omówiono wybrane wyniki badań i analiz pozycjonerów typu „L”, 
charakteryzujących się wysoką funkcjonalnością, a zarazem dużą złożonością 
konstrukcyjną (rys. 2, tabl. 1). 
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Tabl. 1. Zestawienie parametrów użytkowych pozycjonerów typu „L” przyjętych 
dla projektu [4] 

 

Funkcja lub parametr Rozmiar 1 Rozmiar 2 
Liczba stanowisk / platform jezdnych 1 lub 2 

Napęd elektryczny (dedykowany) 
Łączna liczba sterowanych osi 2/5 (jedno/dwu –stanowiskowy) 

Obrót stołu roboczego/sterowanie nx360O/ciągłe 
Obrót ramienia „L” / sterowanie nx360O/ciągłe 

Obrót zmiany stanowisk/sterowanie 2x180O/dyskretne 
Nośność [kg] 250 500 

Powtarzalność pozycjonowania [mm] nie gorsza niż ±0,1 
Maks. prąd spaw. [A] nie mniej niż 500A 

Maksymalna przestrzeń rob. [m] 1,5x1,5x1,5 2,0x2,0x2,0 
Mocowanie napędu uniwersalne  

 

 
 

Rys. 2. Objęte projektem, wybrane modele CAD pozycjonerów „L”: a - jednostanowiskowy 

dwuosiowy o nośności 250 kg, b - dwustanowiskowy pięcioosiowy o nośności 500 kg [2] 

 

 

Studium konstrukcyjne pozycjonera typu „L” 
 

Jednostanowiskowe pozycjonery dwuosiowe (z pojedynczym stołem roboczym) 
uchodzą za jedne z najbardziej wszechstronnych. Nadają zamocowanemu 

przedmiotowi ruchy w płaszczyźnie obrotu stołu roboczego oraz przez przechylenie 

tego stołu (tabl. 2). Tego typu dwuosiowa manipulacja jest typowa m.in. dla 
pozycjonerów spawalniczych: obrót stołu istotnie ułatwia dochodzenie robota do 
miejsc znajdujących się uprzednio poza jego zasięgiem, a jego pochylenie 
dodatkowo wspomaga spawanie (lub inny proces) w pozycjach najdogodniejszych 

technologicznie. Rozwinięciem funkcjonalnym są pozycjonery dwustanowiskowe, 
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powstałe na bazie niektórych konstrukcji jednostanowiskowych umocowanych 

symetrycznie po dwóch stronach centralnego, obrotowego korpusu (rys. 2b).  

 

Tabl. 2. Porównanie głównych cech użytkowych pozycjonerów dwuosiowych [4] 

 

 

Na tle przedstawionych rozwiązań wyróżniają się pozycjonery typu „L”, 

manipulujące obiektami za pośrednictwem dwóch osi głównych – obrotowego stołu 

i ramienia w kształcie litery „L”. Ich odmienność wobec standardowych 

pozycjonerów dwuosiowych polega na [4,8]: 

� lepszym usytuowaniu manipulowanego obiektu w stosunku do zasięgu robota, 

� w pełni użytecznym, pełnym zakresie pochylenia obiektu (przez obrót ramienia 
„L” o nx360O), pozwalającym na jego ustawienie w pozycji całkowicie 
odwróconej, 

� naturalnym wyważeniu obiektu, m.in. poprzez zbliżenie jego środka ciężkości 
do osi obrotu ramienia „L” (osi B, tabl. 2) i redukcję generowanego momentu 
obrotowego, 

� możliwości wyważenia obciążenia poprzez regulowaną (dokładaną) 
przeciwwagę 

� lub innowacyjne przesuwanie (ręczne przestawianie) poziomej belki ramienia 
„L” (rys. 3),  

� możliwości budowy wersji dwustanowiskowych (rys. 2b).  

 

W projekcie założono dwa rozmiary maksymalnej przestrzeni roboczej: 
1,5x1,5x1,5 m (dla nośności 250 kg) i 2,0x2,0x2,0 m (500 kg). Przyjęto, że 
przyjmie ona formę sześcianu, nieruchomo usytuowanego przed korpusem 
pozycjonera i postawionego na powierzchni stołu roboczego znajdującego się w 
dolnym, najniższym położeniu, wewnątrz którego może znaleźć się manipulowany 
obiekt (rys. 4). Niezależnie od wysokości zamocowania poziomej, ruchomej belki 
ramienia „L” (rys. 3), możliwy będzie swobodny obrót obydwu osi manipulacji dla 
niezaładowanego pozycjonera [4].  
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Rys. 3. Idea konstrukcyjna pozycjonera jednostanowiskowego typu „L” 

 

Maksymalny rozmiar manipulowanego obiektu dla tego typu pozycjonerów 

będzie jednak silnie uzależniony od chwilowej pozycji kątowej obydwu osi 

manipulacji, ustalonego konstrukcyjnie położenia osi obrotu ramienia „L” (Hp + Hs 
na rys. 4) oraz wysokości, na jakiej zamocowano poziomą belkę „L” (Hs na rys. 4) 

[4]. 

 
 

Rys. 4. Obszar maksymalnej przestrzeni roboczej pozycjonera „L” [4] 

 

Swobodny obrót stołu roboczego możliwy będzie z obiektem w kształcie walca 
o maksymalnej średnicy 1,5 lub 2,0 m, odpowiednio do rozmiaru pozycjonera (250 
i 500 kg). Na rys. 5 przedstawiono analizę zdolności manipulacyjnych ramienia „L” 
obiektem o takich samych wymiarach w zależności od wysokości, na jakiej 
usytuowano oś obrotu ramienia „L”  (Hp + Hs), w tym ustawionego dla danego 

zastosowania odsunięcia Hs, gdzie: R – promień przestrzeni roboczej (R1 < R2), Hs 
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– odległość powierzchni stołu roboczego od osi obrotu ramienia „L” (mimośród 
ramienia „L”, gdzie Hs1 > Hs2), Hp – odległość powierzchni stołu roboczego od 
podstawy (Hp1 < Hp2).   

 

 
 

Rys. 5. Analiza zdolności manipulacji ramieniem „L”  obiektu o takich samych wymiarach w 

zależności od wysokości osi obrotu ramienia „L” 

 

Na podstawie rys. 5 widać problemy konstrukcyjne modelu „L”: 
a) dogodna dla obsługi wysokość załadunkowa Hp1 będzie powodować duże 

odsunięcie powierzchni stołu od osi obrotu ramienia „L” Hs1, skutkujące 
wysokim momentem obciążającym napęd i przekładnię (rys. 5a), 

b) zmniejszone odsunięcie powierzchni stołu od osi obrotu do Hs2<Hs1 (mniejszy 
moment obciążający napęd i przekładnię) skutkuje znacznie większym 
promieniem przestrzeni roboczej R2>R1 (na granicy kolizji z podłożem) i 

wymusza nieergonomiczną pozycję załadunkową Hp2>Hp1 (rys. 5b), 

c) obniżenie podstawy korpusu do wysokości ergonomicznej obsługi Hp1, a 

zarazem przyjęcie zmniejszonego odsunięcia powierzchni stołu od osi obrotu do 
Hs2<Hs1 (mniejszy moment obciążający napęd i przekładnię), skutkuje 

niepełnym zakresem obrotu ramienia „L” i kolizją obiektu z podłożem (rys. 5c), 

 

Ostatecznie, dla pozycjonera 250 kg odrzucono wariant c na rzecz rozwiązania 
b. Dla rozmiaru 500 kg najlepszy okazał się wariant c (tabl. 3). 

 

Tabl. 3. Wybrane parametry wymiarowe pozycjonera „L” (widok na rys. 5) 

 
Nośność [kg] / przestrzeń [m] Hp [mm] Hp + Hs [mm] 

250 / 1500x1500x1500 902,0 1362,0 
500 / 2000x2000x2000 900,4 1526,0 
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Wstępne analizy i ustalenia badawcze 
 

Kolejny etap prac projektowych i badawczych dotyczył statycznej weryfikacji 

gotowych modeli konstrukcyjnych CAD w oparciu o analizę wytrzymałościową 
metodą elementów skończonych i obejmował następujące zagadnienia [2]: 

1. Opracowanie modeli bazowych do modelowania MES pozycjonerów „L”: 

a. ustalenie rodzaju i gęstości siatki MES, 
b. ustalenie sposobu przygotowania modeli CAD, w tym usunięcie elementów 

rysunkowych lub podzespołów nieistotnych, utrudniających modelowanie. 

2. Ustalenie rodzaju i zakresu obciążeń działających na modelowane zespoły. 
3. Obliczenia i wizualizacje powstających ugięć i naprężeń badanych modeli. 

4. Przekazanie wniosków z modelowania MES do weryfikacji modeli 
konstrukcyjnych CAD. 

 

Specyficzna konstrukcja analizowanego pozycjonera sprawia, że obciążenie 
ramion i napędów będzie się znacząco różniło w zależności od chwilowego 
położenia osi obrotu ramienia „L”. Należało poddać analizie ustawienia 
reprezentujące różne warunki pracy – w pozycji podstawowej (A – 0

O
 na rys. 6), 

bocznej (B – 90
O) i odwróconej (C – 180

O
). 

Założono, że nośność nominalna (udźwig) dostępna będzie w punkcie 
znajdującym się na środku powierzchni montażowej stołu roboczego pozycjonera i 
będzie maleć w miarę odsuwania się środka ciężkości obciążenia. Z uwagi na 
bardzo małe prędkości manipulacji, analizy dotyczyły obciążeń statycznych 
przykładanych na powierzchni stołu.  

 

 
 

Rys. 6. Analizowane ustawienia osi obrotu ramienia „L” [2] 

 

Badania obliczeniowe metodą elementów skończonych prowadzono z 

wykorzystaniem programu matematycznego LUSAS FEA [10,11].  
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Wyniki obliczeń wytrzymałościowych MES 
 

Dla przyjętej geometrii konstrukcji pozycjonera przestrzennego oraz dobranym 
zagęszczeniu siatki elementów skończonych przeprowadzono obliczenia 
numeryczne uzyskując informacje o miejscach spiętrzenia naprężeń oraz 
największego ugięcia konstrukcji pod obciążeniem. 
Badania wykonane w pierwszej kolejności miały charakter względny – 

porównawczy, a w obliczeniach pominięto wpływ grawitacji oraz masy napędów i 
osprzętu. 
Na rys. 7 przedstawiono wizualizację ugięcia pionowego pozycjonerów L dla 
przyjętych obciążeń z ramieniem „L” w pozycji spoczynkowej. Zaobserwowano 

ponad dwukrotny wzrost ugięcia końca pionowej belki poprzecznej z 1,16 mm dla 

obciążenia 250 kg do 3,24 mm dla konstrukcji o nośności 500 kg. Widać także, że 
kształt belki poziomej ramienia „L” oraz połączonej z nią belki pionowej 
praktycznie nie uległ odkształceniu, a jedynie doznał obrotu o pewien kąt 
względem miejsca połączenia belki pionowej z korpusem pozycjonera co świadczy 
o tym, że jest to obszar decydujący o wielkości ugięcia pionowego belki 
poprzecznej pozycjonera [2]. 

 

 
 

Rys. 7. Wizualizacja ugięcia pionowego pozycjonera „L”: a - pod obciążeniem 250 kg,  
b - pod obciążeniem 500 kg [2] 

 

Na rys. 8a pokazano rozkład naprężenia zredukowanego w modelu o nośności 
250 kg. Wartości maksymalne naprężeń koncentrują się w obszarze połączenia 
belki pionowej ramienia „L” z korpusem i osiągają wartości ok. 31 MPa dla modelu 
z obciążeniem 250 kg oraz 109 MPa dla modelu z obciążeniem 500 kg. Jest to 
miejsce, które wydaje się kluczowe z punktu widzenia ugięcia pionowego belki 
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poziomej, ponieważ tam właśnie dochodzi do obrotu pionowej belki względem osi 
poziomej tulei łączącej korpus z belką pionową [2].  

W związku z zaobserwowanym spiętrzaniem się naprężeń w obszarze osi obrotu 
ramienia „L” przeprowadzono dodatkowe badania ze zmodyfikowaną 
(powiększoną) płytą pośrednią, łączącą ramię z korpusem, oraz z zaślepionym 
otworem rewizyjno – montażowym (rys. 8b). W pierwszym przypadku okazało się, 
że konstruktor zastosował prostokątną płytę pośrednią usztywniającą połączenie 
obrotowe dla ramienia „L” obróconego o 90O względem korpusu (poz. B na rys. 6). 
Do dalszej analizy płytę powiększono, zmieniając jej kształt na kwadratowy. W 

tabl. 5 zestawiono obliczone wartości naprężeń oraz przemieszczeń w różnych 
konfiguracjach (położeniach ramienia „L” względem korpusu), przed i po 
modernizacjach, dla pozycjonera obciążanego masą 500 kg. 
 

Tabl. 5. Zestawienie naprężeń i przemieszczeń różnych ustawień i wariantów 
pozycjonera obciążanego masą 500 kg [2] 

 
      a)                                                                                               b) 

`  

 

Rys. 8. Rozkład naprężeń zredukowanych w modelu pozycjonera „L” (250 kg) obliczony za 

pomocą MES [2] (a) oraz ramię „L” przed i po modernizacji (b) 

 

naprężenie zredukowane (MPa) przemieszczenie pionowe (mm) 
wersja podstawowa, kąt obrotu ramienia 0°/180°/90° 

109,1/108,4/138,7 3,246/3,261/2,902 
wersja ze zwiększoną płytą, kąt obrotu ramienia 0°/180°/90° 

98,3/98,3/122,6 3,054/3,076/2,868 
wersja bez otworu rewizyjnego, kąt obrotu ramienia 0°/180°/90° 

110,1/112,2/117,3 3,173/3,198/2,584 
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Widać, że niemodyfikowany model z ramieniem obróconym o 180° w 

stosunku do pozycji podstawowej (0°) nie wykazuje specjalnych różnic, 

zarówno w rozkładzie naprężeń zredukowanych (wielkość maksymalna 
wyniosła 108,4 MPa), jak i przemieszczeń (maksymalne ugięcie pionowe 
wyniosło 3,26 mm). Interesujące informacje dostarczają natomiast wyniki 

dla modelu z ramieniem ustawionym w pozycji obróconej o 90° (rys. 9).  

 

 

 

Rys. 9. Pozycjoner „L” (500 kg) w pozycji obróconej o 90°: a - rozkład naprężeń 
zredukowanych, b - rozkład przemieszczenia (ugięcia) pionowego [2] 

 

Z przeprowadzonych obliczeń widać, że dłuższe poziome ramię podlega 
skręcaniu, a naprężenie zredukowane znacząco wzrasta do 138,7 MPa. 
Paradoksalnie jednak maksymalne przemieszczenie pionowe DY dla konfiguracji 

obróconej o 90° (2,90 mm) jest mniejsze niż dla konfiguracji podstawowej - 0° 
(3,25 mm). Wynika to z połączenia ramienia "L" z korpusem, czyli miejsca od 
którego w największym stopniu zależy wartość maksymalna przemieszczenia 
pionowego. W analizowanej konstrukcji w tym miejscu połączenia występują 
różnice spowodowane usztywnieniem przez płytę pośrednią. Jej rozmiar miał 
wpływ na wielkość maksymalnego ugięcia pionowego tarczy pozycjonera, choć jak 
wykazały obliczenia nie są to wartości znaczące. Zwiększenie płyty pośredniej w 
każdym przypadku nieznacznie zredukowało naprężenie �red i przemieszczenie 

pionowe DY (tabl. 5). Ciekawa okazała się druga modernizacja, polegająca na 
zaślepieniu otworu rewizyjno – montażowego w ramieniu „L”. Znaczącą poprawę 
zaobserwowano dla konfiguracji z ramieniem „L” obróconym o 90°. Niewielkie 

korzyści przedstawionej modyfikacji w połączeniu z trudnością techniczną 
praktycznej realizacji przemawia za jej odrzuceniem.  

W drugiej kolejności przeprowadzono obliczenia o charakterze bezwzględnym, 
z uwzględnieniem grawitacji oraz obciążenia masą silników i przekładni, jednak z 
pominięciem poprzednio opisanych modernizacji. Napotkanym problemem była 

niemożność modelowania MES jednostek napędowych (silnik, przekładnia, piasta 
itp.) – skomplikowanych geometrycznie, nierozpoznanych materiałowo, ale 

– 138 –



Paweł Cegielski, Dariusz Golański, Paweł Kołodziejczak, Andrzej Kolasa,                

Damian Rochalski, Tadeusz Sarnowski 

 

 

stanowiących istotne obciążenie dla zespołów analizowanych maszyn. Ostatecznie, 

na podstawie modeli CAD wyznaczono położenia środków ciężkości napędów, a 
masy wprowadzono w oparciu o dane katalogowe (rys. 10).    

 

 
 

Rys. 10. Napęd stołu pozycjonera „L” (500 kg) z wyznaczonym położeniem środka ciężkości 
 

Na rys. 11 przedstawiono wyniki rozkładu naprężeń zredukowanych oraz 
ugięcia pionowego w pozycjonerze obciążonym masą 500 kg z uwzględnieniem 
grawitacji i masy napędu, w podstawowym ustawieniu ramienia „L” (0°). Rozkład 
w pozycjonerze obciążonym masą 250 kg był bardzo podobny pod względem 
jakościowym. 
 

 
 

Rys. 11. Pozycjoner „L” (500 kg + grawitacja + masa napędu) w pozycji podstawowej (0°):             
a - rozkład naprężeń zredukowanych, b - rozkład przemieszczenia (ugięcia) pionowego 

 

Jak można było przewidzieć, naprężenia zredukowane oraz przemieszczenia 
(ugięcia) pionowe uległy zwiększeniu w stosunku do wariantu podstawowego, nie 
uwzględniającego grawitacji oraz masy napędów i osprzętu. Dla pozycjonera typu 

L obciążonego masą 250 kg maksymalne naprężenie zredukowane wzrosło z 31,3 

MPa do 80,8 MPa (w miejscu połączenia belki pozycjonera z korpusem), a 

maksymalne ugięcie pionowe DY (na tarczy) z -1,168 mm do -2,371 mm. 

Analogicznie, wyniki dla pozycjonera typu L obciążonego masą 500 kg wyniosły: 
maksymalne naprężenie zredukowane wzrosło z 109,1 MPa do 261,9 MPa, 

maksymalne ugięcie pionowe na tarczy DY wzrosło z -3,246 mm do -6,194 mm. 

Jednak w tym ostatnim przypadku miejsce występowania maksymalnego 
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naprężenia zredukowanego uległo przeniesieniu z obszaru połączenia korpusu z 
pionową belką pozycjonera do obszaru dolnej łapy, na której posadowiony jest 
korpus pozycjonera. W miejscu połączenia ramienia pozycjonera z korpusem 
naprężenie zredukowane wzrosło do ok. 120 MPa. 

W analizie konstrukcji pozycjonera „L” istotne znaczenie ma także ustalenie 

środka ciężkości obiektu, który będzie zamocowany do tarczy stołu roboczego. 

Będzie to miało wpływ przede wszystkim na wielkość momentu skręcającego 

krótszego ramienia pozycjonera. Układ najkorzystniejszy będzie wtedy, gdy środek 
przyłożenia siły pokryje się z osią obrotu ramienia „L”. Na rys. 12b przedstawiono 

przypadek, w którym zasymulowano obciążenie (500 kg) odsunięte od powierzchni 

stołu roboczego o 500 mm (dla pozycjonera 500 kg konstrukcyjna odległość 
powierzchni stołu roboczego od osi obrotu ramienia „L” wynosi 625,6 mm). W 

takim układzie maksymalne ugięcie pionowe w stosunku do wariantu z 

obciążeniem przyłożonym na powierzchni stołu nieznacznie wzrosło z 5,53 mm do 

5,72 mm przy niewielkim spadku maksymalnych naprężeń zredukowanych z 315,8 
MPa do 288,9 MPa, ale cały czas występujących w obszarze połączenia podstawy 
korpusu pozycjonera z belką, na której jest posadowiony. 
 

 
 

Rys. 12. Rozkład przemieszczenia (ugięcia) pionowego pozycjonera „L” (500 kg) w pozycji 

obróconej o 90°: a - z obciążeniem przyłożonym na powierzchni stołu roboczego,                 
b - z przesuniętym o 500 mm środkiem działania obciążenia 

 

Ujawnione w obliczeniach skrajne, bardzo wysokie wartości naprężeń 
zredukowanych odnoszą się przeważnie do bardzo małych, a zatem mniej istotnych 
skupisk, a z uwagi na złożoność siatki MES mogą być także efektem osobliwości 
wynikających ze specyfiki obliczeń numerycznych. Przykładem może być 
naprężenie powyżej 300 MPa (a więc powyżej granicy plastyczności) ujawnione w 
niewielkim obszarze w miejscu montażu (spawania) łapy mocującej do podstawy 
pozycjonera (rys. 13).   
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Rys. 13. Spiętrzenie naprężeń zredukowanych w podstawie pozycjonera „L” (500 kg) 
 

Taka sytuacja może być potraktowana jako błąd konstrukcyjny, usunięty np. 

poprzez przesunięcie łapy mocującej (zaznaczono przerywaną linią na rys. 13).  

 

 

Podsumowanie 
 

Konstrukcja pozycjonera „L” przeznaczonego do zintegrowanej współpracy z 
robotem przemysłowym, cechującym się szerokim zakresem ruchów, dużą 
nośnością oraz przestrzenią roboczą jest zadaniem trudnym. Dla zadanych 

warunków pracy pozycjonerów kryteriami podlegającymi ocenie było: 
1) osiągnięcie poziomu sił i momentów gnących wywołujących naprężenia w 

belkach nie przekraczające granicy plastyczności materiału konstrukcyjnego, 

2) osiągnięcie poziomu odkształceń sprężystych wywołujących ugięcia 
(deformacje) nie przekraczające 0,05 mm w obszarze stołu roboczego. 

O ile warunek pierwszy można uznać za spełniony, gdzie największe naprężenia 
zredukowane nie osiągały wartości połowy granicy plastyczności materiału, to 

spełnienie drugiego kryterium wydaje się trudne (nierealne) dla przyjętych 
rozwiązań konstrukcyjnych oraz warunków modelowania.  

Dla pozycjonerów „L” krytyczne okazało się ruchowe połączenie ramienia „L” z 
korpusem – szczegółowe analizy wykazały (tu nie przytoczone), że sam korpus 
oraz wyodrębnione ramię „L” spełniają postawiony warunek dopuszczalnego 
ugięcia poniżej 0,05 mm. Deformacja osi obrotu nie natomiast jest możliwa do 
weryfikacji obliczeniowej MES z uwagi na handlowy, nieznany konstrukcyjnie i 

materiałowo charakter tego elementu. Jego ostateczna weryfikacja (i ewentualna 

modyfikacja) nastąpi podczas badań ruchowych zbudowanych maszyn. 

Modyfikacje konstrukcji, mające na celu zwiększenie ich sztywności, dały tylko 

nieznaczne efekty w postaci niewielkiego zmniejszenia ugięcia. Przedstawione 

wyniki analiz MES pokazują jednak, że zaprezentowane konstrukcje mogą być 
zbliżone do optymalnych. Są one bardzo masywne, gdzie zarówno korpus jak i 
ramię „L” nie odkształcają się. Problemy występują w miejscu łączenia korpusu z 

ramieniem i to nad tym należałoby się skupić. 
Czynności związanie z programowaniem robota należy wykonywać po 

zamocowaniu obiektu na pozycjonerze. Spowoduje to uwzględnienie w cyklu pracy 

robota przemieszczeń pozycjonera wynikających z jego masy własnej oraz 
obciążenia. 
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Analysis of conditions of assurance some properties of multiaxial manipulators            

as outer robotic axes 

Abstract 

Due to the limited range of robotic arm reach as well as manufacturing conditions of the 

work (e.g. welded or painted part) make the necessity of additional equipment to be 

employed. Such equipment should have required number of manipulation axes, ability to 

carry load, as well as repeatability of positioning. These requirements are sometime in 

conflict with needs, manufacturer capacity and price of the equipment forced to find 

compromises. Therefore, the final solution is always the result of designer intuition but 

should be verified with the use of objective test methods. Such verification process of CAD 

model of L- type positioner as a part of research and development of a new types of 

machines to be implemented in PPU “ZAP Robotyka” in Ostrów Wielkopolski. 
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