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ZAGADNIENIE BEZPIECZE�STWA 
ŁADUNKÓW JEDNOSTKOWYCH  

W ZAUTOMATYZOWANYCH LINIACH 
SORTUJ�CYCH  

Streszczenie 
W artykule przedstawiono zakresy zastosowa� urz�dze� sortuj�cych ładunki jednostkowe 

(prostopadło�cienne obiekty) transportowane na przeno�nikach w sposób ci�gły. Cechy u�ytkowe 
manipulatorów wyznaczono na podstawie optymalizacji numerycznej, w której jednym z istotniejszych 
ogranicze� jest spełnienie warunku nieprzekroczenia przeci��e� dopuszczalnych wywieranych na 
sortowane obiekty. Modele teoretyczne (niezb�dne na potrzeby optymalizacji) zawieraj� opracowania 
zjawisk fizycznych (udaru i tarcia) wyst�puj�cych podczas interakcji obiektu z członem roboczym 
manipulatora. Podczas bada� rozpatrywano struktury kinematyczne manipulatorów, które s�
reprezentatywnymi rozwi�zaniami technicznymi aktualnie stosowanych metod wywierania impulsu 
kieruj�cego obiekty na nowe linie transportowe w centrach logistycznych. 

WST�P 
Przedmiotem prezentowanej pracy jest zagadnienie doboru struktury kinematycznej 

urz�dze� sortuj�cych [1, 5] ładunki jednostkowe transportowane na przeno�nikach w 
odniesieniu do zakładanej wydajno�ci i przeci��e� dopuszczalnych wywieranych na 
manipulowane obiekty (ładunki jednostkowe, np. paczki pocztowe, baga�). Zagadnienie 
sortowania towarów jednostkowych istnieje tam, gdzie jest ich du�a koncentracja - w 
centrach logistycznych, np.: w�złowe urz�dy pocztowe, firmy kurierskie, porty lotnicze, 
sklepy internetowe realizuj�ce sprzeda� wysyłkow�. Wysokowydajny proces sortowania 
ładunków (wymagany na etapie kompletacji i dekompletacji partii transportowych, np. paczek 
pocztowych, baga�u) realizowany jest w praktyce za pomoc�, tzw. manipulatorów 
bezchwytakowych [6, 7, 8]. 

Proces sortowania [1] polega na podziale i kierowaniu potoku ładunków jednostkowych 
na nowe linie transportowe, na podstawie cech charakterystycznych rozpoznawanych przez 
system skanowania i detekcji systemu transportowego. Cechy charakterystyczne, 
wyró�niaj�ce poszczególne obiekty mog� by� okre�lane na podstawie wymiarów 
zewn�trznych, masy, stanu powierzchni, identyfikacji optycznej (kodów kreskowych, pisma 
odr�cznego), radiokomunikacyjnej (anten chipowych), analizy radiologicznej, 
promieniotwórczej, magnetycznej itp. Ka�demu rozpoznanemu przez system detekcji 
ładunkowi przypisywany jest odpowiedni nowy kierunek dalszego transportowania.  
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Rys. 1. Przykłady konfiguracji linii automatycznego sortowania ładunków [15]: a) w kształcie 
odcinka linii prostej, b) w kształcie zamkni�tej p�tli 

Od systemów sortuj�cych oczekuje si� by przede wszystkim były bezpieczne dla 
przemieszczanych obiektów. Innymi wa�nymi kryteriami s�: wydajno��, precyzja i 
niezawodno�� wykonywania zaplanowanych czynno�ci. W celu przeprowadzenia 
racjonalnego doboru systemów sortuj�cych w odniesieniu do oczekiwa� eksploatacyjnych 
centrów logistycznych, w tym - nieprzekraczanie przeci��e� dopuszczalnych ładunków, 
konieczny jest dost�p do obiektywnych danych charakteryzuj�cych podstawowe cechy 
u�ytkowe manipulatorów bezchwytajowych. Wobec niedostatku w literaturze �wiatowej 
opisów stosowania tego typu manipulatorów w wysokowydajnym procesie sortowania, 
jednym z istotniejszych �ródeł pozyskiwania danych o funkcjonowaniu tych urz�dze� s�
wyniki bada� symulacji numerycznej procesów roboczych wykonywanych przez te 
urz�dzenia. Do budowy modeli teoretycznych wybrane zostały urz�dzenia, które pokrywaj�
obszar współcze�nie stosowanych manipulatorów w centrach logistycznych oraz oferowanych 
przez producentów. 

1. STRUKTURY KINEMATYCZNE BEZCHWYTAKOWYCH 
MANIPULATORÓW SORTUJ�CYCH 
Manipulatory bezchwytakowe s� pozbawione chwytaków - oddziałuj� na sortowane 

obiekty uderzeniem, pchni�ciem lub sekwencj� uderze� lub pchni��. Ze wzgl�du na 
odmienno�� wykorzystywania funkcji transportowych przeno�ników wyselekcjonowa�
mo�na manipulatory stacjonarne (Rys. 2a) i potokowe (Rys. 2b).  
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Rys. 2. Manipulatory bezchwytakowe: a) stacjonarny, b) potokowy; 1 – manipulowany obiekt,  
2 – przeno�nik, 3 – człon roboczy manipulatora, v – pr�dko�� strumienia ładunków,  
vR – pr�dko�� ruchu manipulatora, Δc – odległo�� pomi�dzy czołami obiektów 
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Rys. 3. Przykładowe struktury kinematyczne stacjonarnych manipulatorów bezchwytakowych 
realizuj�cych proces sortowania: a) manipulator z zastaw� aktywn� o ruchu obrotowym 
[13, 9], b) manipulator z zastaw� aktywn� o post�powym [14], c) manipulator z kr��kami 
skr�tnymi [14]; 1 – ładunek, 2 – przeno�nik główny, 3 – człon roboczy,  
4 i 5 – przeno�niki odbiorcze, v – pr�dko�� liniowa przeno�nika głównego, vA i vB – 
pr�dko�ci liniowe przeno�ników odbiorczych 

Manipulatory stacjonarne s� zespolone z konstrukcj� no�n� przeno�nika (trwaj� wzgl�dem 
niej w bezruchu, vR = 0 – Rys. 2a), a ich człony robocze swoje ruchy robocze wykonuj�
ponad powierzchni� przeno�nika. Człony robocze zazwyczaj stanowi� ramiona aktywne 
(wykonuj�ce ruchy obrotowe, post�powe), układy ramion pasywnych, układy nap�dzanych 
kr��ków (Rys. 3).  

W manipulatorach potokowych rol� członu roboczego spełniaj� wyposa�one w dodatkowe 
funkcje segmenty przeno�nika członowego (uchylne tacki, tacki o powierzchniach no�nych 
pokrytych poprzecznymi ta�moci�gami, przesuwne wzdłu� listew zabieraki – Rys. 4). Człony 
robocze manipulatora, b�d�ce jednocze�nie segmentami przeno�nika, w�druj� w nim z 
pr�dko�ci� potoku ładunków (vR = v – Rys. 2b). 
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Rys. 4. Przykładowe struktury kinematyczne potokowych manipulatorów bezchwytakowych 
realizuj�cych proces sortowania: a) tackowy wychyłowy [10], b) tackowy z 
przeno�nikiem poprzecznym [11], c) zabierakowy [12] 

2. POJ�CIE NIEZAWODNO�CI I BEZPIECZE�STWA PROCESU 
SORTOWANIA 
Na potrzeb� prezentowanej przyj�to nast�puj�ce okre�lenia: 

– niezawodno�� procesu sortowania - poprawna dystrybucja ładunków z jednego kierunku 
transportowania na odpowiednio inne; o powodzeniu procesu rozdziału decyduje chwilowe 
poło�enie �rodka ci��ko�ci ładunku; wydzielenie ładunku z potoku nast�puje wtedy, gdy 
�rodek ci��ko�ci ładunku przekroczy skraj przeno�nika dotychczas zajmowanego i 
znajdzie si� w zasi�gu oddziaływania nowego kierunku dalszego transportowania [16].  

– zapewnienie bezpiecze�stwa procesu sortowania - niedopuszczenia do powstawania 
uszkodze� opakowa� i ich zawarto�ci; głównym zagro�eniem naruszenia bezpiecze�stwa 
ładunków jest oddziaływanie mechaniczne o charakterze udaru, spowodowane kontaktem 
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ładunku z elementami wykonawczymi manipulatora, upadkiem ładunku na podło�e lub na 
inne ładunki [17]. 

– wysoko�� swobodnego spadku ładunku na nieodkształcalne podło�e - wielko�� odnosz�ca 
si� do identyfikowania intensywno�ci nara�enia mechanicznego ładunku o charakterze 
udaru; w pracy przyj�to, i� oddziaływanie dynamiczne spowodowane swobodnym 
upadkiem z wysoko�ci Hdop = 0,3 m okre�la graniczn� warto�� dopuszczalnego 
przeci��enia, na jak� mo�e by� nara�ony ładunek, np. podczas oddziaływania na jego 
powierzchni� elementów wykonawczych manipulatora [18].  
Przyj�ta w pracy dopuszczalna wysoko�� swobodnego spadku (dopuszczalnego 

przeci��enia) wynika z faktu, i� około 20% ogólnej liczby ładunków w całym procesie 
transportowym (od dostawcy do odbiorcy ko�cowego) i towarzysz�cym mu czynno�ciom 
manipulacyjnym poddawanych jest oddziaływaniom dynamicznym porównywalnym do 
upadku z wysoko�ci H = 0,3 m na nieodkształcalne podło�e [19, 20] – rys. 5.  
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Rys. 5. Wykresy nara�enia ładunków na upadek z wysoko�ci H na nieodkształcalne podło�e w 
trakcie transportowania: a) w funkcji prawdopodobie�stwa zdarzenia (w procentach) [19],  
b) w funkcji masy ładunku i prawdopodobie�stwa zdarzenia [20] 

Konsekwencj� powy�szych ustale� s� tak�e wymagania stawiane ładunkom, których 
strumie� ma by� poddany czynno�ciom automatycznego manipulowania. Ładunki musz�
spełnia� wymagania ustalone przez PN [21, 22, 23] odno�nie odporno�ci na uderzenia przy 
swobodnym spadku. Ładunki „delikatne”, zawieraj�ce nieodpowiednio zabezpieczone 
materiały kruche lub składniki niebezpieczne dla otoczenia, łatwo ulegaj�ce uszkodzeniom 
(tzn. o mniejszej wra�liwo�ci mechanicznej na uszkodzenie [24, 25] ni� nara�enie 
dynamiczne spowodowane upadkiem na nieodkształcalne podło�e z wysoko�ci Hdop = 0,3 m), 
powinny by� odpowiednio oznakowane i poddawane r�cznym czynno�ciom manipulacyjnym 
lub realizowanym za po�rednictwem urz�dze� o obni�onej emisji przeci��e� wywieranych na 
powierzone im obiekty.  

3. ZAŁOZENIA MODELI PROCESU SORTOWANIA 
Wskazania i zalecenia niezb�dne podczas projektowania nowych rozwi�za�

manipulatorów oraz okre�lenie zakresów zastosowa� istniej�cych urz�dze� sortuj�cych 
uzyskano na podstawie analizy wyników optymalizacji numerycznych [4]. W badaniach 
wykorzystano modele teoretyczne procesu sortowania, które zawieraj� opracowania zjawisk 
fizycznych wyst�puj�cych podczas interakcji pomi�dzy obiektem a elementami 
wykonawczymi manipulatorów (zderzenia uko�nego, tarcia suchego). Siły reakcji o 
charakterze udaru pojawiaj�ce si� pomi�dzy obiektem a członem roboczym manipulatora 
zdefiniowane s� za pomoc� zmodyfikowanego nieliniowego modelu Kelvina [2]. 
Wła�ciwo�ci cierne obiektu reprezentowane s� za pomoc� modelu Karnoppa z 
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wykorzystaniem nieliniowej charakterystyki współczynnika tarcia opisanej krzyw� B-
sklejan� trzeciego stopnia [3]. Proces sortowania traktowany jest, jako sekwencja dyskretnych 
etapów ruchu wyst�puj�cych kolejno po sobie, a� do umieszczenia ładunku w miejscu 
przeznaczenia. Etapy, na które mo�na podzieli� proces ci�gły, to wyodr�bnione istotnie 
ró�ni�ce si� mi�dzy sob� stany kinematyczno-dynamiczne ruchu ładunku, wynikaj�ce z jego 
bie��cego oddziaływania i usytuowania wzgl�dem elementów wykonawczych urz�dzenia 
rozdzielczego. 

Wła�ciwo�ci fizyczne manipulowanych obiektów, niezb�dne z uwagi na przyj�te modele, 
wyznaczono podczas bada� do�wiadczalnych. Wła�ciwo�ci cierne obiektów badano za 
pomoc� metody przeciwbie�nych pól sił tarcia [3], a wła�ciwo�ci spr��ysto-tłumi�ce – za 
pomoc� metody swobodnego spadku obiektu z wysoko�ci na nieodkształcalne podło�e oraz 
spr��yst� belk� [2]. Przeprowadzone badania do�wiadczalne stanowi� ponadto weryfikacj�
eksperymentaln� potwierdzaj�c� słuszno�� przyj�tych zało�e� w modelowaniu zjawiska 
tarcia suchego i niespr��ystego uderzenia ciał.  

4. ZAKRESY STOSOWANIA MANIPULATORÓW SORTUJ�CYCH 
Przedstawione w tym rozdziale rysunki dotycz� ogólnych zalece� zastosowania 

manipulatorów sortuj�cych, które wyznaczono na podstawie optymalizacji numerycznej 
przyjmuj�c zało�enie, �e parametry pracy tych urz�dze� nie spowoduj� przekroczenia 
dopuszczalnych przeci��e� dynamicznych, odpowiadaj�cych wysoko�ci swobodnego spadku 
ładunku z wysoko�ci 0,3 m na nieodkształcalne podło�e.  

Wykresy z Rys. 6 przedstawiaj� zakresy zastosowa� grup manipulatorów sortuj�cych w 
odniesieniu do wymiarów i masy ładunków oraz oczekiwanej wydajno�ci sortowania. Ka�dy 
manipulator ma przypisany obszar o innym odcieniu wypełnienia, którego znaczenie 
obja�nione jest w legendzie rysunku. 

Wydajno�� sortowania manipulatorów podzielona jest na zakresy (mał�, �redni� i wysok�) 
– podobnie jak ładunki (na małe, �rednie i du�e). Podziały te wytyczaj� pasma kojarz�ce 
grupy manipulatorów z cechami procesu sortowania – przyporz�dkowuj� odpowiednie 
rozwi�zanie techniczne w odniesieniu do oczekiwa� u�ytkowych.  
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Rys. 6. Przestrze� rozwi�za� konstrukcyjnych manipulatorów do sortowania strumieni ładunków 
jednostkowych 
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W zakresie wysokiej wydajno�ci sortowania mieszcz� si� manipulatory potokowe (takie 
jak tackowe (4, 5) i zabierakowe (6)) oraz (co jest interesuj�ce) tak�e manipulator stacjonarny 
z zastaw� aktywn� o ruchu obrotowym (2b) funkcjonuj�cy w re�imie pracy bezudarowej 
(sortowany ładunek wykonuje bezudarowy �lizg wzdłu� zastawy).  

Na Rys. 7a przedstawione s� zakresy zastosowa� manipulatorów pod wzgl�dem 
oddziaływa� dynamicznych wywieranych na sortowane obiekty. Warto�ci tych oddziaływa�
wyra�one s� poprzez pr�dko�� udaru wn, wysoko�� H swobodnego spadku ładunku na 
nieodkształcalne podło�e oraz przyspieszenie aN nadawane obiektowi. Warto�ci liczbowe 
poszczególnych wielko�ci zostały tak okre�lone, by odtwarzały relacje rejestrowane podczas 
bada� do�wiadczalnych upadku obiektu na nieodkształcalne podło�e [3]. 

W przypadku manipulatorów tackowych (4a, 4b, 5a, 5b) i z kr��kami skr�tnymi (3) 
wzrost wydajno�ci sortowania ma niewielki wpływ na zmian� warto�ci przeci��e�
wywieranych na obiekty – w przeciwie�stwie do pozostałych grup manipulatorów 
sortuj�cych. Efekt ten spowodowany jest wyeliminowaniem z procesu sortowania 
negatywnego wpływu udaru. Kierowanie ładunków do nowych linii transportowych 
realizowane jest w wyniku ciernego sprz��enia pomi�dzy ładunkiem a elementem 
wykonawczym manipulatora. Brak udaru pozwala uzyska� znaczn� wydajno�ci sortowania. 
Okupiona jest ona jednak konieczno�ci� zwi�kszenia długo�ci przestrzeni roboczej urz�dzenia 
sortuj�cego, prowadz�c� do zmniejszenie liczby linii odbiorczymi przypadaj�cych na 
jednostk� długo�ci głównego przeno�nika rozdzielczego.  

Zwi�zek pomi�dzy wydajno�ci� sortowania, a długo�ci� przestrzeni roboczej urz�dze�
sortuj�cych przedstawiony jest na Rys. 7b. Najdłu�sz� przestrzeni� robocz� wyró�niaj� si�
manipulatory z tackami uchylnymi (4a) i (4b), a najkrótsz� – manipulatory z kr��kami 
skr�tnymi (3). Manipulator z zastaw� aktywn� o ruchu obrotowym (2) mo�e by� jednocze�nie 
zaliczony do urz�dze� sortuj�cych o najkrótszej i najdłu�szej wymaganej przestrzeni 
roboczej.  
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Rys. 7. Zakresy zastosowa� manipulatorów sortuj�cych: a) obci��enia mechaniczne wywierane 
na obiekty przez manipulatory, b) minimalne długo�ci przestrzeni roboczych manipulatorów; 
aN – przyspieszenie nadawane obiektowi, H – wysoko�� swobodnego spadku ładunku na 
nieodkształcalne podło�e, wn – wzgl�dna pr�dko�� zderzenia obiektu z elementem 
wykonawczym w kierunku normalnym 

PODSUMOWANIE 
1. Wyniki symulacji numerycznych modeli teoretycznych mog� by� wykorzystane, jako 

materiał �ródłowy, słu��cy do okre�lenia ogólnych zalece� i zakresów zastosowa� grup 
manipulatorów bezchwytakowych (na etapie ich projektowania i u�ytkowania) w 
odniesieniu do wymaga� stawianym systemom transportowo-rozdzielczym.  

2. Prezentowane zakresy zastosowa� wybranych grup urz�dze� sortuj�cych uwzgl�dniaj�
najbardziej kłopotliwe warianty cech ładunków w pomy�lnym przebiegu ich rozdziału. 
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Warianty te s� efektem kojarzenia z sob� przyj�tych skrajnych parametrów obiektów: ich 
wymiarów gabarytowych, nierównomierno�ci rozkładu g�sto�ci, wła�ciwo�ci ciernych 
oraz poło�enia pocz�tkowego na przeno�niku głównym.  

3. Wyznaczone zalecane zakresy zastosowa� zastosowania struktur kinematycznych 
manipulatorów bezchwytakowych mo�na podzieli� na kategorie ze wzgl�du na: 
• oddziaływanie dynamiczne wywierane na sortowany obiekt, wyra�one poprzez 

upadek obiektu na nieodkształcalne podło�e z wysoko�ci H (rys. 7): 
- H < 0,02 m (małe przeci��enia): manipulator tackowy z tack� uchyln� lub pokryt�

przeno�nikiem poprzecznym, manipulator z kr��kami skr�tnymi, manipulator z 
zastaw� aktywn� o ruchu obrotowym lub post�powym (ładunki przed 
przyst�pieniem do sortowania pozycjonowane s� przy kraw�dzi przeno�nika po 
stronie zamontowania ramienia roboczego), 

- H ≅ 0,3 m (du�e przeci��enia): manipulator z zastaw� aktywn� o ruchu 
obrotowym lub post�powym (sortowane ładunki s� dowolnie rozmieszczone na 
dost�pnej szeroko�ci przeno�nika głównego); 

• wydajno�� sortowania (rys. 6): 
- do 1800 szt./h (mała wydajno��): manipulator z zastaw� aktywn� o ruchu 

obrotowym lub post�powym (sortowane ładunki s� dowolnie rozmieszczone na 
dost�pnej szeroko�ci przeno�nika głównego), 

- �1800; 6000� szt./h (�rednia wydajno��): manipulator z kr��kami skr�tnymi, 
manipulator z zabierakami, manipulator z zastaw� aktywn�  
o ruchu obrotowym lub post�powym (ładunki przed przyst�pieniem do 
sortowania pozycjonowane s� przy kraw�dzi przeno�nika po stronie 
zamontowania ramienia roboczego), 

- �6000; 15000� szt./h (du�a wydajno��): manipulator tackowy z tack� uchyln� lub 
pokryt� przeno�nikiem poprzecznym, manipulator  
z zabierakami;  

• długo�� przestrzeni roboczej (Rys. 7): 
- L ≅ 2,5 m (du�a) – manipulator tackowy z tack� uchyln�, 
- L ≅ 1,3 m (mała) – manipulator z kr��kami skr�tnymi. 
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SAFETY PROBLEM OF UNIT LOADS  
IN THE AUTOMATIC SORTING LINES 

Abstract 
The article presents the ranges of applications of sorting devices of unit loads (rectangular 

objects) transported on conveyors in a continuous manner. Functional characteristics of manipulators 
are determined on the basis of numerical optimization, in which one of the most important constrains, 
is the non-exceeding of the allowable overload exerted on sorted objects. Theoretical models 
(necessary for optimization) include the development of physical phenomena (impact and friction) 
occurring during the interaction of an object with the working element of the manipulator. 

Autor: 
dr hab. in�. Tomasz PI�TKOWSKI, prof. dr hab. in�. Janusz SEMPRUCH,  
mgr in�. Tomasz TOMASZEWSKI – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w 
Bydgoszczy 


