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ROBOT PRZEMYSŁOWY W DOJU KRÓW 
 
 

Streszczenie 
 
Przedstawiono przykład wykorzystania środowiska programi-
stycznego Roboguide® SimPRO, służącego do programowania 
robotów przemysłowych firmy FANUC w doju krów. Zaprojekto-
wano system z jednym robotem przemysłowym obsługującym 
zakładanie i zdejmowanie kubków udojowych na dwóch stano-
wiskach udojowych. Przedstawiono wyniki symulacji kompute-
rowej stworzonego programu sterującego. 
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Wstęp 
 
Zaproponowane rozwiązanie stosowane jest w robotach dojarskich, tj.: GA-
LAXY STARLINE (maksymalnie 2 boksy), RDS FUTURELINE firmy SAC, 
GM Zenith Robotic Milking. Oszczędności w porównaniu z rozwiązaniami 
jednostanowiskowymi wydają się być znaczące [Barczyk 2007; Szlachta 
2004]. Wykorzystanie ramienia robota przemysłowego, pracującego w tysią-
cach egzemplarzy wraz ze sprawdzoną techniką i oprogramowaniem, po-
zwala na skuteczne spełnienie zadań dotyczących doju.  
 
Celem pracy było zaprojektowanie zrobotyzowanego stanowiska doju krów. 
Ze względu na dużą powtarzalność, szybkość i zasięg pracy robotów prze-
mysłowych zaproponowano model stanowiska z jednym ramieniem obsługu-
jącym dwa stanowiska udojowe. Zaprogramowany robot może obsługiwać 
zakładanie i zdejmowanie kubków udojowych. Widok ogólny stanowiska 
przedstawia rysunek 1. 
 
Aplikacja sterująca 
 
Ze względu na wymiary i układ zaprojektowanego stanowiska zdecydowano 
się na wybór ramienia FANUC M-16iB/10L. Model ten ma sześć stopni swo-
body, charakteryzuje się zwartą budową przy jednocześnie niewielkiej masie 
230 kg, udźwigiem 10 kg i dużym zasięgiem maksymalnym wynoszącym 
1,885 m. Zmodyfikowany model tego robota (FANUC M-16iB/T) mógłby ob-
sługiwać więcej niż dwa stanowiska udojowe dzięki dodatkowemu stopniowi 
swobody w postaci toru jezdnego, po którym przemieszcza się całe ramię 
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robota [Przydatek, Kaczmarek 2006]. Należy mieć jednak na uwadze zagro-
żenie zbyt dużym stopniem skomplikowania takiego algorytmu sterującego 
aplikacją, stąd konieczne byłoby wprowadzenie automatycznego zdejmowa-
nia kubków udojowych. Rozwiązanie takie ograniczyłoby możliwość wystą-
pienia pustodoju i zawęziłoby rolę robota do zakładania kubków udojowych. 
 
Baza danych programu nie zawierała komponentów potrzebnych do zapro-
jektowania stanowiska udojowego. Niezbędne okazało się więc opracowanie 
większości podstawowych elementów wchodzących w jego skład. Zaprojek-
towano: uproszczoną instalację podciśnieniową i mleczną, składającą się ze 
zbiornika na mleko, jednostki końcowej, pompy mlecznej, oraz dwa stanowi-
ska udojowe ze stacjami paszowymi (rys. 2). 
 

 
Rys. 1. Widok ogólny stanowiska (Źródło: Opracowanie własne) 
Fig. 1. General view of the stand 
 

 
 
Rys. 2. Widok instalacji zasilającej i mlecznej oraz stanowisk udojowych (Źródło: opra-

cowanie własne) 
Fig. 2. View of feeding and milking installation as well as the milking stands 
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Wykonano również model kubka udojowego, składającego się z gumy strzy-
kowej i cylindra (rys. 3). Ze względu na brak możliwości animacji zmian po-
łożenia pominięto przewody mleczne i pulsacji.  
 

 
 
Rys. 3. Widok modelu kubka udojowego (Źródło: Opracowanie własne) 
Fig. 3. View of the teat-cup model 
 
W aplikacji skorzystano z udostępnionych w internecie zasobów z plikami 
3D CAD (serwisy: www.traceparts.com, www.3dcontentcentral.com) trójwy-
miarowych modeli krów i dodatkowego wyposażenia w postaci monitora 
kontrolnego na szafie sterującej robotem. Zaprojektowane w programie So-
lidWorks® elementy wyeksportowano w standardowym formacie IGES do 
Roboguide. Podgląd zasięgu maksymalnego wybranego modelu robota 
umożliwił odpowiednie usytuowanie elementów stanowiska udojowego 
względem ramienia (rys. 1).  
 
Dobrano efektor, w postaci mechanicznego chwytaka o napędzie elek-
trycznym, z zamocowanym na ścianie bocznej czujnikiem optycznym (rys. 4). 
Czujnik optyczny w postaci lasera 3D miał za zadanie odnalezienie aktual-
nej pozycji każdego strzyka i przekazanie tej informacji do systemu obli-
czającego pożądaną trajektorię ruchu chwytaka z kubkiem udojowym. Na 
rysunku 4 liniami zaznaczono efektywny obszar pracy wybranego systemu 
wizyjnego. 
 
Na rysunku 5 przedstawiono zrzut ekranu symulacji komputerowej zakłada-
nia kubków udojowych. W wybranym algorytmie sterującym zaimplemento-
wano pojedyncze zdejmowanie kubków udojowych z szafy i zakładanie ich 
na strzyki krowy w kolejności od najbardziej oddalonych od robota. Podczas 
wykonywania ruchów ramię porusza się z prędkością 1000 mm·s-1, co sta-
nowi połowę jego prędkości maksymalnej. Po zdjęciu kubka przez chwytak, 
ramię kieruje się z kubkiem w stronę wymienia krowy i w momencie zbliżania  
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Rys. 4. Widok chwytaka mechanicznego z systemem wizyjnym (Źródło: Opracowa-
nie własne)] 

Fig. 4. View of the mechanical catcher with vision system 
 

 

 
 
Rys. 5. Symulacja procesu zakładania/zdejmowania kubków udojowych (Źródło: Opra-

cowanie własne) 
Fig. 5. Simulation of teat-cup installing/demonting process 
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się do wymienia zwalnia do prędkości 400 mm·s-1 w celu uniknięcia jej spło-
szenia. Gdy wymię znajdzie się w obszarze pracy systemu wizyjnego wy-
krywana jest pozycja odpowiedniego strzyka i ramię robota zdecydowanym 
ruchem zakłada kubek na strzyk. Algorytm przewiduje też kontrolę popraw-
ności założenia kubka przez kontrolę ciśnienia w komorze podstrzykowej.  
 
Podsumowanie 
Symulacja programu w środowisku wirtualnym nie naraża stanowisk na 
uszkodzenia, jak również samych krów na zranienie lub stres podczas wy-
konywania prób zaprogramowania robota. Pomimo tego, iż wykorzystywane 
ramię robota jest przeznaczone do zastosowań przemysłowych, możliwe 
stało się jego przystosowanie do celów rolniczych, w tym przypadku do za-
kładania i zdejmowania kubków udojowych na stanowisku z dwoma boksami 
jednocześnie u dwóch krów.  
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