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Streszczenie 
W artykule przedstawiono propozycję wykorzystania robota przemysłowego 3 osiowego do wygła-

dzania powierzchni swobodnych prototypów karoserii samochodów osobowych i ciężarowych oraz 
autokarów ze względu na duży obszar roboczy robota suwnicowego. 
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WSTĘP 

W prezentowanym artykule przedstawiono wykorzystanie robota 3 osiowego suwnicowe-
go marki Hirata do wygładzania prototypów elementów karoserii wykonanych z materiałów 
miękkich, po fazie wstępnego kształtowania ich geometrii za pomocą frezów kulowych. Za-
stosowanie robota suwnicowego z odpowiednio zaprojektowaną głowicą obróbkową, może 
pozwolić na kształtowanie modeli karoserii samochodów lub kadłubów jachtów w skali 1:1. 
Zadaniem robota może być wygładzenie poszczególnych elementów powierzchni swobod-
nych w taki sposób, aby uzyskane powierzchnie mogły być wykorzystane w kolejnych eta-
pach produkcyjnych do budowy matryc i form oraz tłoczni blach karoserii samochodowych. 
W przypadku wykorzystywania elementów karoserii samochodowych wykonanych z lamina-
tu, konieczne jest wykonanie wzorcowego kopyta – formy podobnie jak ma to miejsce 
w przypadku budowy kadłubów jachtów lub łodzi.  

Zastosowanie robota może umożliwić automatyzację etapu wygładzania modelu wykona-
nego w skali 1:1 z miękkich materiałów, np. pianek styropianowych i służyć wygładzaniu 
śladów po obróbkowych powstałych na skutek przejść narzędzia wstępnie kształtującego daną 
geometrię. Zadaniem robota jest więc wygładzenie powierzchni swobodnych i wyeliminowa-
nie ręcznego usuwania niedokładności, powstałych na skutek usuwania poszczególnych 
warstw materiału obrabianego [3, 4]. 
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WYKORZYSTANIE ROBOTÓW PRZEMYSŁOWYCH  
W AUTOMATYZACJI PROCESÓW PRODUKCYJNYCH 
W PRZEMYŚLE MOTORYZACYJNYM  

Roboty przemysłowe suwnicowe w realiach przemysłowych stosuje się najczęściej do auto-
matyzacji procesu produkcyjnego w zakresie montażu oraz realizacji szeroko pojętego transportu 
wyrobów i półwyrobów w obszarze linii produkcyjnej. Na rysunku 1 przedstawiono przykłado-
we konfiguracje wykorzystywania robotów przemysłowych w realiach produkcyjnych. 

 
Rys. 1. Schemat rozmieszczenia urządzeń technologicznych i robotów z nimi współpracujących na 

liniach produkcyjnych a) układ liniowy, b) liniowy równoległy, c) kołowy i d) suwnicowy 
robot transportowy [5] 

W artykule autorzy proponują wykorzystanie robota do transportowania specjalistycznej 
głowicy obróbkowej względem powierzchni swobodnej tak, aby możliwa była realizacja pro-
cesu wygładzania śladów po obróbkowych, które powstały we wcześniejszych etapach jej 
kształtowania [1, 2]. 

Rola głowicy obróbkowej służącej wygładzaniu powierzchni swobodnych  
W artykule zaprezentowano propozycję wykorzystania specjalnej głowicy obróbkowej 

służącej wygładzaniu powierzchni obrabianej. Jej zadaniem jest utrzymywanie narzędzia 
ściernego o określonej geometrii (np. ściernice kształtowe w tym kulowe) w taki sposób, aby 
nacisk na powierzchnię obrabianą w dowolnym obszarze kontaktu narzędzia względem obra-
bianej powierzchni kształtowej był stały. Dlatego zaproponowano rozwiązanie umożliwiające 
wywieranie stałego nacisku narzędzia ściernego na powierzchnię obrabianą za pomocą siłow-
nika pneumatycznego sterowanego w taki sposób, aby ciśnienie w jego cylindrze bez względu 
na kształt powierzchni obrabianej wynosiło stałą wartość. Do tego zadania planuje się wyko-
rzystać regulator Fuzzy Logic pozwalający za pomocą zbiorów rozmytych utrzymywać 
optymalną wartość siły, która wywierana będzie na powierzchnię obrabianą.  

Na rysunku 2 zaprezentowano widok robota suwnicowego wraz z głowicą szlifierską  
i pneumatyczną kompensacją dosuwu. 
 



338 AUTOBUSY 

 
Rys. 2. Robot suwnicowy z przystosowany do realizacji wygładzania powierzchni swobodnych  
Źródło: Opracowanie własne. 

Zadaniem głowicy współpracującej z robotem jest wygładzenie śladów poobróbkowych  
z wcześniejszych etapów kształtowania geometrii. Jednak, aby było to możliwe konieczne 
jest odpowiednie zaprogramowanie robota przemysłowego. Programowanie robota polega na 
wyznaczeniu punktów w przestrzeni roboczej w taki sposób, aby głowica robota mogła prze-
chodzić przez punkty leżące nad powierzchnią obrabianą, w odległości pozwalającej na kom-
pensację ruchu poszczególnych elektrowrzecion i ze stałym dociskiem przemieszczać się 
względem powierzchni obrabianej. Dzięki temu możliwe jest wyznaczenie toru ruchu głowi-
cy, która musi przejść między poszczególnymi punktami w przestrzeni trójwymiarowej. Spe-
cjalny system pneumatycznego docisku umożliwi płynne przejście narzędzia względem po-
wierzchni obrobionej (rys. 3). 

 

Rys. 3. Zasada funkcjonowania głowicy obróbkowej  
Źródło: Opracowanie własne. 

PODSUMOWANIE 

Zaprezentowany w artykule układ obróbkowy może również realizować naprawy blachar-
skie poszczególnych elementów karoserii samochodowych. Wówczas działanie głowicy po-
legać będzie na wygładzaniu np. zaprawek bezpośrednio przed procesem lakierowania lub 
jeszcze wcześniej, wygładzać powierzchnie po naniesieniu szpachli na uszkodzone fragmenty 
karoserii.  

Zaprezentowane rozwiązanie konstrukcyjne wymaga dodatkowych badań, jest obecnie 
opracowywane i testowane w Katedrze Inżynierii Produkcji, gdzie również znajduje się robot 
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suwnicowy marki Hirata. W dalszych etapach badawczych planuje się testowanie głowicy  
i badanie systemu sterowania kompensacją dosuwu pneumatycznego z wykorzystaniem me-
tod sztucznej inteligencji, w tym regulatorów Fuzzy Logic. 
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PROPOSAL AUTOMATION OF THE PROCESS 
OF SMOOTHING OF LARGE STRUCTURAL 

ELEMENTS CONSISTING OF FREE SURFACES 
IN THE AUTOMOTIVE PROTOTYPING 

Abstract 
The paper presents a proposal to use three axis industrial robot to smoothing of the surface with 

free prototype car body of passenger cars, trucks and buses due to the large workspace robot crane. 
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