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Pokrowiec ochronny na ramię robota
Nowy, wygodny, prosty i efektywny środek ochrony indywidualnej
dla programistów i serwisantów robotów przemysłowych
W pracach uruchomieniowych (programowanie, testowanie, poprawianie programu)
i serwisowych prowadzonych w przemysłowych instalacjach zrobotyzowanych człowiek (programista,
technolog lub serwisant) często przebywa w przestrzeni roboczej robota, także w bezpośredniej bliskości
ramienia robota i narzędzia, którym robot operuje. W tych sytuacjach istnieją istotne zagrożenia dla człowieka,
głównie natury mechanicznej, np. uderzenie, przygniecenie, zranienie rąk, tułowia, twarzy lub głowy.
Aby zmniejszyć ryzyko z tym związane na ramię robota wystarczy założyć i zapiąć pokrowiec ochronny
wyposażony w wysokoczułe i szybko reagujące czujniki nacisku.
Pokrowiec jest sporządzony z elastycznej, miękkiej, wielowarstwowej tkaniny w której na całej powierzchni są
zamocowane w stałych odstępach elektroniczne czujniki nacisku/(dotyku).
Pokrowiec jest wykonywany w kilku rozmiarach co umożliwia jego zastosowanie do szerokiej gamy
produkowanych robotów przemysłowych.

Pokrowiec nie wymaga okablowania, ponieważ poszczególne czujniki
komunikują się bezprzewodowo z detektorem, który stanowi integralną część pokrowca.
Sygnał z detektora jest podawany jako sygnał stopu awaryjnego na wejście
układu sterowania robota, który jest odpowiedzialny za szybkie
i bezpieczne jego zatrzymanie w trybie awaryjnym.

Pokrowiec ochronny jest nakładany na manipulator (ruchome ramię) robota i ma za zadanie zabezpieczyć operatora
wykonującego prace w bezpośredniej bliskości urządzenia, na przykład w trakcie wykonywania prac programistycznych
lub serwisowych, powiązanych z ruchem ramienia robota. Pokrowiec jest wyposażony w czujniki nacisku rozmieszczone
na jego powierzchni, wyposażone w źródło zasilania i moduł komunikacji bezprzewodowej. Z pokrowcem współpracuje
detektor zbierający sygnały z czujników i przekazujący informacje o stanie ochrony do wyższej warstwy strefowania,
np. do układu sterowania robota lub systemu sterownika nadrzędnego gniazda zrobotyzowanego.

Główne zalety:
 łatwość montażu i demontażu na ramieniu robota,
 brak fizycznego okablowania pomiędzy pokrowcem a detektorem
 możliwa regulacja progu zadziałania
 uniwersalność – jest możliwe zastosowanie jednego rozmiaru pokrowca do wielu rodzajów robotów.
Rozwiązanie pokrowca jest przedmiotem zgłoszenia patentowego nr P.432489 w UP RP

Pokrowiec ochronny na ramię robota
ŁUKASIEWICZ – Instytut PIAP poszukuje firmy zainteresowanej
wytwarzaniem wyrobu na podstawie licencji lub innej formy
porozumienia.

ŁUKASIEWICZ – Instytut PIAP oferuje firmie
zainteresowanej wytwarzaniem i sprzedażą pokrowca:
 transfer praw własności intelektualnej,
 udostępnienie dokumentacji projektu modelu pokrowca,
 pomoc w jego wdrożeniu,
 udział w działaniach promocyjnych.
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Więcej informacji dotyczących projektu
www.safe-collab-rob.piap.pl
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Pokrowiec ochronny na manipulator robota jest rezultatem realizacji projektu w ramach IV etapu programu wieloletniego
„Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, finansowanego w latach 2017-2019 w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego/Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Koordynator programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

