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PROJEKT I SYMULACJA ZROBOTYZOWANEJ ODLEWNI 

Streszczenie: W pracy przedstawiono projekt całkowicie zrobotyzowanej linii odlewniczej 

realizującej proces odlewania do form piaskowych. W ramach pracy dokonano modyfikacji 

istniejącej linii formierskiej poprzez uzupełnienie jej o dodatkowe stanowiska, zaprojektowano 

i wykonano w programie Autodesk Inventor modele geometryczne wszystkich maszyn  

i urządzeń, a także zasymulowano działanie linii odlewniczej w programie ABB RobotStudio. 
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ROBOTIC FOUNDRY DESIGN AND SIMULATION 

Summary: This paper presents a fully robotized version of sand casting line. As part of the 

work, the existing molding line was modified by adding new stations, geometrical models of 

all machines and devices were designed in Autodesk Inventor and foundry line was simulated 

in ABB RobotStudio.  
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1. Wprowadzenie 

Odlewnictwo to jedna z metod wytwarzania, która miała ważny wpływ na rozwój 

naszej cywilizacji. Niektóre źródła podają, że pierwsze próby odlewania miały 

miejsce około 6000 lat temu w okolicach Syrii i Iranu [1]. Początkowo było to 

odlewanie w gruncie, z czasem jednak metody odlewania ewaluowały. Początkowo 

odlewnictwo było stosowane głównie do wytwarzania narzędzi, rzeźb lub części 

urządzeń. Obecnie tej metody wytwarzania używa się często do wykonywania 

skomplikowanych i odpowiedzialnych elementów w różnych obszarach 

przemysłu [2].  
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Jedną z najstarszych i najprostszych metod odlewania jest odlewanie do form 

piaskowych. Polega ono na wykonywaniu jednorazowych form każdorazowo przed 

procesem odlewania. Formę wykonuje się w skrzynkach z umieszczonym na dnie 

modelem elementu do odlania. Zasypując przestrzeń skrzynek masą formierską  
i utwardzając ją, tworzy się wnękę o kształcie odpowiadającym elementowi 

odlewanemu. Proces odlewania do form piaskowych w wielu odlewniach realizowany 

jest przy dużym udziale prac wykonywanych ręcznie. Postęp technologiczny 

powoduje jednak, że prace wykonywane dotychczas przez człowieka, coraz częściej 

przejmują maszyny, takie jak np. formierki, przenośniki. Mechanizacja odlewni, choć 
usprawnia proces technologiczny, to jednak nie pozwala na jego realizację bez udziału 

człowieka. Tymczasem przygotowanie form odlewniczych, wykonanie odlewów oraz 

ich czyszczenie wiąże się z występowaniem wielu szkodliwych czynników, takich jak 

pyły, gazy, wysoka temperatura, ryzyko wybuchu lub poparzenia, itp. Aby ochronić 
człowieka przed powyższymi zagrożeniami wprowadza się robotyzację stanowisk,  

a w niektórych przypadkach także całych linii produkcyjnych.  

Inne czynniki, które brane są pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o robotyzacji 

produkcji, to: 

• poprawa jakości produkcji,  

• zwiększenie wydajności,  

• eliminacja błędów ludzkich,  

• zmniejszenie ilości przestojów, 

• zwiększenie elastyczności produkcji [3]. 

Coraz częściej, podczas projektowania zrobotyzowanych stanowisk wykonuje się ich 

wirtualną kopię. Można się spotkać z określeniem cyfrowy bliźniak (ang. digital 

twin), oznaczającym wirtualne odwzorowanie fizycznego systemu, urządzenia, 

maszyny, procesu produkcji. Taka reprezentacja realnego systemu umożliwia lepsze 

zrozumienie pewnych procesów i optymalizację jego działania. Gdy taka kopia jest 

stworzona można bez problemu dokonywać korekt czy modyfikacji, np. programów 

sterujących pracą robotów bez konieczności zatrzymywania produkcji [4]. 

Za cel pracy przyjęto zaprojektowanie, zamodelowanie oraz przeprowadzenie testów 

symulacyjnych zrobotyzowanego procesu wytwarzania odlewów na automatycznej 

linii odlewniczej. Założono, że projekt dotyczył będzie procesu odlewania do form 

piaskowych oraz całkowitej robotyzacji procesu. Założenie całkowitej robotyzacji 

wynikło z konieczności ochrony pracowników przed pracą w warunkach uciążliwych, 

a proces wytwarzania odlewów do takich się zalicza. Założenie to ma wpływ również 
na sferę ekonomiczną – roboty zawsze można wykorzystać do innych procesów. 

2. Koncepcja zrobotyzowanej linii odlewniczej 

Podczas przeglądania literatury można natrafić na dwie główne koncepcje 

wytwarzania form piaskowych: formowanie bezskrzynkowe i formowanie 

skrzynkowe. 

Formowanie bezskrzynkowe występuje tylko jako w pełni zautomatyzowana linia 

produkcyjna. Na linii tej wykorzystuje się  specjalne agregaty do formowania oraz 

specjalnie zaprojektowane przenośniki szynowe. Przykładem tego rozwiązania jest 

linia DISAMATIC firmy DISA (rys. 1). 
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Rysunek 1. Automatyczna linia do formowania bezskrzynkowego firmy DISA [5] 

Formowanie skrzynkowe również jest spotykane w postaci zautomatyzowanych linii 

produkcyjnych, jednak nie jest to rozwiązanie popularne. W większości przypadków 

formowanie skrzynkowe realizowane jest przy znacznym udziale prac 

wykonywanych ręcznie. Jedyną firmą, która podejmuje się budowy zrobotyzowanych 

linii do formowania skrzynkowego, jest firma Scoval Fondarc. Przykład projektu linii 

formierskiej firmy Scoval Fondarc pokazano na rys. 2. 

 

Rysunek 2. Zrobotyzowana linia formierska Roboflex firmy Scoval Fondarc [6]  

Po zapoznaniu się z dostępnymi rozwiązaniami, przyjęta została koncepcja 

zrobotyzowanej linii odlewniczej wzorowana na rozwiązaniu prezentowanym przez 

firmę Scoval Fondarc. W stosunku do istniejącej linii formierskiej wprowadzono 

modyfikacje polegające na uzupełnieniu jej o stanowisko zalewania form i obsługę 
gotowych odlewów. W efekcie wprowadzonych modyfikacji otrzymano 

kompleksowo zrobotyzowaną linię odlewniczą przeznaczoną do wykonywania 

odlewów w formach piaskowych. Schemat blokowy projektowanej linii odlewniczej 

przedstawiono na rys. 3. 
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Rysunek  3. Schemat blokowy projektowanej linii odlewniczej 

Jak widać na rys. 3, projektowana linia odlewnicza składa się z trzech integralnych 

części spojonych linią transportową. W sekcji formowanie jest tworzona forma. 

Następnie gotowa forma transportowana jest na wózku do następnej sekcji. Transport 

odbywa się poprzez przesuwanie wózków wzdłuż szyn transportowych. W sekcji 

odlewanie forma zostaje zalana ciekłym metalem. Ostatnia sekcja odpowiada za 

otworzenie formy, wyciągnięcie odlewu, odcięcie nadlewków oraz układu 

wlewowego, a także za usunięcie masy formierskiej ze skrzynek. Następnie skrzynki 

są transportowane do sekcji formowanie. 

3. Wykonywanie modeli geometrycznych oraz projektowanie layout’u3 

Do wykonania modeli geometrycznych wykorzystano oprogramowanie CAD - 

Autodesk Inventor. Projekt layout’u oraz symulację linii wykonano w programie ABB 

RobotStudio.  

Po wypracowaniu wstępnej koncepcji linii odlewniczej przyszedł czas na wybór 

przedmiotu do odlewania. Wybór padł na element pompy odśrodkowej, który po 

usunięciu obróbki skrawaniem oraz dodaniu nadlewków i układu wlewowego 

prezentował się jak na rys. 4. 

 

 Rysunek 4. Model odlewów połączonych układem wlewowym 

                                                           

 
3 Layout - termin stosowany szeroko w przemyśle oznaczający ustawienie maszyn na hali 

produkcyjnej [11]. 



 Projekt i symulacja zrobotyzowanej odlewni 105 

Sekcja transportowa (rys. 6) składa się z dwóch robotów z odpowiednimi chwytakami 

oraz z transportera form (rys. 5). Transporter wykorzystuje przenośnik krążkowy 

(model został uproszczony do postaci szyny) oraz wózki do przewozu form. Pomysł 

na taki sposób transportu powstał z połączenia dwóch rozwiązań zaprezentowanych 

przez prof. Chudzikiewicza [7] oraz prof. Fedorszyna [8]. 

 

Rysunek 5. Przenośnik krążkowy (po lewej) [7] oraz wózek podformowy (po prawej) 

[8] 

Jako roboty wybrano cztero-osiowe manipulatory ABB IRB760 o udźwigu 450kg  

i zasięgu 3.2m. Roboty te zostały dobrane ze względu na szacowaną wagę pakietu 

przenoszonego podczas pracy. Wyliczono, że masa pakietu składającego się z wózka, 

dwóch skrzynek, formy oraz odlewu może wynosić ponad 200kg. Ze względu na fakt, 

że możliwość przezbrojenia linii jest kluczowa dla odlewni, zastosowano roboty  

o większym udźwigu. Został wybrany manipulator o czterech osiach ze względu na 

przewidywaną trajektorię robota (zawsze efektorem równolegle do podłoża). 

Chwytak został zaprojektowany z założeniem podnoszenia wózków od spodu  

i przenoszenia między transporterami. 

 

Rysunek 6. Modele sekcji transportowej 

Sekcja formierska (rys. 7) składa się z dwóch robotów, maszyny formierskiej, 

urządzenia do oczyszczania skrzynek, zgarniacza nadmiaru masy formierskiej, 

urządzenia do wycinania układów wlewowych, wiertarki do odpowietrzeń oraz 

pozycjonera. 
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Rysunek 7. Modele sekcji formierskiej: 1-roboty formierskie, 2-maszyna formierska, 

3-urządzenie do oczyszczania skrzynek, 4-urządzenie do wycinania układów 

wlewowych, 5-wiertarka do odpowietrzeń, 6-zgarniacz nadmiaru masy formierskiej, 

7-pozycjoner 

W sekcji formierskiej dokonano kilku modyfikacji względem istniejącego 

rozwiązania firmy Scoval Fondarc. Najważniejszą różnicą jest wykorzystanie 

pozycjonera do obracania półform. W oryginalnej wersji stanowiska półformy 

obracane były z wykorzystaniem specjalnych wsporników (rys. 8), takie rozwiązanie 

jest dość problematyczne z punktu widzenia programowania dlatego z niego 

zrezygnowano.  

 

Rysunek 8. Wsporniki do obracania półform na stanowisku firmy Scoval Fondarc 

[6] 

Dodatkowo zmieniono sposób wycinania układu wlewowego wykorzystując frez oraz 

dodano urządzenie do wiercenia odpowietrzeń.  
Centralnym urządzeniem sekcji jest maszyna formierska. Model tej maszyny został 

wykonany na podstawie istniejącej maszyny firmy Scoval i nie wymagał modyfikacji 

na potrzeby tego stanowiska. Narzędzia robotów również nie zostały zmodyfikowane, 

narzędzia te przenoszą skrzynki formierskie działając na zasadzie haków  

z dodatkowymi blokadami zabezpieczającymi przed wahaniem się skrzynek podczas 

ruchu. Roboty wykorzystane w tej sekcji to manipulatory ABB IRB6700 o udźwigu 

245kg i 300kg oraz zasięgu odpowiednio 3m i 2.75m.  



 Projekt i symulacja zrobotyzowanej odlewni 107 

Sekcja odlewnicza (rys. 9) składa się z robota ABB IRB6700 o udźwigu 300 kg  

i zasięgu 2.75m oraz pieca odlewniczego. Narzędziem robota jest tygiel zamontowany 

na siódmej osi co pozwala na płynne zalewanie formy metalem.  

 

Rysunek 9. Modele sekcji odlewniczej 

Sekcja ekstrakcyjna (rys. 10) to fragment linii produkcyjnej odpowiedzialnej za 

obsługę gotowych odlewów. Składa się z dwóch robotów (IRB6700 oraz IRB2600), 

usuwacza form, prasy okrawającej oraz podajnika wyjściowego. Zadaniem usuwacza 

jest pozbycie się masy formierskiej z półform po otwarciu formy. Usuwacz jest 

obsługiwany przez większego robota wykorzystującego narzędzie znane z sekcji 

odlewniczej. Zadaniem prasy jest okrojenie odlewu z nadlewków i układu 

wlewowego. Robot mniejszy, obsługujący prasę do okrawania jest wyposażony  

w zwykły chwytak umożliwiający zarówno chwycenie odlewu za układ wlewowy, 

jak i pojedynczych detali po okrojeniu.  

 

Rysunek 10. Modele sekcji ekstrakcyjnej: 1-roboty ekstrakcyjne, 2- usuwacz, 3-prasa 

okrawająca, 4-przenośnik taśmowy  

Zaprojektowany layout linii odlewniczej przedstawiono na rys. 11. 
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Rysunek 11. Layout zaprojektowanej linii odlewniczej: 1-roboty formierskie, 2-

maszyna formierska, 3-pozycjoner, 4-robot odlewniczy, 5-piec odlewniczy, 6-roboty 

transportowe, 7-roboty ekstrakcyjne, 8-usuwacz, 9-prasa okrawająca, 

10-transporter wraz z skrzynkami 

4. Opracowanie programów dla robotów i urządzeń [9] [10] 

Programowanie w RobotStudio dzieli się na dwa typy:  

• programowanie urządzeń  
• programowanie robotów 

Programowanie urządzeń sprowadza się do zbudowania grafu połączeń między 

blokami funkcyjnymi wykonującymi określone funkcje np. przesuwanie, 

pojawianie/znikanie, przyczepianie/odczepianie itp. (rys. 12). 

 

Rysunek 12. Sposób programowania urządzeń w RobotStudio 

Do programowania robotów została wykorzystana metoda hybrydowa, polegająca na 

połączeniu graficznego programowania, czyli definiowania punktów trajektorii 

robota w środowisku graficznym (rys. 13) oraz klasycznego kodowania, czyli 

ręcznego wpisywania linijek kodu. 
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Rysunek 13. Graficzne programowanie robotów 

5. Opis działania linii odlewniczej 

Cykl linii odlewniczej, której projekt przedstawiono na rys. 11, rozpoczyna się gdy 

pierwszy robot formierski podnosi pustą skrzynkę z przenośnika wózkowego. 

Następuje jej czyszczenie oraz odłożenie do maszyny formierskiej, gdzie zostaje 

zasypana masą formierską. Następuje obrót stołu maszyny i doprasowanie masy 

formierskiej. W tym samym czasie robot pobiera górną skrzynkę formierską 
i wykonuje te same operacje co w przypadku skrzynki dolnej. 

Po doprasowaniu masy maszyna obraca stół i następuje pobranie skrzynki z gotową 
półformą przez robota drugiego, który albo odwraca skrzynkę z pomocą pozycjonera, 

zgarnia nadmiar masy i odkłada skrzynkę na podajnik (w przypadku skrzynki dolnej), 

albo odwraca skrzynkę, wycina układ wlewowy i odpowietrzenia, ponownie odwraca 

skrzynkę, a następnie odkłada skrzynkę na obecną już na podajniku dolną skrzynkę 
(w przypadku półformy górnej).  

Kolejnym zadaniem realizowanym na linii odlewniczej jest zalanie gotowej formy 

metalem. Wykonywane jest to przez robota sekcji odlewniczej. 

Następnie po skrzepnięciu metalu forma jest otwierana. Kolejno półformy kierowane 

są do usuwacza, gdzie wypychana jest masa formierska. W międzyczasie drugi robot 

ekstrakcyjny odbiera gotowy odlew, przenosi go do prasy okrawającej, gdzie 

następuje usunięcie nadlewków oraz układu wlewowego. Następnie robot odbiera 

detal i odkłada go na wyjściowy przenośnik taśmowy. 

6. Podsumowanie 

Celem niniejszej pracy było zaprojektowanie, zamodelowanie oraz wykonanie 

symulacji zrobotyzowanego procesu wytwarzania odlewów na automatycznej linii 

odlewniczej. Praca jest odpowiedzią na coraz większą tendencję do jak największego 

zrobotyzowania procesów produkcyjnych. Jest to związane zarówno z chęcią 
uchronienia człowieka od wykonywania prac uciążliwych, jak i „uwolnienia” 

produkcji od błędów ludzkich. Wykorzystanie robotów często również ma sens 

ekonomiczny ze względu na fakt, że roboty nie chorują (awarie robotów nie występują 
często), nie potrzebują czasu wolnego i przerw. 
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Aby wykonać model linii odlewniczej konieczne było zamodelowanie każdego z jego 

elementów składowych. Zadanie to zostało zrealizowane przy pomocy programu 

Inventor. Proces okazał się dość pracochłonny ze względu na to, że zwracano dużą 
uwagę na stopień szczegółowości modeli. Dla każdego z urządzeń, po 

zamodelowaniu wszystkich elementów składowych, zostało wykonane złożenie. 

Pozwalało to na wstępne sprawdzenie urządzenia przed zaimportowaniem go do 

środowiska symulacyjnego.  

Kolejną częścią  pracy była symulacja zamodelowanej wcześniej linii produkcyjnej. 

Zadanie to zrealizowano przy użyciu programu ABB RobotStudio. Ze względu na 

brak wcześniejszej znajomości programu, wykonywanie w nim symulacji okazało się 
trudne i pracochłonne. Jednakże, dzięki obszernej instrukcji oraz wielu godzinom 

pracy z programem, udało się sprowadzić zadanie symulacji stanowiska do zadania 

tylko pracochłonnego. Niestety, często występowały problemy, których nie dało się 
rozwiązać wykorzystując instrukcję do programu. Jednym z takich problemów była 

niepoprawnie działająca symulacja, pomimo tego, że w teorii powinna działać 
poprawnie. Pomogło zmniejszenie czasu kroku symulacji, jednak dotarcie do 

rozwiązania problemu zajęło wiele godzin szukania jego przyczyny. Pomimo tych 

trudności praca z programem RobotStudio dawała wiele satysfakcji. 
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