
Ob raz ro bo tów prze my sło wych
utrwa la ny przez de ka dy to od -
gro dzo ne siat ką wiel kie ru cho me

ra mio na, któ re spa wa ją ze so bą po szcze -
gól ne ele men ty nad wo zi sa mo cho do wych.
Wi dok ten ule ga jed nak zmia nie. W ko lej -
nych ge ne ra cjach ro bo ty sta ją się znacz nie
mniej sze, nie są już od gra dza ne siat ką
a wręcz współ pra cu ją w ści słej re la cji
z czło wie kiem. Te lek kie ro bo ty są pro jek -
to wa ne w ta ki spo sób, aby mo gły być szyb -

ko prze kon fi gu ro wa ne do wy ko ny wa nia
no wych za dań, na przy kład do ma nu al ne -
go ste ro wa nia przez ope ra to ra. Ce lem jest
ela stycz ne przy go to wa nie pro duk cji w za -
leż no ści od po trzeb. Ten den cja ta jest
zgod na z fi lo zo fią Prze my słu 4.0 i sta le roz -
wi ja na. W sek to rze mo to ry za cyj nym ist -
nie je już pro gram pi lo ta żo wy, w któ rym
ro bo ty po ru sza ją się po fa bry ce po mię dzy
ko lej ny mi sta cja mi pro ce so wy mi i wza -
jem nie kon tro lu ją swo ją pra cę. Ta kie ro -

bo ty mo gą w cią gu jed ne go dnia bu do wać
au ta od sa me go po cząt ku do go to we go
pro duk tu, zgod nie z in dy wi du al nym za po -
trze bo wa niem od bior cy – klien ta.

Lek kie ro bo ty – lek kie ka ble

Ist nie je jed nak wie le prak tycz nych prze -
szkód, któ re mu szą po ko nać pro du cen ci
ro bo tów, tak aby ma szy ny te mo gły nie za -
wod nie re ali zo wać swo je funk cje. Jed nym
z waż nych wy zwań kon struk cyj nych jest
oka blo wa nie. Rów nież lek kie lub kom pak -
to we ro bo ty po trze bu ją za si la nia na pę dów,
uru cha mia nia chwy ta ków oraz trans mi sji
da nych z czuj ni ków lub ka mer, w któ re są
wy po sa żo ne. Roz wią za nia te mu szą zaj mo -
wać nie wie le miej sca i być jak naj lżej sze, by
jak naj mniej ob cią żać urzą dze nie. Zwy kle
tak że w no wo cze snych, ma łych i lek kich
ro bo tach wszyst kie po łą cze nia elek trycz ne,
czy li ka ble, są za bu do wa ne we wnątrz ra -
mion ro bo tów. Gdy by by ły umiesz czo ne
na ze wnątrz, mo gły by wcho dzić w ko li zję
z współ pra cu ją cym ope ra to rem. Ta ka sy -
tu acja do dat ko wo kom pli ku je pro blem
oka blo wa nia. Je że li prze wo dy bie gną ce
na ze wnątrz mu szą wy trzy my wać okre ślo -
ny pro mień gię cia, to we wnątrz ra mion te
pro mie nie są jesz cze cia śniej sze, a prze wo -
dy są na ra ża ne nie tyl ko na cia śniej sze zgi -
na nie, ale tak że na du żo sil niej sze skrę ca-
nie przy osiach skrę tu ele men tów skła do -
wych ro bo tów.

Do bór prze wo dów

W od po wie dzi na te wy ma ga nia opra co -
wa nych zo sta ło kil ka me tod pro duk cji
i sto so wa nia prze wo dów na po trze by ro -
bo ty za cji. Prze kro je po przecz ne żył mie -
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Rozwiązania Lapp Kabel 
w robotach kompaktowych

Ro bo ty kom pak to we oraz współ pra ca czło wiek -ro bot to jed ne z naj waż niej szych tren dów
w świa to wej ro bo ty ce. Kon struk cja nie wiel kich ro bo tów o wie lu osiach ru chu jak rów nież ich
oka blo wa nie i sys tem ko nek to rów są jed nak du żym wy zwa niem in ży nier skim. W ar ty ku le przed -
sta wio no kil ka opcji re ali za cji po łą czeń ka blo wych w ro bo tach w opar ciu o roz wią za nia fir my
Lapp Ka bel.

Zbigniew Bańkowski

Rys. 1. Robot kompaktowy Racer włoskiej produkcji Comau stosowany w różnorodnych aplikacjach
przemysłowych



dzia nych są zde ter mi no wa ne przez spe cy -
fi ka cję ser wo na pę dów lub in nych na rzę dzi,
któ re mu szą zo stać za si lo ne, więc w tym
ob sza rze nie ma moż li wo ści re duk cji ob ję -
to ści po łą czeń elek trycz nych. W ma łych
ro bo tach na pę dy ma ją jed nak mniej szą
moc, więc przy sta ran nym do bo rze od po -
wied nich ka bli ist nie je szan sa na za osz czę -
dze nie zaj mo wa ne go przez nie miej sca.
Kon struk to rzy mu szą za tem po rzu cić za -
sa dę do bo ru prze wo dów z „za pa sem” i nie
do bie rać prze wy mia ro wa nych prze wo dów
ser wo, na któ re w ma łej ma szy nie nie ma
miej sca. Po dob ne po dej ście mo że tak że
do ty czyć prze wo dów sy gna ło wych. Je że li
ro bot ma tyl ko kil ka czuj ni ków bi nar nych,
to za miast prze wo du Cat 6A wy star czy za -
sto so wać Cat 5. Je że li po wyż sze me to dy
opty ma li za cji oka blo wa nia nie wy star czą,
moż li we jest za sto so wa nie ko lej nych roz -
wią zań. 

Od po wied ni ma te riał izo la cji

Izo la cja za po bie ga wza jem ne mu zwar ciu
żył w prze wo dzie oraz ma zna czą cy wpływ
na moż li wo ści trans mi sji da nych, szcze gól -
nie w przy pad ku trans mi sji Field bus czy
Ether net. Naj lep sze izo la cje mi ni ma li zu ją
po jem ność prze wo du, co zwięk sza moż li -
wość szyb szej trans mi sji. Po jem ność jest
okre ślo na przez od le głość od sie bie dwóch
prze wod ni ków oraz war to ści sta łej die lek -

trycz nej izo la to ra. W pro duk cji kom pak -
to wych prze wo dów trze ba za tem sto so wać
ma te ria ły z jak naj niż szą sta łą die lek trycz -
ną. Spraw dzo nym w tej kwe stii two rzy wem
jest PE (po li ety len). W pro ce sie dal sze go
po pra wia nia je go wła ści wo ści die lek trycz -
nych do ko nu je się spie nia nia po li ety le nu
przy eks tru zji izo la cji. Re gu lu jąc ilość ga-
zu spie nia ją ce go PE moż na do kład nie re -
gu lo wać wła ści wo ści prze wo du, ta kie jak
je go po jem ność i im pe dan cja. Cien kie
prze wo dy, opty ma li zo wa ne pod wzglę dem
zaj mo wa nej prze strze ni, po win ny być wy -
twa rza ne przy bar dzo pre cy zyj nej kon tro li
pro ce su wy ko ny wa nia izo la cji PE i stop nia
jej spie nie nia.

Zmien na dłu gość skrę ce nia

Aby do brze zwi zu ali zo wać za gad nie nie
od po wied nie go splo tu żył, moż na po rów -
nać je do za pla ta nia wło sów. Im gę ściej są
one sple cio ne, tym war kocz sta je się grub -
szy. Gdy by zwią zać tę sa mą ilość wło sów
w ku cyk, to oka za ło by się, że jest on wy raź -
nie cień szy. Po dob nie dzie je się z ży ła mi
pod czas spla ta nia. Prze wo dy do apli ka cji
ru cho mych ma ją wza jem nie skrę co ne ży-
ły, po nie waż zwięk sza to ich ela stycz ność.
Je że li by ły by uło żo ne pro sto, rów no le gle,
to pod czas zgi na nia ze wnętrz ne ży ły ule -
ga ły by roz cią ga niu a we wnętrz ne kom pre -
sji. Prze wód w ta kim wy ko na niu był by

bar dzo sztyw ny. Za tem gru bość i ela stycz -
ność prze wo du moż na kon tro lo wać wła -
śnie po przez od po wied nią dłu gość skrę ce -
nia, czy li dłu gość od cin ka, na któ rym ży ły
wy ko nu ją peł ny skręt. Je że li ta dłu gość jest
więk sza, to skręt jest ma ły i prze wo dy ma-
ją mniej szą gru bość ze wnętrz ną. Lapp Ka -
bel do star cza prze wo dy ze spe cjal nie wy -
dłu żo ną dłu go ścią skrę ce nia żył dla pro du -
cen tów ro bo tów kom pak to wych. 

Trans mi sja da nych

W przy pad ku trans mi sji da nych, skrę ce -
nie par żył wpły wa rów nież na sku tecz ność
prze sy łu. Róż ni ce w bu do wie prze wo dów
wy stę pu ją tu m.in. w za leż no ści od peł nio -
nych za dań. W kla sycz nej ro bo ty ce sy gna-
ły kon tro l ne, za si la nie jak rów nież in for -
ma cje z czuj ni ków są czę sto trans mi to wa -
ne rów no le gle. W przy pad ku więk szych
ilo ści da nych, dla uzy ska nia szyb sze go po -
łą cze nia sto so wa na jest trans mi sja sze re go -
wa z wy ko rzy sta niem prze wo dów Ether net
Cat 5 z prze pu sto wo ścią do 100 Mbit/s. Dla
ro bo tów kom pak to wych te li nie prze sy ło -
we są zbu do wa ne ja ko gwiaz do we czwór-
ki. Dwie pa ry żył skrę co ne we wnątrz płasz -
cza ze wnętrz ne go zaj mu ją dzię ki te mu
mniej szą prze strzeń w po rów na niu do
wspo mnia nych wcze śniej par skrę co nych
od por nych na wie lo krot ne zgi na nie i skrę -
ca nie.

Gwiaz da w cen trum
Sy tu acja sta je się od mien na, kie dy ro bot

po sia da bar dzo wie le czuj ni ków czy cho -
ciaż by ka me rę, któ ra ana li zu je pro duk ty
pod ką tem kon tro li ja ko ści. Prze wód kon -
struk cji gwiaz do wej czwór ki nie jest już
wy star cza ją cy, po nie waż dwie pa ry żył nie
są w sta nie po ra dzić so bie z ta ką ilo ścią da -
nych. W tym przy pad ku od po wied nim
wy bo rem są prze wo dy Ether li ne Cat 6A,
za pew nia ją ce trans mi sję do 10 Gbit/s. Są
one zbu do wa ne z czte rech wza jem nie skrę -
co nych par, co ozna cza, że zaj mu ją wię cej
miej sca niż w przy pad ku gwiaz do wej
czwór ki. Aby nadać te go ro dza ju prze wo -
dom od po wied nią gru bość i trwa łość
w apli ka cjach ru cho mych, sto su je się ich
spe cjal na kon struk cję. Po mię dzy czte ry pa -
ry żył wple cio ny jest spe cjal ny pla sti ko wy
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Rys. 2. Przekrój izolacji wykonanej ze spienionego PE

Rys. 3. Przewód Lapp Kabel Etherline PN Cat 6A Y Flex – odpowiednia budowa daje możliwość stosowania go m.in. 
w kompaktowych robotach 



rdzeń, któ ry po zwa la na za cho wa nie od stę -
pu po mię dzy pa ra mi żył oraz za pew nia
nie zmien ność te go od stę pu pod czas ru chu.
Do dat ko wo rdzeń re du ku je też prze słuch
mię dzy są sia du ją cy mi pa ra mi. Ta ka bu do -
wa po wo du je, że prze wód bar dzo do brze
spraw dza się w trud nych wa run kach pra-
cy w ro bo tach.

Świa tło wo dy

Prze wo dy świa tło wo do we cią gle są jesz -
cze ni szą w ro bo ty ce. Dla apli ka cji wy ma -
ga ją cych prze pły wu ogrom nych ilo ści da -
nych świa tło wód mo że być al ter na ty wą,
cho ciaż prze wo dy mie dzia ne w więk szo ści
wy pad ków ofe ru ją wy star cza ją cą szyb kość
trans mi sji. Na to miast w przy pad kach, kie -
dy rów no le gle z prze wo da mi prze sy ła ją cy -
mi da ne pro wa dzo ne są prze wo dy z sil ny -
mi prą da mi o cha rak te rze im pul so wym
po wo du ją cy mi sil ne in ter fe ren cje i za kłó -
ce nia w elek trycz nych trans mi sjach sy gna -
ło wych, świa tło wo dy są je dy nym roz wią -
za niem. Ta ka sy tu acja wy stę pu je w przy -
pad ku ro bo tów spa wa ją cych, za si la nych
bar dzo du ży mi prą da mi. Po wszech ne
prze ko na nie, że świa tło wo dy nie na da ją się
do ru cho mych apli ka cji, nie jest słusz ne.
Za rów no te wy ko na ne ze szkła, jak i pla sti -
ku mo gą być uży te w ta kich za sto so wa -
niach, przy za cho wa niu od po wied nie go
pro mie nia zgi na nia. W przy pad ku ma łych
ro bo tów szkla ny świa tło wód mo że nie
speł nić ocze ki wań w sto sun ku do pro mie -
nia gię cia i le piej spraw dzi się wer sja pla -
sti ko wa. Mi mo że uzy ski wa ny w świa tło -

wo dach pla sti ko wych trans fer na po zio-
mie 100 Mbit/s nie jest wca le więk szy niż
w przy pad ku prze wo dów mie dzia nych, to
prze wa gą ta kie go po łą cze nia jest od por -
ność na za kłó ce nia w po lu elek tro ma gne -
tycz nym.

Tech ni ka złą czy

Ocze ki wa nia pro du cen tów ro bo tów
w za kre sie bar dziej kom pak to wych prze -
wo dów ma ją rów nież prze ło że nie na wiel -
kość złą czy. Du że, kon wen cjo nal ne ro bo-
ty są kon tro lo wa ne bez po śred nio za po mo -
cą sza fy ste row ni czej pod pię tej do ra mie -
nia ro bo ta po przez kla sycz ne prze my sło we
złą cze pro sto kąt ne al bo, w przy pad ku
mniej szych ro bo tów, okrą głe złą cze M23.
Je że li ra mię ro bo ta jest wy po sa żo ne np.
w ka me rę do kon tro li ja ko ści, złą cze po -
win no być w sta nie do sto so wać się do wy -
mo gów trans mi sji da nych. W ta kich przy -
pad kach bar dzo po moc ne są złą cza mo du -
ło we, jak np. roz sze rzal ny sys tem złą czy
Epic MH pro duk cji Lapp Ka bel. Sys tem te -
go ro dza ju mo że być mo du ło wo kon fi gu -
ro wa ny dla wie lu ty pów prze wo dów oraz
mo że ak cep to wać wie le ro dza jów złą czy
dla za si la nia, roz ma itych sy gna łów i trans -
mi sji da nych. Je że li ja kaś no wa funk cja zo -
sta je do da na, wte dy od po wied ni mo duł
złą cza zo sta je do da ny lub za stę pu je in ny
mo duł. Jest to szcze gól nie przy dat ne w ga -
łę ziach prze my słu, któ re obec nie pod no szą
po ziom au to ma ty za cji, jak na przy kład
bran ża spo żyw cza. 

Dla in no wa cyj nych pro du cen tów ma -
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Rys. 4. Zmodyfikowane złącza Epic M23 firmy
Lapp Kabel do zastosowań w robotyce



łych ro bo tów Lapp Ka bel za pro jek to wał
spe cjal ne ty py złą czy. Od złą cza te go ro -
dza ju wy ma ga się szyb kiej in sta la cji i har -
mo nij ne go wkom po no wa nia się w kon -
struk cję ro bo ta. Mu si ono rów nież za pew -
niać kom pa ty bil ność elek tro ma gne tycz ną
EMC i być go to we na trans mi sję ty pu
Ether net, jak rów nież mu si być wy po sa żo -
ne w ta kie funk cje obu do wy, jak od cią że-
nie prze wo du oraz być przy stęp ne ce no wo. 

Dla te go ro dza ju wy ma gań Lapp Ka bel
opra co wał zmo dy fi ko wa ne okrą głe złą cza
M23. Za si la nie i sy gna ły są do star cza ne
do ra mie nia ro bo ta po przez prze wo dy za -
koń czo ne okrą gły mi złą cza mi M23. Dla
ro bo tów o mniej szych wy mia rach zo sta ły
opra co wa ne złą cza o mniej szych ga ba ry -

tach M1 7 oraz M12, i ten ostat ni typ zy s -
ku  je co raz więk szą po pu lar ność. Je że li apli -
ka cja wy ma ga za sto so wa nia jesz cze mniej -
szych po łą czeń, jak na przy kład w ro bo tach
o we wnętrz nym oka blo wa niu, to ta kie złą -
cza prze sta ją być prak tycz nie przy dat ne
i nie znaj du ją za sto so wa nia. W ta kich sy -
tu acjach prze wo dy są czę ścio wo łą czo ne
za po mo cą nie wiel kich ko nek to rów, zna -
nych z za sto so wań na płyt kach dru ko wa -
nych elek tro ni ki.

Pro duk ty go to we do mon ta żu

Dla kon struk cji prze wo dów za si la ją cych
wy cho dzą cych z sza fy ste ru ją cej trend jest
ja sno okre ślo ny i zmie rza w kie run ku go -

to wych wią zek ka blo wych, ofe ro wa nych
przez Lapp Ka bel ja ko Öl flex Con nect.
Prze wo dy do za mon to wa nia na lub w ro -
bo cie cią gle jesz cze są do star cza ne kla sycz -
nie, czy li w me trach, ale za po trze bo wa nie
na go to we wiąz ki jest w tym przy pad ku
praw do po dob nie tyl ko kwe stią cza su. Tak -
że prze wo dy hy bry do we za czy na ją od gry -
wać co raz więk szą ro lę w oka blo wa niu ma -
szyn. Za wie ra ją one wszyst kie nie zbęd ne
po łą cze nia elek trycz ne, cza sem tak że
pneu ma ty kę czy wę że hy drau licz ne – za -
mknię te w jed nym płasz czu. Ta kon cep cja
nie znaj du je jed nak za sto so wa nia w ro bo -
tach kom pak to wych z po wo du nie kie dy
cia sno roz miesz czo nych złą czy dla ser wo -
mo to rów, jak rów nież czuj ni ków i in nych
sy gna łów. W ta kim przy pad ku upa ko wy -
wa nie wszyst kich prze wo dów w ro bo cie
w jed nym płasz czu nie znaj du je uza sad nie -
nia.

Zbi gniew Bań kow ski 
Au tor jest pra cow ni kiem 

fir my Lapp Ka bel
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Rys. 5. Prezentacja kompaktowego robota Comau Racer na stoisku Lapp Gropp 
na targach w Hannowerze w 2016 roku
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