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AGVS – Automated Guided Vehicle System 

FTS – Fahrerloses Transportsystem 
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1. pojazd + bateria 

2. urządzenia ostrzegawcze / bezpieczeństwa 

3. urządzenia nawigacyjne / pozycjonowania 

4. software + elementy kontroli sterowania 

5. wyposażenie do transmisji danych 

6. urządzenie manipulacyjne towarem (np. podnośnik nożycowy, rolki, widły) 

7. infrastruktura i systemy peryferyjne, m.in.: 

- miejsca pobrania (aktywne / pasywne) 

- stacje ładowania 

- rampy, bramy ppoż  

- windy, podnośniki, dźwigi, wagi 

- skanery 

- infrastruktura budowlana 

AGV – dlaczego SYSTEM? 0 

€ 
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Mapa procesu 0 

Realizacja Wdrożenie Użytkowanie 

przygotowanie odbiór 

Cykl Życia 

utrzymanie ruchu, konserwacja,  

naprawy i serwis producenta 

rozbudowa, przebudowa, modernizacja, likwidacja 

techniczne, otoczenia, 

osób: szkolenia 
zasady (procedura) 

próbny rozruch 

przeprowadzenie odbioru 

Analiza zasadności / wybór systemu: 

• wykaz zadań transportowych 

• dobór środków transportu 

• check-lista 

• analiza opłacalności inwestycji 

• symulacja 

• dostosowanie techniczne (np. posadzka) 

• dostosowanie do techniki nawigacji, np.: 

o „w posadzce” – linie, punkty 

o „na ścianach” – folia refleksyjna 

• stacje przekazywania towaru (aktywne / pasywne) 

• zarządzanie energią (baterie, stacje ładowania, wyposażenie) 

• dostosowanie systemów peryferyjnych (bramy, drzwi, windy, podnośniki, przenośniki) 

• procedury na wypadek awarii 

czas (m-c) 0 6 9 12 www.vdi.de/2710 3 

Przetarg 

Harmonogram 

Planowanie 

koncepcyjne 
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Mapa procesu 0 

Planowanie 

koncepcyjne 
Realizacja Wdrożenie Użytkowanie Przetarg 
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Planowanie koncepcyjne 1 

1. dane podstawowe 

2. materiały, opakowania, jednostki transportowe 

3. miejsca pobrania / miejsca odkładcze 

4. layout 

5. warunki techniczne na trasie (m.in. posadzka, pochylenie, 

szerokości tras, bramy, bramy ppoż, windy/podnośniki itp.) 

6. warunki otoczenia (temperatura, jej wahania , wilgotność, 

zanieczyszczenia, pole magnetyczne, gazy wybuchowe itp.) – ochrona 

wg klasyfikacji IP, ATEX 

7. wymagany wskaźnik dostępności oraz wydajności systemu 

(do weryfikacji przy odbiorach) 

8. warunki dla podsystemów: napędu, komunikacji, nawigacji, 

zasilania, funkcji dodatkowych 

9. wyliczenie ilości pojazdów (tabele procesów i tras) 

 

 

1.1 Check-lista planowania 
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 1.2. Analiza opłacalności inwestycji 

Planowanie koncepcyjne 1 

analiza wartościowa 

inwestycja koszty operacyjne 

AGV 

systemy peryferyjne 

utrzymanie ruchu 

koszty energii 

personel techniczny 

statyczna 

dynamiczna 

integracja systemów 

rozwiązania budowlane 

redukcja kosztów 

szkód transportu 

wewnętrznego 

redukcja kosztów 

utrzymania 

zapasów 

usługi powiązane z projektem 

koszty finansowe 

(podatki, ubezpieczenia) 

NPV 

FV 

ROI 

TCO 
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 1.3. Analiza opłacalności inwestycji 

Planowanie koncepcyjne 1 

analiza jakościowa 

elastyczność 

poziom automatyzacji 

poziom dopasowania do 

aktualnie używanej 

technologii 

centralny system 

sterowania 

niezawodność  

(brak pomyłek) 

bezpieczeństwo  

(brak wypadków) 

elastyczność reagowania w 

sytuacjach awarii i nagłych 

wypadkach 

poziom dopasowania do 

wahań zapotrzebowania na 

transport wewnętrzny 

zapotrzebowanie na 

powierzchnię 

zarządzanie strefami 

buforowymi zapasów 

standaryzacja 

elastyczność na zmiany 

layoutu, przepływów 

materiałowych 

możliwości rozbudowy 

systemu  

/ łączenia różnego tupu 

pojazdów w jeden system 

stabilizacja poziomu 

wykorzystania środków 

transportu 

ergonomia pracy 
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 1.3. Analiza opłacalności inwestycji 

Planowanie koncepcyjne 1 

analiza jakościowa 

warunki techniczne 

system „non stop 24/7” 

prestiż, image na rynku 

przewaga konkurencyjna 

wizualne 

uporządkowanie,  

brak pośpiechu 

techniczna dostępność 

systemu  

(czas obsługi błędów)  

inne czynniki 

łatwość obsługi  

/ utrzymanie ruchu 
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Przykład: AGV czy nie AGV? 1 

Grenzebach Still Linde 

Still 

Crown 
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                           układ napędowy          nawigacja                                                      zasilanie 

 

Dobór podsystemów, m.in.: 1 

Grenzebach 

lin
io

w
y
 

p
o

w
ie

rz
c
h

n
io

w
y
 

linie indukcyjne 

linie magnetyczne 

/ optyczne 

nawigacja 

po konturach 

znaczniki 

referencyjne 

nawigacja 

laserowa 

nawigacja po 

oświetleniu LED 

hali 

rodzaj baterii 

gęstość energii Wh/kg 

g
ę

s
to

ś
ć
 m

o
c
y
 W

/k
g

 

rodzaj zasilania 

1. ładowanie cykliczne 

2. ładowanie okazjonalne 

3. ładowanie ciągłe (indukcyjne) 

4. wymiana baterii 



11 

1. suche podłoże! 

2. czyste podłoże! – regularnie czyszczona posadzka 

3. wskaźnik ścieralności między 0,6 a 0,8 (zgodnie z DIN 18560) – przy niższym nie jest możliwy manewr hamowania awaryjnego, 

przy wyższym nadmierne zużycie kół AGV 

4. typ ECF - przewodząca ładunki elektrostatyczne  

RE < 1 x 106Ω (zgodnie z DIN EN 1081) – w celu uniknięcia powstawania ładunków elektrostatycznych AGV 

5. wzios/spadek maksymalnie 5-7% - ma wpływ na zużycie napędu i możliwość hamowania awaryjnego 

6. promień najazdu ok. 25m – ze wzgl. na bezpieczeństwo pieszych AGV są nisko zwieszone.  

7. wypoziomowanie posadzki (istotna przy np. pobieraniu palet z dużych wysokości) - (zgodnie z DIN EN 18202 / DIN EN 15185) 

8. odporność na nacisk i ścinanie (koła jeżdżą ciągle tymi samymi liniami) 

9. szerokość ścieżki AGV = szerokość AGV włącznie z towarem, 50cm wolnej przestrzeni po każdej stronie, +40cm przy ruchu 

dwukierunkowym (czyli szerokość +1,4m),  

10. w miarę możliwości oddzielenie ruchu AGV od innych pojazdów / ruchu pieszych / rowerów) 

wymagania dla posadzki 1 
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Przykład: analiza finansowa 1 

 Projekt typu green-field,  

proces: zamagazynowanie/wymagazynowanie: 2-zmianowa obsługa transportu między strefą odkładczą 

przyjęcia towaru a przenośnikami automatycznymi palet. 

 2 alternatywy inwestycji przy rocznych kosztach operatora wózka: 25.000 €, prac. technicznego: 30.000 € 

wózki widłowe AGV różnica 

ilość wózków 6 7 

Ilość pracowników 

Wysokość inwestycji 122,000 € 1,100,000 € 978,000 € 

roczne koszty operacyjne 38700 € 182720 € 

roczne koszty personelu 225,000 € 45,000 € 

suma kosztów rocznych 263,700 € 227,720 € -35,980 €  

 zwrot z inwestycji 

po około 27 latach. 

 Inwestycja w AGV 

nieopłacalna. 
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Przetarg 2 

Planowanie 

koncepcyjne 
Realizacja Wdrożenie Użytkowanie Przetarg 



14 

Specyfikacja przetargowa i przetarg 2 

Dokument przetargowy zawierający m.in.: 

- specyfikację funkcjonalną 

- opis dopasowania AGV do infrastruktury i/lub infrastruktury do AGV - 

interfejsy 

- zasady składania ofert, komunikacji 

- zasady odbioru inwestorskiego 

- zasady supportu, szkolenia, gwarancji, zapewnienia części zamiennych 

- zasady redundancji elementów systemu 

 

prawidłowo napisany jest podstawą techniczną przebiegu całego projektu. 



SPECYFIKACJA PRZETARGOWA 
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Dokumentacja projektowa 2 

oferta11 oferta21 

oferta22 

oferta23 oferta33 

KONTRAKT 

specyfikacja 

wykonawcza 

oferta31 oferta41 oferta51 oferta61 

oferta32 oferta42 guided engineering 

s
z
c
z
e

g
ó

ło
w

y
 h

a
rm

o
n

o
g

ra
m

 

protokół testu dostępności 

check-lista odbiorów podsystemów 

check-lista planowania  

protokół odbioru systemu 

protokół testu wydajności 

… 

3 runda negocjacji 

2 runda negocjacji 

1 runda negocjacji 
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Wdrożenie 3 

Planowanie 

koncepcyjne Realizacja Wdrożenie Użytkowanie 
Specyfikacja 

przetargowa 
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Odbiór inwestorski 3 

- kontrakt i specyfikacja wykonawcza jako baza bezproblemowego odbioru 
bo braki zapisów w kontrakcie (szczególnie dotyczące systemów peryferyjnych) mogłyby wyjść na jaw dopiero na etapie odbiorów 

 

- testy funkcjonalne podsystemów 

- testy funkcjonalne interfejsów z instalacjami peryferyjnymi 

- test łączności z komputerem centralnym 

- próbny rozruch całego systemu AGV 

- test wydajności systemu AGV 

- test dostępności systemu AGV 

- test bezpieczeństwa AGV 

 

ra
m

y
 c

z
a

s
o

w
e
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Odbiór inwestorski 3 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Marcin Szczebak 

    Metroplan Polska sp. z o.o. 

    ul. Skarbowców 23a, bud. A1, 3 piętro 

    53-025 Wrocław 

     

    mobile: +48 698 554 533 

    e-mail: marcin.szczebak@metroplan.com.pl  

    www.metroplan.de  
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BACKUP 1 
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Układ napędowy 

 

Przykład: jaki napęd? 1 

Grenzebach 

„liniowy”: 

3-kołowy - napęd na przednie skrętne koło, oś tylna ciągniona 

 

 

2 koła napędowe po środku, koła skrętne ciągnione – po 1 na przodzie i na tyle (możliwy obrót wokół własnej osi) 

 

2 koła napędowe skrętne (przód i tył), koła boczne ciągnione (możliwy obrót wokół własnej osi) 

 

„powierzchniowy”: 

 

2 koła napędowe skrętne (przód, tył), 4 koła skrętne ciągnione 

 

 

 

koła napędowe środkowe na talerzu obrotowym, 4 koła skrętne ciągnione 

 

 

 

4 koła typu Mecanum 
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Przykład: jaka nawigacja? 1 

linie prowadzące 

indukcyjne 

linie prowadzące 

optyczne / 

magnetyczne 

nawigacja  

po konturach 

(SLAM) 

zaczniki referencyjne 

w podłodze 
nawigacja laserowa 

Nawigacja po 

oświetleniu LED hali 

koszty inwestycji 0 + -- 0 - -- 

elastyczność -- 0 ++ - ++ ++ 

dokładność 

pozycjonowania 
++ ++ - ++ ++ ++ 

wymagania dla 

otoczenia 
- 0 / + ++ - 0 0 

odporność na 

zabrudzenia 
++ - / 0 0 + 0 + 

zastosowanie na 

zewnątrz 

budynków 

+ - - + + - 
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Przykład: jakie zasilanie? 1 

Kryteria wyboru sposobu zasilania: 

 

1. kryteria techniczne (wydajność, wielkość, masa) 

2. wymogi infrastrukturalne (stacje ładowania itp.) 

3. zagrożenia i wymogi konserwacji 

4. inwestycja 

5. Total Cost of Operation wyznaczony na konkretny 

okres czasu 

6. podejście „ekologiczne“ 

Zasilanie a dostępność pojazdu: 

 

1. ładowanie cykliczne 

2. ładowanie okazjonalne 

3. ładowanie ciągłe (indukcyjne) 

4. wymiana baterii 


