
■ MTTFD = nízké, ■ MTTFD = střední, ■ MTTFD = vysoké
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Pilz Czech s.r.o., Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4 
Infolinka: +420 222 135 353, technická podpora: +420 222 135 354, info@pilz.cz, www.pilz.cz

Pilz Slovakia s.r.o., Štúrova 101, 059 21 Svit 
Infolinka: +421 527 152 601, technická podpora: +421 911 954 200, info@pilz.sk, www.pilz.sk

JSME PO CELÉM SVĚTĚ: 42 poboček a 27 obchodních zastoupení.

Služby
Jsme tu pro Vás: služby firmy PILZ
po celou dobu životního cyklu

Stanovení požadované úrovně vlastností (PLr)

• S – Závažnost zranění
 S1 = lehké (obvykle s přechodnými následky zranění)
 S2 = závažné (obvykle s trvalými následky zranění)

• F – Četnost vystavení nebezpečí
 F1 = řídká až málo častá a/nebo doba vystavení je krátká
 F2 = častá až nepřetržitá a/nebo doba vystavení je dlouhá

• P – Možnost možnost vyloučení nebezpečí nebo omezení škody
 P1 = možné za specifických podmínek
 P2 = sotva možné

• Pravděpodobnost výskytu nebezpečné události
 Nízká pravděpodobnost může PLr snížit o jeden stupeň.

Spolupráce člověka s robotem – HRC (Human-robot collaboration) 

ISO/TS 15066

Definování PL pro každou bezpečnostní funkci

Průměrná pravděpodobnost nebezpečné poruchy  
za hodinu PFHD

Úroveň vlastností (PL) podle EN ISO 13849-1

Vztah mezi kategoriemi DCavg, MTTFD každého kanálu a PL
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Lexikon
• Doba používání (mission time)
 Doba předpokládaného 

používání SRP/CS

• Kategorie (cat.)
 Klasifikace bezpečnostních částí 

ovládacího systému vzhledem 
k odolnosti proti závadám 
a jejich následnému chování 
v podmínce závady, kterého je 
dosaženo konstrukčním uspo-
řádáním částí, detekcí závady a/
nebo jejich spolehlivosti

• MTTFD (mean time 
to dangerous failure)

 Střední doba do nebezpečné 
poruchy

• Požadovaná úroveň  
vlastností (PLr) (required 
performance level)

 Úroveň vlastností (PL) používaná 
k tomu, aby bylo dosaženo pro 
každou bezpečnostní funkci 
požadovaného snížení rizika

• Pracovní prostor spolupráce
 Pracovní prostor uvnitř za-

bezpečeného prostoru, kde 
robot a člověk provádějí úkoly 
současně během výrobního 
provozu

• PFHD

 Průměrná pravděpodobnost 
nebezpečné poruchy za hodinu

• Kvazistatický kontakt 
(skřípnutí)

 Kontakt mezi operátorem a čás-
tí systému robota, kde část těla 
operátora může být skřípnuta 
mezi pohyblivou částí robotické-
ho systému a další pevnou nebo 
pohyblivou částí buňky robotu

• RCMP (robot collision 
measurement point)

 Určený měřicí bod  
pro měření kolize

• Riziko (risk)
 Kombinace pravděpodobnosti 

výskytu úrazu a závažnosti 
tohoto úrazu

• Shore A
 Tvrdost Shore je parametr 

elastomerů a plastů. Udává tvr-
dost materiálu. Stupnice Shore 
sahá od 0 do 100 Shore. Vyšší 
číslo znamená vyšší tvrdost

• SRCF (safety-related  
control function)

 Řídicí funkce realizovaná v rámci 
SRECS s předepsanou hladinou 
integrity určená pro zachování 
bezpečnostní podmínky stroje 
nebo pro zabránění okamžitého 
zvýšení rizika (rizik)

• SRECS (safety-related 
electrical control system)

 Elektrický řídicí systém stroje, 
jehož porucha může vést k oka-
mžitému nárůstu rizika (rizik)

• SRP/CS (safety-related 
part of a control system)

 Část ovládacího systému, která 
reaguje na bezpečnostní vstupní 
signály a generuje bezpečnostní 
výstupní signály

• Transientní kontakt (náraz)
 Kontakt mezi operátorem 

a částí systému robota, kde 
část těla obsluhy není skřípnuta 
a může se zpětně pohybovat 
nebo stahovat z pohyblivé části 
systému robota

• Úroveň vlastností (PL) 
(performance level)

 diskrétní úroveň používaná 
k specifikování schopností bez-
pečnostních částí ovládacích 
systémů k vykonávání bezpeč-
nostní funkce při předvídatel-
ných podmínkách

• Validace
 Potvrzení zkouškou a zajištění 

objektivní evidence, která po-
tvrzuje, že jsou splněny zvláštní 
požadavky pro specifické 
zamýšlené použití

• Ověření (verification)
 Potvrzení zkouškou a zajištění 

objektivní evidence, která potvr-
zuje, že byly splněny požadavky

• Poruchový stav (fault)
 Stav objektu charakterizovaný 

neschopností plnit požadova-
nou funkci, kromě neschopnosti 
během preventivní údržby nebo 
jiných plánovaných činnostech, 
nebo způsobený nedostatkem 
vnějších prostředků

Pro validaci řídicích systémů jsou nutné znalosti a správné používání příslušných norem. Za úplnost údajů neneseme odpovědnost.

Sdílejí člověk a robot 
jedno pracoviště?

Určení způsobu spolupráce

Jsou mezi člověkem 
a robotem místa kontaktu?

Provádí člověk a robot 
práci současně?ANO

NE NE

ANO

NE ANO

Koexistence

Člověk pracuje na pracovišti poblíž 
pracoviště robota

• Pracoviště se nepřekrývají a při 
řádném používání nedochází  
k fyzickému kontaktu

Sekvenční spolupráce

Člověk a robot opracovávají tentýž 
obrobek v sekvencích: pracuje-li 
člověk, robot je zastaven. Během 
práce robota se člověk nenachází ve 
sdíleném pracovním prostoru.

• Při řádném používání nedochází 
mezi člověkem a robotem k žádné-
mu fyzickému kontaktu

Paralelní spolupráce

Člověk a robot pracují současně ve 
stejném pracovním prostoru.

• Fyzický kontakt mezi člověkem 
a robotem je možný

Kolaborace

Nejužší forma spolupráce: člověk  
a robot pracují ruku v ruce společně.

• Fyzický kontakt je nutný

Koexistence Sekvenční spolupráce Paralelní spolupráce Kolaborace

Ručně naváděný 
robot?

Snížení rizika při spolupráci člověka s robotem

Monitorované zastavení  
z bezpečnostního hlediska

Vysvětlivky k možnostem snížení rizik

Metody spolupráce člověka s robotem podle EN ISO 10218-2 a ISO/TS 15066

Metoda 1  
Monitorované zastavení  
z bezpečnostního hlediska
Při vstupu do prostoru pro spolupráci 
je robot bezpečně zastaven. Při 
opuštění prostoru robot pokračuje 
v pohybech po potvrzení nebo 
automaticky. Rychlost zastavení  
se stanoví na základě posouzení rizik

Metoda 2
Ruční vedení
Člověk se smí přiblížit pouze 
k zastavenému robotu. Po použití 
potvrzovacího zařízení může být robot 
veden ručně bezpečně redukovanou 
rychlostí. Rychlost se řídí podle 
posouzení rizik

Metoda 3
Monitorování rychlosti a separace
Neoddělující ochranná zařízení budou 
umístěna tak, aby se osoby mohly 
kdykoli k robotu přiblížit bez ohrožení. 
Přitom se monitoruje vzdálenost mezi 
člověkem a robotem a přizpůsobuje 
se rychlost. Robot se vypne dříve, 
než může nastat kolize.

Metoda 4
Omezení výkonu a síly konstrukcí 
nebo ovládáním
Při zachování biomechanických 
mezních hodnot je možná kolize 
mezi člověkem a robotem.

Metoda 4

 

Kvazistatický kontakt
(skřípnutí)

Transientní kontakt
(náraz)

Místo (oblast)
na těle

Specifická část těla Maximálně 
přípustný 
tlak PS 
(N/cm2)

Maximálně 
přípustná 
síla FS 
(N)

Maximálně 
přípustný 
tlak PT 
(N/cm2)

Maximálně 
přípustná 
síla FT 
(N)

Lebka a čelo
1 Střed čela 130

130
130

130
2 Spánek 110 110

Obličej 3 Žvýkací sval 110 65 110 65

Šíje
4 Krční sval 140

150
280

300
5 7. krční obratel 210 420

Záda a ramena
6 Ramenní kloub 160

210
320

420
7 5. bederní obratel 210 420

Hrudní koš
8 Hrudní kost 120

140
240

280
9 Prsní sval 170 340

Břicho 10 Břišní sval 140 110 280 220
Pánev 11 Pánevní kost 210 180 420 360

Paže a loketní 
kloub

12 Deltový sval 190
150

380
300

13 Pažní kost 220 440

Předloktí  
a klouby rukou

14 Vřetenní kost 190
160

380
32015 Svaly předloktí 180 360

16 Nervy paže 180 360

Ruce a prsty

17 Bříško ukazováčku D 300

140

600

280

18 Bříško ukazováčku ND 270 540
19 Koncový kloub ukazováčku D 280 560
20 Koncový kloub ukazováčku ND 220 440
21 Bříško palce 200 400
22 Dlaň D 260 520
23 Dlaň ND 260 520
24 Hřbet ruky D 200 400
25 Hřbet ruky ND 190 380

Stehno a koleno
26 Stehenní sval 250

220
500

440
27 Čéška 220 440

Bérec
28 Střed holenní kosti 220

130
440

260
28 Lýtkový sval 210 420

Měření sil a tlaků podle ISO/TS 15066

Možná je i kombinace různých metod, například kombinace metody 3 a 4

Ruční vedení Monitorování rychlosti a separace Omezení výkonu a síly konstrukcí 
nebo ovládáním

Čas

Kvazistatická hranice pro dotčenou oblast těla

Nepřijatelná oblast pro sílu nebo tlak

Přijatelná oblast pro sílu nebo tlak

Příklad pro průběh síly nebo tlaku

Biomechanické mezní hodnoty z ISO/TS 15066

0.5 s

Příloha G normy EN ISO 10218-2

Bezpečnostní požadavky 
na robotický systém a integraci 
podle EN ISO 10218-2

Tabulka G.1 uvádí specifické 
požadavky na vlastnosti, které jsou 
identifikovány jako nezbytné pro 
bezpečnost robotu, které musí být 
ověřeny a validovány, nebo oboje.

EN ISO 13849-1
Norma použitelná pro elektrické, elektronické, programovatelné
elektronické, hydraulické, pneumatické a mechanické systémy

Specifikace kategorií

Řešení na obrázku jsou pouze informativní.

Kategorie B,1 Kategorie 4Kategorie 2

OSSD1

OSSD2

Kategorie 3

bez  
zpoždění

se  
zpožděním

Ano Ne

Validace

Oblast těla

Tlumicí materiál pro 
měření tlaku podle 
DGUV FBMH 080
(Shore A)

Pružinová 
konstanta podle 
ISO/TS 15066
(N/mm)

Lebka a čelo

70

150
Obličej 75

Ruce a prsty 75
Šíje 50
Předloktí a klouby zápěstí 40
Hruď 25
Pánev 25
Bérec

30

60
Stehno a koleno 50
Záda a ramen 35
Paže a loketní kloub 30
Břicho 10 10

D = dominantní strana těla ND = nedominantní strana těla

Dle normy EN ISO 10218-1/2 části ovládacího systému vztahující se k bezpečnosti 
musí být navrženy tak, aby splňovaly PL = d se strukturou kategorie 3, 
jak je popsáno v ISO 13849-1. 

Služby po dobu používání robotického systému
Pilz Vás podpoří při aplikaci relevantních norem a směrnic: 
od optimální strategie bezpečnosti pro Vaše robotické 
systémy až po hodnocení shody. Nabídku doplňují 
odborná školení na téma spolupráce člověka s robotem.

Školení a technická 
podpora

Posouzení rizik

Systémová integrace

Analýza  
aplikace

Mezinárodní 
hodnocení

shody

Posouzení rizik
Prověříme shodu Vaší robotické aplikace s platnými 
normami a směrnicemi a posoudíme možná rizika.

Systémová integrace
Výsledky posouzení rizik a koncepce bezpečnosti jsou 
pomocí vybraných opatření převáděny do praxe.

Mezinárodní hodnocení shody
Zaručíme Vám shodu s úředními požadavky, např. značka CE 
v Evropě nebo OSHA v USA, NR-12 v Brazílii, KOSHA v Koreji, 
GOST v Rusku nebo CCC v Číně.

Design bezpečnosti
Podrobným zpracováním ochranných opatření lze dosáhnout 
snížení rizik nebo odstranění nebezpečných míst ve Vaší 
aplikaci.

Ověření
Posouzení rizik a koncepci bezpečnosti ověří kompetentní 
odborníci, kteří rovněž provedou měření kolizí podle mezních 
hodnot ISO/TS 15066.

Školení a technická podpora
Při našich školeních Vám předáme profesionální know-how, 
které je zapotřebí pro bezpečné používání robotů. Mezinárodní 
technická podpora je Vám k dispozici 24 hodin denně. 

Koncepce bezpečnosti
Zpracujeme podrobná technická řešení pro bezpečnost 
Vaší robotické aplikace pomocí mechanických, 
elektronických a organizačních opatření.
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Životní cyklus

1 43 41 3 43 2 4

4321

• B10d

 Počet cyklů do 10 % nebezpeč-
ných selhání komponentů (pro 
pneumatické a elektromecha-
nické komponenty)

• Bezpečnostní funkce 
(safety function)

 Funkce stroje, jejíž porucha 
může vést k okamžitému zvýše-
ní rizika (rizik)

• CCF
 Porucha se společnou příčinou

• DCavg 
Průměrné diagnostické pokrytí

• Diagnostické pokrytí (DC)
 která může být stanovena jako 

podíl intenzity poruch deteko-
vaných nebezpečných poruch 
a intenzity poruch všech nebez-
pečných poruch

HRC PILZ = automatizujeme / robotizujeme bezpečně!

Robotika
Naučte se více o robotice 
od společnosti PILZ

Webový kód: 

web10980

Síla nebo tlak
Transientní hranice pro dotčenou oblast těla

FT, pT

Maximální skutečná 
transientní hodnota

FS, pS

Maximální skutečná 
kvazistatická  
hodnota
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S
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20
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Požadované
úrovně vlastností 

(PLr)

Malé přispění ke snížení rizika

Velké přispění ke snížení rizika

Výchozí bod
pro

posouzení rizik

Webový kód: 

web150462

Ověření
vč. měření kolizí pro 

metodu 4 spolupráce 
člověka s robotem

Inženýring

Koncepce bezpečnosti 
a automatizace


