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Menneske-robot-samarbejde kræver særlig opmærksomhed, når 

det gælder sikkerhed 

 

På vej mod Robot Safety  

 

Ostfildern, juni 2016 – I mange år har mennesker og robotter af 

hensyn til sikkerheden arbejdet i fysisk adskilte områder. I 

dag er produktivitetsstigninger samt de demografiske 

ændringer med en arbejdsstyrke, der bliver ældre, drivkraften 

bag ønsket om at øge menneske-robot-samarbejdets 

potentiale. Når mennesker og robotter deler et 

arbejdsområde, spiller emnet sikkerhed en central rolle. I 

praksis betyder det en individuel sikkerhedsteknisk vurdering 

af hver enkelt applikation. 

 

I 50'erne indledte amerikaneren George Devol industrirobotternes 

æra med sit patentudkast til „en programmeret overførsel af 

produkter“. I 1961 blev en robot med navnet Unimate brugt i 

produktionen for første gang hos General Motors. For at beskytte 

medarbejdernes sikkerhed havde man dengang en streng 

adskillelse mellem mennesker og maskiner. Robotten skulle 

erstatte den menneskelige arbejdskraft og blev lukket ind i en celle 

for at klare sine opgaver. Separate arbejdsområder og ingen 

umiddelbar interaktion mellem mennesker og maskiner: Disse 

principper blev der ikke ændret på i mere end 50 år. Disse 

robotapplikationer opfyldte ikke ønsket om, at mennesker og 

robotter deler arbejds- eller opholdsområder, som man ser i 

science-fiction.  

 

En ny æra inden for robotteknologi 
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Det ønsker man nu at ændre med en ny type robotter, de såkaldte 

cobots. Navnet cobots stammer fra sammensætningen af ordene 

„collaboration“ og „robot“. I menneske-robot-samarbejdet deler 

menneske og robot et arbejdsområde. Her kombineres maskinens 

styrker og fordele som f.eks. pålidelighed, udholdenhed og 

gentagelsesnøjagtighed med menneskets styrker, dvs. 

behændighed, fleksibilitet og beslutningsevne. I sådanne 

menneske-robot-samarbejder overlapper menneskers og robotters 

arbejdsområder hinanden områdemæssigt og tidsmæssigt. Til 

samarbejde mellem mennesker og robotter anvendes der robotter 

med en let konstruktion, der kan flytte laster på ca. 10 kg. De skal 

som servicerobotter gå mennesker "til hånde" ved fysisk 

belastende og monotont arbejde. Typiske anvendelsesområder er 

"pick and place"-applikationer, der skal udføre håndteringen 

nøjagtigt mellem forskellige produktionstrin, eller "follow-the-line"-

applikationer, hvor robotten skal gennemføre en foreskrevet 

bevægelsesbane (f.eks. ved at følge en kontur eller ved 

limearbejde).  

 

Kollision ikke (længere) udelukket 

Applikationer med menneske-robot-samarbejde stiller nye krav til 

sikkerheden. En væsentlig forskel mellem de "klassiske", 

indelukkede robotapplikationer og menneske-robot-samarbejde er, 

at der kan opstå kollisioner mellem maskiner og mennesker. De 

må dog ikke føre til kvæstelser. Forudsætningerne for et 

samarbejde uden kvæstelser er for det første mere pålidelige 

styringer og intelligente, dynamiske sensorer på robotten. 

Robotten kan altså mærke, når der opstår en kollision. For det 

andet skal det standardmæssige grundlag være i orden i form af 

pålidelige sikkerhedsstandarder. Her har den tekniske specifikation 
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ISO/TS 15066 "Robots and Robotic Devices - Collaborative 

industrial robots", som blev offentliggjort dette forår, en central 

betydning. Med denne tekniske specifikation kan man 

implementere sikre menneske-robot-samarbejder efter en 

passende validering.  

 

I ISO/TS15066 findes der en nærmere beskrivelse af fire 

samarbejdstyper som beskyttelsesprincipper:  

- Sikkerhedsrelateret overvåget stilstand 

- Manuel styring 

- Hastigheds- og afstandsovervågning 

- Effekt- og kraftbegrænsning 

 

Ved implementering af et sikkert menneske-robot-samarbejde kan 

systemintegratoren vælge en eller en kombination af de forskellige 

"samarbejdstyper" til sin applikation. 

Den tekniske specifikation er desuden den første standard, som i 

sit bilag A giver detaljerede oplysninger om smertetærskler for 

forskellige områder af kroppen. Disse værdier udgør grundlaget for 

at kunne implementere applikationen med en "effekt- og 

kraftbegrænsning".  

 

I praksis har det vist sig, at man ofte kan implementere menneske-

robot-samarbejde i overensstemmelse med ISO/TS15066 ved at 

kombinere en "hastigheds- og afstandsovervågning" med en 

"effekt- og kraftbegrænsning". Der findes dog også 

robotapplikationer, der fortsat ikke kan anvendes uden 

beskyttelsesbarriere. Årsagerne er f.eks. meget spidse eller 

skarpkantede værktøjer eller emner, eller tilfælde, hvor processen 

kræver store kraftpåvirkninger og hastigheder. 
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I bilaget til den tekniske specifikation ISO/TS 15066 er der angivet 

en kropszonemodel. For hver kropsdel (f.eks. hoved, hænder, 

arme og ben) angiver modellen de forskellige 

kollisionsgrænseværdier. Hvis applikationen under en kollision 

mellem menneske og robot bliver inden for disse grænser, er den i 

overensstemmelse med standarden. Disse smertetærskelværdier 

bruges i praksis til at validere et sikkert menneske-robot-

samarbejde. Pilz har udviklet et kollisionsmåleapparat til måling af 

kræfter og hastigheder, som allerede er afprøvet med succes i 

bilproduktion. Udstyret med fjedre og passende sensorer kan man 

nøjagtigt registrere de påvirkende kræfter ved kollision med en 

robot, analysere dem med software og sammenligne med 

værdierne fra ISO/TS 15066.  

 

Som medlem af denne internationale standardiseringsorganisation 

har Pilz sammen med robotproducenter, integratorer, 

prøvningsinstitutter (notified bodies, som f.eks. BG) og andre 

automatiseringsvirksomheder aktivt arbejdet på at udforme denne 

banebrydende standard for menneske-maskine-samarbejder i 

industrimiljøer. 

 

Modulsystem med sensorteknologi til sikre robotter 

Den sikre sensorteknologi spiller en vigtig rolle ved den tekniske 

implementering af robotapplikationer: For at kunne opfylde 

sikkerhedskravene i alle applikationer er der behov for et 

modulsystem med forskellige sensorer.  

 

Når det principielt er unødvendigt eller uønsket, at mennesker 

griber ind i produktionsprocessen, omgives maskiner og anlæg 
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med mekaniske afskærmninger, der adskiller områder. For 

sådanne robotceller gælder det, at de som regel kun må betrædes 

i forbindelse med service. Til denne adgang er beskyttelsesdøre 

egnede. De skal dog sikres med sensorer: Når en beskyttelsesdør 

åbnes, registrerer sensoren det og genererer et frakoblingssignal 

til den sikre maskinstyring. 

 

Afhængigt af krav, monteringssituation og applikationens 

omgivende forhold kan der anvendes forskellige 

aktiveringsprincipper og konstruktioner: Berøringsfrie, sikre 

magnetiske sensorer er en meget rentabel løsning, der samtidig 

kan monteres skjult, mens sikre RFID-baserede sensorer, f.eks. 

sikkerhedsafbryderen PSENcode, giver maksimal frihed ved 

montering og den bedste beskyttelse mod manipulation. 

 

Når beskyttelsesanordninger f.eks. ved trange pladsforhold skal 

placeres i nærheden af en farlig bevægelse, er der risiko på grund 

af farligt efterløb. Her er det absolut nødvendigt at anvende sikre 

tilholdere. Mekaniske tilholdere med fjederkraftlåsning som f.eks. 

PSENmech eller integrerede, sikre beskyttelsesdørssystemer som 

f.eks. PSENsgate, PSENmlock og PSENslock overtager disse 

opgaver. Til alle disse tekniske sensorprincipper fås der mange 

forskellige modulvarianter, således at næsten alle tænkelige 

overvågningsscenarier kan implementeres. 

 

I forbindelse med robotunderstøttet fremstilling af uforarbejdede 

biler anvendes f.eks. de kodede sikkerhedsafbrydere PSENcode 

fra Pilz, der kan overvåge op til tre positioner med kun en sensor. 

Anvendelsesområderne er her grænsefladerne mellem mennesker 

og robotter, hvor manuelle indgreb også er nødvendige, f.eks. ved 
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indsætning og udtagning af pladedele fra robotcellerne, der er 

lukket inde bag beskyttelsesgitre.  

Ved robotapplikationer, hvor der f.eks. er behov for menneskelig 

kontrol, ilægning af dele eller efterbearbejdning, anvendes der 

også ofte berøringsfrit fungerende beskyttelsesanordninger som 

sikkerhedslystæpper til beskyttelse mod adgang.  

 

Derudover kan det være nødvendigt at anbringe 

overtrædelsesbeskyttelse i form af vandret installerede 

sikkerhedslystæpper eller en sikkerhedslaserscanner. I mange 

tilfælde foretrækkes sikkerhedstrædemåtter, f.eks. når de optiske 

systemer er usikre i drift på grund af omgivende procesforhold, 

som f.eks. støv, røg, tåge eller damp. 

 

Når menneske og robot deler et fælles arbejdsområde, forsøges 

det også at implementere applikationens sikkerhed ved hjælp af 

sikkerhedskomponenter og -funktioner i eller på robotten. F.eks. 

kombineres sikre bevægelsesfunktioner i robotten med 

nærfeltsensorer, med integreret momentovervågning i robotten 

eller med taktil sensorteknologi, der omgiver robotten. 

Bevægelserne ved denne type robotapplikation er her generelt 

væsentligt langsommere end i fuldautomatiserede applikationer. 

Sådanne sikkerhedsfilosofier er i dag implementeret på området 

service-robotteknologi, og applikationer kan også implementeres 

med disse filosofier i tilfælde af andre sikkerhedskrav.  

 

Risikofrit område – dynamisk sikret 

Ved menneske-robot-samarbejde med robotter, der har en større 

bæreevne, møder de nævnte sikkerhedskoncepter deres 

begrænsning – her kræves der andre løsninger. I forbindelse med 
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disse løsninger kræves der en væsentlig mere opdelt betragtning 

af hændelserne. De skal f.eks. kunne skelne mellem, om der 

opholder sig en person i en farebringende bevægelses potentielle 

aktivitetsområde (advarselsområde), eller om en person allerede 

har betrådt en zone med øgede sikkerhedskrav 

(beskyttelsesområde). Ideelt set skal disse områder kunne 

tilpasses dynamisk og f.eks. følge maskinens eller en robots 

sikkert overvågede bevægelser. På denne måde kan der i dette 

miljø implementeres menneske-robot-samarbejder, hvor statiske 

beskyttelsesanordninger møder deres begrænsning. 

 

Nye kamerabaserede metoder er i stand til sikkert at overvåge 

beskyttelseszoner og -områder flerdimensionelt. Det gælder f.eks. 

3D-kamerasystemet SafetyEYE til sikker områdeovervågning. 

Sådanne sensorsystemer åbner med deres 3D-funktionsprincip op 

for nye muligheder inden for udformning af applikationer. 

Derudover kan beskyttelsesområde-anordninger tilpasses igen ved 

hvert nyt procestrin. 

 

Videreudviklinger inden for dette område er afhængige af de 

kommende applikationers krav: En kombination af en sikker robot 

med et sikkert 3D-kamerasystem med mere intensiv 

kommunikation kan sammensmelte og optimere forskellige nøje 

adskilte procestrin. Den sikre robot kender sin sikre position, sin 

sikre hastighed og sin sikre bevægelsesretning, og det sikre 

kamerasystem kender objekters (menneskers) position i robottens 

aktionsradius. I stedet for en ufleksibel slukning kan det komplette 

system i fremtiden reagere væsentligt mere fleksibelt, undgå 

unødvendige stilstandsperioder og dermed øge anlæggets 

produktivitet. 
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Til sidst kommer CE-mærkningen 

Lovgivningen kræver, ligesom på andre områder, at producenten 

af en robotapplikation sørger for en 

overensstemmelsesvurderingsproces med CE-mærkning. 

Anbringelsen af CE-mærkningen bekræfter, at robotapplikationen 

opfylder alle nødvendige krav til sikkerhed og 

sundhedsbeskyttelse. Udfordringen ved den bagved liggende 

"risikovurdering" i forbindelse med robotapplikationer består i, at 

grænserne for både menneskers og maskiners arbejdsområder 

opløses. Ud over de risici, der udgår fra robotten, skal der tages 

hensyn til menneskets bevægelser. De er imidlertid ikke altid til at 

forudse, hvad angår hastighed, reflekser og andre personers 

pludselige tilstedeværelse.  

Her følger trinnene "sikkerhedskoncept" og "sikkerhedsdesign" 

inklusive valg af komponenter. Disse er for det meste en 

kombination af intelligente sensorer, der er forbundet med 

hinanden, og styringer, der gør det muligt overhovedet at 

gennemføre de nødvendige dynamiske arbejdsprocesser. Derefter 

dokumenteres de valgte sikkerhedsforanstaltninger i 

risikovurderingen og implementeres i trinnet "systemintegration". 

Så følger "valideringen", hvor de foregående trin overvejes endnu 

en gang.  

 

For den ene sikre robot eller sensorteknologi, som dækker alle 

mulige tilfælde i applikationer, når det gælder sikkerhed, findes 

ikke, eller i hvert fald ikke endnu. Kravene til sikkerhedsteknikken 

afhænger altid af den pågældende applikation. Først når robot, 

værktøj og emne samt de tilhørende maskiner, som f.eks. 

transportteknik, betragtes samlet, opstår der sikre robotceller. Det 
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betyder i praksis, at alle applikationer kræver en selvstændig 

sikkerhedsteknisk vurdering.  

 

(Tegn: 12.223) 
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