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Ihmisen ja robotin yhteistyössä turvallisuuteen on kiinnitettävä 

erityistä huomiota 

 

Matkalla kohti turvallisia robotteja  

 

Ostfildern, kesäkuu 2016 – Ihmiset ja robotit ovat vuosia olleet 

erillään turvallisuuden vuoksi. Tuottavuuden nostamisen 

tarve ja työväestön vanheneminen kannustavat tutkimaan 

ihmis-robottiyhteistyön potentiaalia. Turvallisuus on 

keskeisessä roolissa, kun ihmisten ja robottien on 

työskenneltävä samassa tilassa. Käytännössä tämä tarkoittaa, 

että jokainen sovellus vaatii oman turvallisuusteknisen 

tarkastelun. 

 

Amerikkalainen George Devol käynnisti 50-luvulla 

teollisuusrobottien aikakauden patenttihakemuksellaan ”ohjelmoitu 

tuotteen luovutus“. Vuonna 1961 General Motorsilla otettiin 

käyttöön ensimmäinen tuotantorobotti, Unimate. Työntekijöiden 

suojaamiseksi ihmiset ja koneet erotettiin tiukasti toisistaan. 

Robotin oli tarkoitus korvata ihminen ja se suljettiin soluun 

suorittamaan tehtäviään. Erotetut työtilat eikä suoraa 

vuorovaikutusta koneen ja ihmisen välillä: tämä tilanne pysyi 

ennallaan yli 50 vuoden ajan. Nämä robottisovellukset eivät 

täyttäneet toivetta, että ihmiset ja robotit jakaisivat työ- ja elintilan 

tieteiselokuvien tapaan.  

 

Robotiikan uusi aikakausi 

Tilanne on nyt muuttumassa uuden robottityypin, ns. Cobotin 

myötä. Nimi Cobot tulee sanoista Collaboration ja Robot. Ihminen 

ja robotti jakavat nyt saman työtilan. Näin yhdistyvät koneen 
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vahvuudet/edut, kuten luotettavuus, väsymättömyys ja 

toistettavuus ihmisen vahvuuksiin, kuten näppäryys, joustavuus ja 

päätöksentekokyky. Tällaisessa yhteistyössä ihmisen ja robotin 

työtilat limittyvät sekä tilallisesti että ajallisesti. MRK:ta varten 

käytettään kevytrobotteja, jotka pystyvät liikuttamaan noin 10 kg 

kuormia. Niiden on tarkoitus auttaa ihmistä rasittavissa tai 

yksitoikkoisissa toiminnoissa. Tyypillisiä sovelluksia ovat 

”Poiminta“-sovellukset, materiaalien käsittely tuotantovaiheiden 

välillä ja ”Follow-the-Line“-sovellukset, joissa robotin on 

suoritettava tarkasti ennalta määrätty liikerata (esim. muodon 

seuraaminen tai liimaus).  

 

Törmäys ei ole (enää) poissuljettu 

MRK-sovellukset asettavat turvallisuudelle uusia haasteita. Suurin 

ero klassisten suojattujen robottisovellusten ja MRK:n välillä on se, 

että ihmisen ja robotin törmäys on täysin mahdollinen. Törmäykset 

eivät saa kuitenkaan aiheuttaa vammoja! Turvallisen yhdessäolon 

edellytyksinä ovat luotettava ohjaus ja älykkäät dynaamiset anturit 

itse robotissa. Robotti siis tuntee, kun törmäys on tapahtumassa. 

Toisaalta normatiivisilla perusteilla on asetettava luotettavat 

turvallisuusstandardi. Tässä on oleellisessa asemassa keväällä 

julkaistu Tekninen erittely ISO/TS 15066 ”Robots and Robotic 

Devices - Collaborative industrial robots“. Tämän teknisen erittelyn 

avulla voidaan suorittaa MRK-sovelluksen validointi.  

 

ISO/TS15066 -standardissa on kuvattu tarkemmin neljä 

suojausperiaatetta:  

- turvallisuuteen liittyvä valvottu pysäytys 

- käsinohjaus 

- nopeus- ja etäisyysvalvonta 

- teho- ja voimarajoitus 
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Turvallista MRK-sovellusta toteuttaessaan järjestelmäintegraattori 

voi valita sovellukseensa yhden tai useamman näistä 

suojausperiaatteista. 

Tekninen erittely on ensimmäinen standardi, jonka liitteessä A 

määritetään kipukynnykset eri ruumiinosille. Nämä arvot 

muodostavat perustan, jolla teho- ja voimanrajoitettu sovellus 

voidaan toteuttaa.  

 

Käytännössä ISO/TS15066 mukaan suunnitellut MRK-sovellukset 

toteutetaan usein nopeus- ja etäisyysvalvonnan ja teho- ja 

voimarajoituksen yhdistelmänä . On tosin edelleen 

robottisovelluksia, joissa on edelleen oltava suoja-aita. Syynä ovat 

yleensä erittäin terävät työkalut tai työkappaleet tai se, että 

prosessissa tarvitaan suuria voimia ja nopeuksia. 

 

Tekniset erittelyn ISO/TS 15066 liitteessä esitellään 

vartaloaluemalli. Jokaiseen vartalon osaan (pää, käsi, käsivarsi tai 

jalka) on liitetty törmäysraja-arvo. Mikäli tämä raja-arvo ei ylity 

MRK-sovelluksen aikana, se on standardin mukainen. Näihin 

kipuraja-arvoihin viitataan käytännössä MRK:n validoinnin 

yhteydessä. Voimien ja nopeuksien mittaamista varten Pilz on 

kehittänyt törmäysmittauslaitteen, jota on jo onnistuneesti testattu 

autoteollisuudessa. Jousista ja antureista koostuvan mittarin avulla 

voidaan mitata tarkasti robotin kanssa törmätessä ihmiskehoon 

kohdistuvat voimat ja verrata niitä uuden ISO/TS 15066 standardin 

raja-arvoihin. 

 

Tämän kansainvälisen standardointielimen jäsenenä Pilz on 

aktiivisesti osallistunut tämän uraauurtavan standardin laatimiseen 

yhdessä robottivalmistajien, integraattoreiden, testilaitosten 

(ilmoitettu laitos) ja muiden automaatioyritysten kanssa. 
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Anturisarja turvallisia robotteja varten 

Robottisovelluksen teknisessä toteutuksessa anturit ovat 

avainroolissa: kaikkien turvallisuusvaatimusten täyttämiseksi 

tarvitaan kokonainen anturisarja.  

 

Kun ihmisen puuttuminen valmistusprosessiin on periaatteessa 

tarpeetonta tai epätoivottua, kone varustetaan erottavalla 

suojavarusteella. Näihin robottisoluihin mennään yleensä vain 

huoltoa varten. Tähän kulkuun soveltuvat turvaportit, jotka on 

varmistettava turvaporttiantureilla: Kun turvaportti avataan, anturi 

tunnistaa sen ja lähettää pysäytyssignaalin koneen ohjaukselle. 

 

Vaatimuksista, asennuksesta ja sovellettavista reunaehdoista 

riippuen käytetään seuraavia käyttöperiaatteita ja rakenteita: 

Kosketuksettomat magneettiset anturit ovat taloudellinen ratkaisu 

kun taas RFID-pohjaiset anturit, esim. PSENcode-turvarajakytkin, 

mahdollistavat maksimaalisen asennusvapauden ja varmistavat 

parhaan manipulaatiosuojauksen. 

 

Kun suojavaruste on esim. tilanpuutteen vuoksi asennettava 

vaarallisen liikkeen lähelle, on olemassa vaarallisen jälkikäynnin 

vaara. Tällöin on ehdottomasti käytettävä turvapitoa. Tämä 

voidaan toteuttaa mekaanisella pidolla jousisalvalla, esim. 

PSENmech tai integroidulla turvaporttijärjestelmällä, kuten 

PSENsgate, PSENmlock ja PSENslock. Kaikkia ratkaisuja varten 

on saatavana useita laitevaihtoehtoja, joilla voidaan toteuttaa 

kaikki kuviteltavissa olevat valvontaratkaisut. 

 

Robottiavusteisessa autonvalmistuksessa käytetään esim. 

koodattuja PSENcode-turvarajakytkimiä, jotka voivat valvoa jopa 

kolmea asemaa yhdellä anturilla. Turvarajakytkimiä käytetään 

ihmisen ja robotin välisessä rajapinnassa, jossa manuaaliset 
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toimenpiteet ovat tarpeen esim. peltiosien syöttämiseen ja 

poistamiseen suojaverkolla koteloidusta robottisolusta.  

Sellaisissa robottisovelluksissa, joissa ihmisen on suoritettava 

tarkastus, lisättävä osa tai suoritettava jälkitöitä, käytetään 

kulkusuojana usein kosketuksettomasti toimivia suojavarusteita, 

kuten valoristikoita.  

 

Lisäksi voi olla tarpeen lisätä ohitussuojaus, esim. 

vaakasuuntainen valoverho tai turvalaserskanneri, joissakin 

tapauksessa valintana on turvamatto, kun optisilla järjestelmillä on 

ongelmia pölyn, savun, usvan vuoksi. 

 

Kun ihminen ja robotti jakavat saman työtilan, sovelluksen 

turvallisuus yritetään varmistaa robottiin tai sen luo asennettavilla 

turvallisuuskomponenteilla ja -toiminnoilla. Robottien turvalliset 

liiketoiminnat yhdistetään lähialueantureihin, integroituun 

momentin valvontaan tai robotin ympäröivään kosketusanturiin. 

Tämän tyyppisten robottisovellusten liikkeet ovat tosin yleensä 

paljon hitaampia kuin täysautomaattisten sovellusten. Tällaiset 

turvallisuusfilosofiat ovat tänään terävintä kärkeä huoltorobottien 

alalla, muita sovelluksia voidaan toteuttaa ottamalla huomioon 

muut turvallisuusvaatimukset.  

 

Vaaraton tila – dynaamisesti varmistettu 

Suurempia robotteja käyttävissä MRK-sovelluksissa tulevat 

nopeasti vastaan mainittujen turvallisuuskonseptien rajat – 

vaaditaan siis uusia. Selkeästi porrastettu tapahtumien tarkastelu 

on silloin tarpeen. Anturin on mm. tunnistettava, onko ihminen 

vaaraa aiheuttavan liikkeen alueella (Varoitusalue) vai onko hän jo 

astunut alueeseen, jossa on korkeammat turvallisuusvaatimukset 

(Suoja-alue). Ihannetapauksessa nämä alueet muuttuvat 

dynaamisesti koneen tai robotin valvotun liikkeen mukaan. Näin 
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voidaan toteuttaa MRK-sovelluksia, joissa staattiset suojavarusteet 

kohtaavat rajansa. 

 

Uudet kamerapohjaiset järjestelmät valvovat suojakenttiä ja -

alueita moniulotteisesti, kuten esimerkiksi 3D-

turvakamerajärjestelmä SafetyEYE. Tällaiset anturijärjestelmät 

avaavat 3D-toimintaperiaatteensa ansiosta uusia mahdollisuuksia. 

Lisäksi suoja-alueet voidaan sovittaa uudelleen jokaiseen 

prosessivaiheeseen. 

 

Jatkokehitys on tällä alalla tarpeen tulevien sovellusten asettamien 

vaatimusten vuoksi: turvallisen robotin ja turvallisen 3D-

kamerajärjestelmän yhdistelmä voi sulauttaa ja optimoida 

peräkkäiset, toisistaan erotetut prosessivaiheet. Turvallinen robotti 

tuntee turvallisen asemansa, turvallisen nopeutensa ja turvallisen 

liikesuuntansa, turvakamerajärjestelmä tuntee objektien (ihmisten) 

aseman robotin toiminta-alueella. Robotin pysäytyksen sijaan 

järjestelmä voi tulevaisuudessa reagoida joustavammin 

tarpeettomien seisokkien välttämiseksi ja laitteiston tuottavuuden 

parantamiseksi. 

 

Lopussa on CE-merkintä 

Lainsäätäjä velvoittaa, että valmistajan on suoritetta 

robottisovellukselle vaatimustenmukaisuusmenettely CE-

merkintöineen. CE-hyväksynnällä valmistaja vahvistaa, että 

robottisovellus täyttää kaikki vaadittavat turvallisuus- ja 

terveydensuojeluvaatimukset. Riskiarvioinnin haasteena on se, 

että ihmisen ja robotin työalueen rajat hämärtyvät. Robotin 

aiheuttamien vaarojen lisäksi on otettava huomioon myös ihmisen 

liikkeet. Ne eivät kuitenkaan ole aina laskettavissa: vrt. nopeus, 

refleksit tai toisen ihmisen äkillinen tunkeutuminen vaara-alueelle.  
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Suorita vaiheet ”Turvallisuuskonsepti”, ”Turvallisuussuunnittelu” ml 

komponenttien valinta. Ne koostuvat useimmiten toisiinsa liitetyistä 

älykkäistä antureista ja ohjauksista, jotka mahdollistavat 

dynaamiset työprosessit. Sen jälkeen valitut 

turvallisuustoimenpiteet dokumentoidaan riskiarviointiin ja 

toteutetaan ”Järjestelmäintegraatiossa”. Tämän jälkeen seuraa 

”Validointi", jossa edelliset vaiheet käydään vielä kerran läpi.  

 

Ei ole yhtä turvallista robottia tai yhtä turvallista anturia, joka kattaa 

kaikki mahdolliset tapaukset. Turvallisuustekniikalle asetetut 

vaatimukset riippuvat sovelluksesta. Turvallinen robottisolu syntyy 

vasta robotin, työkalun ja työkappaleen sekä niihin liittyvien 

koneiden ja kuljetustekniikan kokonaistarkastelulla. Käytännössä 

jokainen ihminen-robotti-sovellus edellyttää yksilöllisen 

turvallisuusteknisen tarkastelun.  

(10 137) 

 

Pilz-konserni 

Pilz-konserni on automaatiotekniikan tuotteiden, järjestelmien ja 
palvelujen globaali toimittaja. Perheyrityksen pääkonttori sijaitsee 
Ostfildernissa. Pilz varmistaa ihmisten, koneiden ja ympäristön 
turvallisuuden kaikkialla maailmassa 2400 työntekijän ja 42 tytäryhtiön 
voimin. Teknologiajohtaja tarjoaa anturi-, ohjaus- ja käyttötekniikan 
sisältäviä täydellisiä automaatioratkaisuja – mukaan luettuna järjestelmiä 
teollisuuden tiedonsiirtoon, diagnosointiin ja visualisointiin. Salkun 
täydentää kansainvälinen palvelutarjonta, johon sisältyy neuvonta, 
suunnittelu ja koulutus. Pilz-ratkaisuja käytetään kone- ja 
laitosrakentamisen lisäksi monilla aloilla, kuten tuulivoimaloissa, 
rautateillä ja robotiikassa. 

www.pilz.com 
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