
Informacje ogólne 
 

 

Bezpieczna współpraca na linii człowiek - robot 

 

Bezpiecznie ramię w ramię 

 

Ostfildern, listopad 2016 – Przez ponad 50 lat w aplikacjach 

robotyki obowiązywały zasady mówiące o konieczności  

rozdzielenia obszarów roboczych, w których odbywała się 

bezpośrednia współpraca człowieka z maszyną. Do niedawna 

uważano, że nie ma możliwości współdzielenia przestrzeni 

roboczej przez ludzi i roboty. Jednak nowa generacja 

robotów, bezpiecznych czujników i systemów sterowania, 

wraz z wejściem w życie nowej normy ISO/TS 15066 

umożliwiają stworzenie takiej aplikacji. 

 

Obecny rozwój w dziedzinie robotyki charakteryzuje dążenie do 

umożliwienia ludziom i maszynom pracy w bezpośredniej bliskości. 

Sytuację, w której człowiek i maszyna współpracują za 

pośrednictwem zdefiniowanych statycznych punktów pośrednich, 

w przyszłości zastąpi całkowita ich współpraca na współdzielonej 

przestrzeni roboczej. Człowiek i robot będą pracować wspólnie 

przy elastycznych założeniach umożliwiających im wykorzystanie 

własnych atutów.  

Do wykonywania tego zadania gotowy jest nowy typ robota 

przemysłowego, zwany kobotem. Termin kobot jest połączeniem 

angielskich słów „collaboration” (współpraca) i „robot” – robot. 

Koboty mogą reagować na dotyk i przenosić ładunki o masie około 

10 kg. Jako roboty serwisowe mają wspierać ludzi podczas 

wykonywania niewygodnych lub monotonnych czynności. 

Typowymi obszarami ich zastosowania są aplikacje typu „pick and 

place”, przeładunek materiałów pomiędzy różnymi etapami 
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produkcji lub aplikacje typu „follow the line”, przy których robot 

musi dokładnie przestrzegać wyznaczonego toru ruchu (np. przy 

śledzeniu konturu lub pracach związanych z klejeniem).  

W aplikacjach HRC ludzi i roboty współdzielą określoną przestrzeń 

roboczą, a ich obszary robocze zachodzą na siebie w sensie 

przestrzeni i czasu. Daje to kombinację mocnych punktów i zalet 

maszyny, takich jak niezawodność, wytrzymałość i powtarzalna 

dokładność, z mocnymi punktami człowieka, czyli elastycznością, 

zręcznością i umiejętnością podejmowania decyzji. Istotna różnica 

między „klasycznymi” aplikacjami wykorzystującymi roboty, 

realizowanymi na wygrodzonych stanowiskach, a aplikacjami HRC 

polega na tym, że realnym zagrożeniem stają się kolizje między 

maszyną i człowiekiem. Nie mogą one jednak prowadzić do 

powstawania żadnych obrażeń. Warunkiem bezurazowej 

współpracy jest z jednej strony wyposażenie robota w bardziej 

niezawodne mechanizmy sterowania i inteligentne, dynamiczne 

czujniki, dzięki którym robot czuje, kiedy kolizja może nastąpić. Z 

drugiej strony konieczne jest opracowanie na gruncie 

normatywnym wiarygodnych standardów bezpieczeństwa.  

 

Bezpieczna może być jedynie aplikacja 

 

Pomimo pojawienia się nowych robotów, nadal obowiązuje 

zasada: same roboty nie zapewnią bezpieczeństwa. Nie istnieją 

bezpieczne roboty, istnieją tylko bezpieczne aplikacje robotyki. 

Bezpieczeństwo wynika ze współdziałania normatywnych 

warunków granicznych, związanej z nim analizy ryzyka, wyboru 

robota o odpowiednich funkcjach bezpieczeństwa, a także 

dostosowania dodatkowych elementów bezpieczeństwa i, 

ostatecznie, z walidacji.  
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W aplikacjach HRC kluczową rolę odgrywa norma ISO/TS 15066 

„Roboty i urządzenia robotyki – współpracujące roboty 

przemysłowe”, która została opublikowana na początku roku. Ta 

specyfikacja techniczna umożliwia realizację bezpiecznej aplikacji 

HRC po przeprowadzeniu odpowiedniej walidacji.  

 

Opisano w niej szczegółowo cztery rodzaje współpracy jako 

zasady ochrony:  

- kontrolowane zatrzymanie ze względów bezpieczeństwa, 

- prowadzenie ręczne, 

- kontrola prędkości i odległości separacji, 

- ograniczenie mocy i siły. 

 

Przy wdrażaniu aplikacji HRC integratorzy systemów mogą 

zastosować do swojej aplikacji jeden z powyższych „rodzajów 

współpracy” lub ich kombinację. 

Wspomniana specyfikacja techniczna jest ponadto pierwszą 

normą, która w Załączniku A podaje szczegółowe informacje 

dotyczące progów bólu dla różnych obszarów ciała. Wartości te 

stanowią podstawę do wdrażania aplikacji wykorzystujących 

„ograniczenie mocy i siły”.  

 

W praktyce stwierdzono, że aplikację wykorzystującą współpracę 

między człowiekiem a robotem można oprzeć na połączeniu 

metod „kontroli prędkości i odległości separacji” oraz „ograniczeniu 

mocy i siły” opisanych w normie ISO/TS 15066.  

W załączniku do specyfikacji technicznej ISO/TS 15066 

zdefiniowano model obszarów ciała w celu ułatwienia procesu 

projektowania i integracji. 

W modelu tym dla każdej części ciała (np. głowy, dłoni, ramienia 

czy nogi) podano odpowiednie wartości graniczne dla kolizji. Aby 

zachować zgodność z normą, aplikacja nie może przekraczać tych 
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granic w interakcji człowieka z robotem. Wartości te 

wykorzystywane są w praktyce do walidacji bezpieczeństwa 

aplikacji HRC. Firma Pilz opracowała urządzenie służące do 

pomiaru sił i prędkości kolizji, które przeszło już pozytywnie testy w 

branży samochodowej. Dzięki wykorzystaniu sprężyn i 

odpowiednich czujników możliwe jest dokładne zarejestrowanie sił 

działających podczas kolizji z robotem, przeanalizowanie ich przy 

użyciu oprogramowania i porównanie z wytycznymi określonymi w 

normie ISO/TS 15066.  

Będąc członkiem międzynarodowej organizacji standaryzacji, firma 

Pilz aktywnie uczestniczyła wraz z producentami robotów, 

integratorami, jednostkami notyfikowanymi, takimi jak 

stowarzyszenia ubezpieczeniowe ds. odpowiedzialności 

niemieckich pracodawców, i innymi przedsiębiorstwami 

zajmującymi się automatyzacją w określeniu wymagań normy 

dotyczących współpracy na linii człowiek-robot w środowisku 

przemysłowym. 

 

Ostatni krok: oznaczenie CE 

 

Podobnie jak w innych obszarach, ustawodawca zobowiązuje 

producenta aplikacji wykorzystującej robota do przeprowadzenia 

procedury oceny zgodności obowiązującej dla oznakowania CE. 

Umieszczenie znaku CE stanowi potwierdzenie, że aplikacja z 

wykorzystaniem robota spełnia wszystkie niezbędne wymogi w 

zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Wyzwanie leżącej u 

podstaw tego procesu „oceny ryzyka” w przypadku aplikacji z 

wykorzystaniem robotów polega na zniesieniu granic między 

obszarem roboczym człowieka i robota. Oprócz zagrożeń 

stwarzanych przez robota należy uwzględnić dodatkowo ruchy 

człowieka, które jednak nie zawsze dają się przewidzieć ze 
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względu na prędkość, odruchy czy nagłe pojawienie się 

dodatkowych osób.  

Kolejne kroki to „koncepcja bezpieczeństwa” i „projekt 

bezpieczeństwa”, w tym wybór komponentów. Stanowią one 

zwykle połączenie inteligentnych, sprzężonych ze sobą czujników 

oraz mechanizmów sterowania, dzięki którym możliwa staje się 

realizacja dynamicznych procesów roboczych. Następnie wybrane 

środki bezpieczeństwa dokumentowane są w ocenie ryzyka i 

wdrażane na etapie „integracji systemowej”. Kolejny etap to 

„walidacja”, podczas której raz jeszcze analizuje się poprzednie 

kroki.  

 

Dotychczas nie udało się stworzyć uniwersalnego robota ani 

systemu czujników, który zapewniałby bezpieczeństwo we 

wszystkich możliwych do przewidzenia aplikacjach. Wymogi w 

zakresie bezpieczeństwa są zawsze uzależnione od danej 

aplikacji. Do stworzenia bezpiecznego środowiska pracy robota 

konieczne jest całościowe uwzględnienie robota, narzędzia i 

obrabianego przedmiotu oraz innych maszyn wykorzystywanych w 

procesie, np. urządzeń do przeładunku materiałów. Oznacza to w 

praktyce, że każda aplikacja wymaga indywidualnej oceny pod 

kątem bezpieczeństwa.  

  

Realizowanie aplikacji HRC w środowisku przemysłowym wyraźnie 

wykazuje tendencję rosnącą, jednak wzrost ten będzie w znacznej 

mierze zależał od innowacji w dziadzinie technologii czujników 

i robotyki. Zatem każda aplikacja wymagać będzie w praktyce 

przeprowadzenia oceny bezpieczeństwa. Połączone siły 

inżynierów – specjalistów w dziadzienie automatyzacji, 

producentów robotów, integratorów i jednostek notyfikowanych 

pozwolą urzeczywistnić wizję robota współpracującego, poprzez 

realizację kolejnych etapów i kolejnych aplikacji.  
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Firma Pilz świadczy niezbędne usługi i zapewnia odpowiednie 

produkty i systemy na potrzeby bezpiecznych aplikacji robotyki. 

Wspiera użytkowników swoją wiedzą: od analizy procesu 

po analizę ryzyka i nadanie oznaczenia CE. Ofertę uzupełnia 

pakiet szkoleń w zakresie bezpieczeństwa stanowisk 

zrobotyzowanych.  

 

Liczba znaków: 8028 

 

Tekst i zdjęcia można pobrać ze strony internetowej www.pilz.de.  

 

Grupa Pilz  

Grupa Pilz jest globalnym dostawcą produktów, systemów i usług dla 
technologii automatyzacji. Ta rodzinna firma z siedzibą w Ostfildern koło 
Stuttgartu zatrudnia około 2400 osób. Dzięki 42 oddziałom na całym 
świecie dostarcza bezpieczne rozwiązania dla ludzi, maszyn i 
środowiska. Oferuje kompletne rozwiązania w zakresie automatyzacji 
obejmujące czujniki bezpieczeństwa oraz technologię sterowania i 
napędu - w tym systemy komunikacji przemysłowej, diagnostyki i 
wizualizacji. Konsulting, inżynieria i szkolenia uzupełniają 
międzynarodową ofertę usług. Oprócz maszyn i urządzeń, rozwiązania 
firmy Pilz są stosowane w wielu sektorach, takich jak energetyka 
wiatrowa, technologia kolejowa i robotyka. 

www.pilz.com 
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