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Människa-robot-interaktion bör uppmärksammas lite extra när man 

talar om säkerhet 

 

På väg mot robot safety  

 

Ostfildern, juni 2016 – Under många år höll människor och 

robotar god distans till varandra på grund av säkerhetsskäl. 

Idag är produktivitetshöjningar och den demografiska 

omvandlingen som sker med fler äldre yrkesverksamma en 

drivkraft till att höja den potential som finns i människa-robot-

interaktioner. När människor och robotar delar på ett 

arbetsutrymme spelar dock säkerheten en avgörande roll. I 

praktiken innebär det att varje tillämpning genomgår en 

individuell säkerhetsteknisk granskning. 

 

På 50-talet förebådade amerikanaren George Devol 

industrirobotens era med följande utkast till sitt patent: “en 

programmerad överföring av varor”. Roboten Unimate var den 

första roboten som togs i drift hos General Motors 1961. För att 

garantera arbetarnas säkerhet strävade man efter att strikt skilja 

människa och maskin åt. Roboten skulle ersätta mänsklig 

arbetskraft och utföra sina uppgifter avskärmad i en cell. Principen 

med separerade arbetsområden och ingen direkt interaktion 

mellan människa och maskin förblev oförändrad i mer än 50 år.  

De här robottillämpningarna uppfyllde inte drömmen om att 

människor och robotar delar arbets- och livsutrymmen, som i 

science fiction.  
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Robotteknikens nya era 

Den nya typen av robot, den så kallade Cobots, ska ändra på 

detta.  Namnet Cobots är en kombination av orden “collaboration” 

och “robot”. Till skillnad från samarbete delar människa och robot 

ett arbetsområde i människa-robot-interaktionen (MRI). På så sätt 

kombineras maskinens styrkor/fördelar, som tillförlitlighet, 

uthållighet och repeternoggrannhet med människans styrkor, som 

skicklighet, flexibilitet och förmåga att fatta beslut. I sådana 

människa-robot-interaktioner överlappar människans och robotens 

arbetsområden varandra både vad gäller tid och rum. Vid MRI 

används lättkonstruktionsrobotar som kan flytta laster på ungefär 

10 kg. Som servicerobotar är det meningen att de ska ge 

människor ett handtag vid kroppsligt tunga eller monotona arbeten. 

Typiska arbetsområden är Pick and Place-tillämpningar, 

hanteringen mellan olika produktionssteg, eller Follow the Line-

tillämpningar där roboten måste utföra ett angivet rörelsemönster 

exakt (t.ex. följa en kontur eller limning).  

 

Kollision inte (längre) uteslutet 

MRI-tillämpningar ställer nya krav på säkerheten. En väsentlig 

skillnad mellan “klassiska”, avskärmade robotapplikationer och 

MRI är att det kan uppstå en kollision mellan maskin och 

människa. En kollision får emellertid inte orsaka skador. 

Förutsättningar för en skadefri interaktion är dels en tillförlitligare 

styrning och intelligenta, dynamiska givare på själva roboten. 

Roboten känner alltså när kollision är förestående. Dels måste 

tillförlitliga säkerhetsstandarder fastställas genom normativa 

principer. Den tekniska specifikationen ISO/TS 15066 “Robots and 

Robotic Devices - Collaborative industrial robots” som 

publicerades i våras spelar en central roll.  Med den här tekniska 

specifikationen kan säkra människa-robot-interaktioner tillämpas 

efter lämplig validering. 
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I ISO/TS15066 beskrivs fyra interaktionstyper som 

skyddsprinciper:  

- Säkerhetsrelaterad övervakning av stillestånd 

- Manuell guidning 

- Övervakning av hastighet och avstånd 

- Effekt- och kraftbegränsning 

 

När systemintegratören förverkligar en säker människa-robot-

interaktion (MRI) kan han välja en eller en kombination av dessa 

interaktionstyper för en tillämpning. 

Den tekniska specifikationen är dessutom den första standarden 

som i bilaga A tillhandahåller uppgifter om smärttrösklar för olika 

kroppsregioner. Dessa värden utgör grunden för att man ska 

kunna implementera en “effekt- och kraftbegränsning” i 

tillämpningen.  

 

I praktiken har det visat sig att man med ISO/TS15066 ofta kan 

kombinera “övervakning av hastighet och avstånd” och “effekt- och 

kraftbegränsning” i människa-robot-interaktioner.  Det finns 

emellertid robottillämpningar som även i fortsättningen inte kan 

användas utan skyddsinhägnad. Anledningar till detta är till 

exempel spetsiga eller vassa verktyg eller arbetsstycken, eller när 

processen kräver hög kraft eller höga hastigheter. 

 

I bilagan till den tekniska specifikationen ISO/TS 15066 finns en 

kroppszonsmodell. I modellen anges ett kollisionsgränsvärde för 

varje kroppsdel (t.ex. huvud, hand, arm eller ben). Om 

tillämpningen håller sig inom dessa gränsvärden vid en rörelse 

mellan människa och maskin följs gällande standarder. Dessa 

smärttröskelvärden tillämpas i praktiken för att validera en säker 

MRI. För att mäta kraft och hastighet har Pilz utvecklat ett 
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kollisionsmätverktyg som redan testats inom fordonstillverkningen. 

Verktyget är utrustat med fjädrar och lämpliga givare och kan med 

exakthet registrera de inverkande krafterna vid en kollision med en 

robot. Dessa utvärderas i en programvara och jämförs med 

föreskrifterna i ISO/TS 15066. 

 

Som medlem i den internationella standardkommittén har Pilz 

aktivt samarbetat med robottillverkare, integratörer, 

kontrollinstanser (notified bodies, som BG) och andra 

automationsföretag i utformningen av denna vägvisande standard 

för människa-maskin-interaktion i industriella miljöer. 

 

Sensormoduler för säkra robotar 

Vid den tekniska omsättningen av robottillämpningar har den säkra 

sensortekniken en nyckelroll: för att uppfylla säkerhetskraven i alla 

tillämpningar är det nödvändigt med modulbaserade givare.  

 

När ett mänskligt ingripande i produktionsprocessen principiellt inte 

är nödvändigt eller om det är oönskat omges maskiner och 

anläggningar med mekaniska, rumsligt avskiljande 

skyddsanordningar.  För sådana robotceller gäller att de i regel 

endast måste beträdas i underhållssyfte. För detta syfte finns det 

skyddsgrindar som i sin tur måste säkras med skyddsgrindsgivare:  

om en skyddsgrind öppnas, känner sensorn av detta och alstrar en 

avstängningssignal för en säker maskinstyrning. 

 

Beroende på krav, monteringssituation och applikativa randvillkor 

används olika manövreringsprinciper och konstruktioner: 

beröringsfria, säkra, magnetiska givare utgör en mycket 

ekonomisk lösning med dold montering. Säkra RFID-baserade 

givare, t.ex. säkerhetsbrytaren PSENcode, däremot, erbjuder 
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maximal frihet vid montering och garanterar högsta 

manipulationsskydd. 

 

Om en skyddsanordning måste placeras nära en farlig rörelse, 

t.ex. när det är trångt om utrymme, finns risken för farligt efterlopp. 

I en sådan situation är det helt nödvändigt med en säker 

låsanordning. En mekanisk låsanordning med fjäderkraftförregling, 

som exempelvis PSENmech, eller ett integrerat, säkert 

skyddsgrindssystem, som PSENgate, PSENmlock och 

PSENslock, kan hantera denna uppgift. Det finns många olika 

varianter av enheter för dessa tekniska givarprinciper och därmed 

kan nästan alla tänkbara övervakningsscenarion realiseras. 

 

I de delar av fordonskonstruktionen som är robotassisterade 

används till exempel de kodade säkerhetsbrytarna PSENcode från 

Pilz som kan övervaka upp till tre positioner med bara en givare. 

De används i de områden som fungerar som gränssnitt mellan 

människa och robot och där det är nödvändigt med manuella 

ingrepp, t.ex. vid matning och bortforsling av plåtdelar genom 

skyddsgrindarna som avskärmar rotobcellerna.  

Vid robottillämpningar där det krävs till exempel mänsklig kontroll, 

matning av delar eller efterarbete används också ofta beröringsfria 

skyddsanordningar, som säkerhetsljusstråleskydd, för att säkra 

mot tillträde.  

 

Vidare kan det vara nödvändigt att placera ut skydd mot intrång 

bakifrån i form av vågrätt installerade säkerhetsljusstråleskydd 

eller en säkerhetslaserskanner. I vissa fall, t.ex. när de optiska 

systemen har tillgänglighetsproblem på grund av processuella 

randvillkor som damm, rök, dimma eller ånga, rekommenderas 

även säkerhetstrampmattor. 
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När människa och robot delar ett gemensamt arbetsområde 

försöker man komplettera säkerheten i tillämpningen med hjälp av 

säkerhetskomponenter och säkerhetsfunktioner i eller på roboten.  

Exempelvis kombineras säkra rörelsefunktioner i roboten med 

närområdesgivare, med integrerad momentövervakning i roboten 

eller med taktil sensorteknik som omsluter roboten. Rörelserna i 

denna typ av robottillämpning är i regel betydligt långsammare än i 

helautomatiserade tillämpningar. Sådana säkerhetsfilosofier 

förverkligas idag i samband med människa-robot-interaktion inom 

området servicerobotteknik, och med hänsyn till andra 

säkerhetskrav kan de även omsättas i tillämpningar.  

 

Riskfri zon – dynamiskt säkrad 

Vid människa-robot-interaktioner där roboten har störst 

bärförmåga når de nämnda säkerhetskoncepten sina gränser, och 

andra koncept krävs. Då är det nödvändigt att tydligt betrakta 

händelserna i flera steg.   Exempelvis måste man kunna skilja på 

om en människa uppehåller sig inom den möjliga aktionsradien för 

en riskfylld rörelse (varningszon) eller redan har beträtt en zon 

med förhöjd säkerhetsklassning (skyddszon). Dessa zoner måste 

kunna anpassas dynamiskt och exempelvis en maskins eller 

robots övervakade rörelser måste kunna följas. På så sätt kan 

människa-robot-interaktioner förverkligas i områden där statiska 

skyddsanordningar nått sina gränser.  

 

Nya kamerabaserade metoder kan användas för att övervaka 

skyddsfält och skyddszoner flerdimensionellt. 3D-kamerasystemet 

SafetyEYE, till exempel, erbjuder säker zonövervakning. Sådana 

givarsystem skapar nya möjligheter i utformningen av tillämpningar 

tack vare sin 3D-funktionsprincip. Vidare kan 

skyddszonsplaceringen anpassas på nytt vid varje processteg. 

 



Sida 7 av 8 

 

Vidareutvecklingen inom detta område hänger samman med 

kraven på kommande tillämpningar: kombinationen av en säker 

robot med ett säkert 3D-kamerasystem med en intensivare 

kommunikation kan sammanföra och optimera olika, strikt åtskilda 

processteg. Den säkra roboten vet sin säkra position, sin säkra 

hastighet och sin säkra rörelseriktning, det säkra kamerasystemet 

känner av objektens (människornas) position i närheten av 

robotens aktionsradie. Istället för att stängas av kan totalsystemet 

reagera betydligt flexiblare för undvika stilleståndstider och höja 

anläggningens produktivitet i framtiden. 

 

Resultatet är en CE-märkning 

Lagstiftarna förpliktigar, precis som inom andra områden, 

tillverkaren av en robottillämpning att genomföra en bedömning av 

överensstämmelse med CE-märkning. CE-märkningen bekräftar 

att robottillämpningen uppfyller alla erforderliga säkerhets- och 

hälsoskyddskrav. Utmaningen med “riskbedömningen” av 

robottillämpningar är att gränsen mellan människans och 

maskinens arbetsområde suddas ut. Förutom riskerna som 

uppstår på grund av robotens egenskaper måste också 

människans rörelser beaktas. Dessa är dock inte alltid 

förutsägbara med avseende på hastighet, reflexer eller extra 

personer som plötsligt beträder området.  

Efter det följer stegen “säkerhetskoncept” och “säkerhetsdesign” 

som omfattar komponentval. Detta är för det mesta en kombination 

av intelligenta givare som kopplas ihop och styrningar som gör det 

möjligt att överhuvudtaget skapa en dynamisk arbetsprocess. 

Därefter dokumenteras de valda säkerhetsåtgärderna i 

riskbedömningen och implementeras i steget “systemintegration”.  

Efter det följer “validering”, då man ser över de föregående stegen 

ännu en gång.  
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Den säkra roboten eller den säkra sensortekniken som täcker alla 

säkerhetsrisker i tillämpningar finns inte, åtminstone inte än. 

Kraven på säkerhetstekniken beror på aktuell tillämpning. Först 

när man gör en helhetsbedömning av robot, verktyg och 

arbetsstycke samt tillhörande maskiner, t.ex. transportbandsteknik, 

kan man skapa säkra robotceller. Det innebär i praktiken att varje 

tillämpning kräver en egen säkerhetsteknisk bedömning. 

 

(Tecken: 11 501) 

 

Pilz-koncernen 

Pilz-koncernen är en global leverantör av produkter, system och tjänster 
för automationsteknik. Familjeföretaget med säte i Ostfildern har ca 2 400 
medarbetare. Med 42 dotterbolag och filialer skapar Pilz säkerhet över 
hela världen för människor, maskiner och miljön. Som ledande aktör 
erbjuder vi kompletta automationslösningar med sensorteknik, styrteknik 
och driftteknik – inklusive system för industriell kommunikation, diagnostik 
och visualisering. Utbudet omfattar dessutom internationella tjänster för 
rådgivning, projektering och utbildningar. Pilz lösningar används förutom 
inom maskin- och anläggningskonstruktion även inom många andra 
branscher som t.ex. vindkraft, järnvägssystem och robotteknik. 

 

Presskontakt: 

Martin Kurth 

Företags- och fackpress 
 
Tel: +49 711 3409-158 
m.kurth@pilz.de 

Sabine Karrer 

Fack- och företagspress 
 
Tel: +49 711 3409-7009 
s.skaletz-karrer@pilz.de 

Jenny Skarman 

Fackpress 
 
Tel: +49 711 3409-1067 
j.skarman@pilz.de 

 


