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SENSORLÖSNINGAR FÖR ROBOTIK
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SAMARBETE I ÖGONHÖJD
Människa och robotar kommer allt närmre varandra. Där har sensorer från
SICK en avgörande roll. Det ger roboten noggrannare uppfattningsförmåga –
förutsättningen för samarbete i ögonhöjd som uppfyller alla krav för robotik:
Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling och Position Feedback.
Robot Vision – det är optiska och kamerabaserade system som gör roboten
till en seende medspelare som känner av var saker och ting finns. Det möjliggör flexibel automatisering i Industri 4.0:s tidsålder.
Safe-Robotics-lösningarna ger arbetsskydd och omfattar alla åtgärder som
gör det avkända närområdet runt roboten till en säker arbetsplats.
SICK har beprövade sensorsystem för grippers och robotverktyg som möjliggör arbete med fingertoppskänsla vid End-of-Arm Tooling.
I SICK:s Position Feedback-lösningar ger de integrerade Motor-Feedback-systemen i drivningarna data map. hastighet och position samt status på drivningen. Det utgör den sensoriska grunden för alla robotrörelser.
Flexibla automatiseringslösningar tack vare Robot Vision-teknik och fritt tillgängliga robotapplikationer som garanterar säkerheten – framtiden är redan
här. Sensorlösningar från SICK gör framtiden möjlig. Människa och maskin
arbetar hand i hand – precis som SICK hittar lösningar med kunderna i ögonhöjd.
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SÄKERHETSLÖSNINGAR FÖR INTELLIGENT
SAMARBETE MELLAN MÄNNISKA OCH ROBOT
Samarbete mellan människa och robot beskriver ett arbetsscenario där människor och automatiserade maskiner delar samma arbetsrum och även arbetar där samtidigt. Denna samarbetsmodell som drivs av industri 4.0 kommer med löftet om extremt flexibla
arbetsförlopp, högsta tillgänglighet av anläggning och högsta produktivitet samt ekonomisk effektivitet. Men först måste den rätta
applikationsspecifika säkerhetstekniken säkerställa att samarbetet mellan människa och robot kan infria detta löfte.

>> Samspelet mellan människor och maskiner är inget nytt inom industriautomation som plötsligt kommer med industri
4.0. Sedan länge dominerar två interaktiva
scenarion med cirka 90 procent: samexistens och samverkan. Rum och tid är de
avgörande parametrarna i dessa scenarion. En arbetssituation där människa och
maskin befinner sig samtidigt i intilliggande områden betecknas som samexistens.
En interaktion där människa och maskin
delar ett gemensamt arbetsrum men inte
vistas där samtidigt uppfyller villkoren för
en samverkan.
Inom ramen för industri 4.0 kommer en
tredje form av interaktion i fokus: samarbete mellan människor och robotar. Här
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arbetar båda samtidigt i samma arbetsrum. I sådana kollaborativa scenarion är
vanliga industrirobotar med säker kinematik inte tillräcklig säkra, därför måste kollaborativa robotar (cobotar) användas. Nu
måste robotens krafter, hastigheter och
rörelsevägar övervakas och – beroende på
den faktiska risknivån – begränsas. När
det är nödvändigt stoppas roboten eller
stängs av. Avståndet mellan människa och
robot blir därför en avgörande säkerhetsrelevant parameter.
Först kommer alltid riskbedömningen –
även för cobotar
Inget samarbete mellan människa och
robot är det andra likt – därför är en
individuell riskbedömning av den kolla-

borativa applikationen nödvändig även
om roboten specialutvecklats för samarbete med människor – en cobot som
redan i grunden uppvisar en inneboende
säker konstruktion. Samtidigt måste även
samarbetsrummet uppfylla grundläggande krav som t.ex. minimiavstånd till angränsande områden som kan beträdas
med risk för att dras in eller klämmas
fast. Normgivande dokumentation för
funktionssäkerhet för kollaborativa applikationer är de allmänna standarderna
IEC 61508, IEC 62061 och ISO 13849-1/2. Därutöver måste ISO 10218-1/-2 om
säkerhet för industrirobotar och särskilt
ISO/TS 15066 om robotar för kollaborativ
drift beaktas.
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I interaktionsformen samarbete arbetar människa och robot
samtidigt i samma arbetsrum

Utvecklare och integratörer av robotsystem
måste inte bara noggrant kontrollera de
konstruktionsmässiga skyddsåtgärderna
som robottillverkaren vidtagit vad gäller
överensstämmelse med standarder och
funktion, utan även räkna med eventuella
kvarstående faror och risker. Robotsystemet måste genomgå en riskbedömning
enligt ISO 12100 så att säkerhetsåtgärder
för riskminimering kan vidtas – t.ex. säkra
ljusridåer eller säkra laserscanners.
Säkerhetsrelaterade driftsätt
för kollaborativa robotar
Utifrån den tekniska specifikationen (ISO/
TS 15066) skiljer man på fyra kollaborativa driftsätt. ”Säkerhetsutvärderat stopp”
stoppar robotens interaktion med människan. ”Handstyrning” säkerställer säkert
samarbete genom att roboten styrs för
hand med måttlig hastighet. Det tredje
samarbetssättet – ”Effekt- och kraftbegränsning” – åstadkommer den nödvändiga säkerheten genom att robotens
effekt, kraft och hastighet sänks genom

t.ex. begränsningsfunktioner i säkerhetsrelaterade styrsystem eller genom inneboende säker robotkonstruktion med en
biomekanisk belastningsgräns där inga
faror eller olyckor förväntas inträffa. Detta
sker oberoende av om den fysiska kontakten mellan roboten är avsiktligt eller
oavsiktligt.
Samarbetssättet ”Hastighets- och avståndsövervakning” passar perfekt för
extremt flexibla arbetsscenarion. Detta
bygger på att robotens hastighet och
rörelsevägar övervakas och anpassas
utifrån operatörens arbetshastighet i det
avsäkrade samarbetsrummet. Säkerhetsavstånden övervakas permanent och vid
behov kommer roboten att saktas ner,
stoppas eller få sin rörelseväg ändrad. När
avståndet mellan operatören och maskinen åter är större än minimiavståndet kan
roboten fortsätta automatiskt med sina
vanliga hastigheter och rörelsevägar. På
så sätt återställs robotens produktivitet
omedelbart.

Funktionssäkerhet för samarbete mellan
människa och robot:
expertkunskap, portfölj och genomförande
från samma ställe
Hastighets- och avståndsövervakningen
i kollaborativa robotapplikationer har
den största framtidspotentialen av de
olika kollaborativa driftsätten i ISO/TS
15066. I jämförelse med dessa kollaborativa driftsätt och med tanke på de hittills
dominerande interaktionsscenarierna för
samexistens och samverkan är det tydligt
att den säkerhetsrelaterade sensor- och
styrtekniken står inför nya utmaningar för
att möjliggöra ett obehindrat samarbete
mellan människa och robot. (fp)
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FLEXIBILITET, SAMARBETE OCH SÄKERHET FÖR MEDARBETARNA –
SLIMMAD KOLLABORATIV ROBOTLÖSNING HOS CONTINENTAL

COBOTARNA CLAUS, CLARA & CO:
KOLLABORATIV ROBOTIK MED SICK SAFETY
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Continental är en världsledande underleverantör till fordonsindustrin. Den ökande
mångfalden av olika modeller och varianter av fordonsmodeller med kortare produktionscykler inom fordonsindustrin ökar även kraven på dynamiken hos underleverantörerna. I stela kedjeuppbyggda produktionslinjer har ändringar och störningar i
enskilda stationer stor påverkan på utfallet för hela linjen. Ju större störningar desto
svårare kompensation.
>> På fabriken i Babenhausen lämnar
högteknologiska komponenter för bilkupéer bandet var 15:e sekund, dygnet
runt. Det lämnar inte mycket utrymme för
återhämtning från stilleståndstider. Därför
ersätter Continental de stela kontroll- och
bestyckningslinjerna med redundanta kollaborativa kontrollinjer. Cobotarna Claus
och Clara bestyckar kontrollautomaterna
precis där de behövs. Medarbetarna hjälper dem vid behov. Säkerheten i de kollaborativa applikationerna säkerställs av en
säkerhetslösning från SICK som består av
säkra laserscanners S300, säkerhetsbrytare TR4 och program-programmerbara
säkra styrningar Flexi Soft.
I den helt nya kontrollinjen finns tre testbänkar som bestyckas av kollaborativa
robotar (cobotar). Coboten tar en del från
bandet, lägger den i kontrollautomaten,
tar ut den testade delen och lägger den
på nästa band.
Säkerhet effektiviserar samarbetet mellan
människa och robot
”Claus (Clever Automatiserat Universalt robot-System) och Clara (Clever Automatiserad Robot-Applikation) är halvmobila lätta
robotar som arbetar stationärt, men kan
användas mobilt”, förklarar Heiko Liebisch, Industrial Engineering, Robotics, Conti-

nental Automotive GmbH, och berättar om
cobotarna och deras fördelar. ”Med detta
koncept kan vi ta ut roboten och köra den
till en annan plats för ett annat skift. På
så sätt kan man använda samma robot i
två olika anläggningar. Första skiftet i en
anläggning och andra eller tredje skiftet i
en annan anläggning.”
Med hjälp av en mekanisk indexering kan
coboten när som helst återplaceras optimalt vid kontrollplatsen. En unikt kodad
transpondersäkerhetsbrytare TR4 Direct
verifierar den unikt kodade aktivatorn för
TR4 Direct på Claus eller Clara.
”Allt som handlar om säkerheten i hela
systemet styrs via den program-programmerbara säkra styrningen Flexi Soft. Det
vill säga Flexi Soft kontrollerar om den
kodade säkerhetsbrytaren är på plats.
Om inte, händer ingenting. Då utlöser
ett felmeddelande. När brytaren verifieras läser säkra laserscanners (S300
Advanced) in fältposterna som lagrats för
arbetsplatsen och ger coboten frisignal
att läsa in och starta programmet”, förklarar Heiko Liebisch om hur initieringen
går till. ”Vi har möjligheten att skruva fast
flera kodade brytare fram på coboten. På
så sätt kan vi ställa in coboten för flera
arbetsplatser.”
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Med den nya linjen kan man återföra
utslussade kontrolldelar som returer i
den pågående driften. Då går en operatör
till kontrollanläggningen eller till coboten
under pågående drift, lägger kontrolldelen
där det finns plats och går ut igen. Coboten vet nu att det ligger något där som
den måste kontrollera igen och fortsätter
som normalt.
De säkra laserscanners som sitter diagonalt för att säkerställa övervakning runt
om, indikerar skyddsfälten och överträdelse av dessa med kontrollampor i trafikljusfärger på framsidan. För att operatören
ska kunna uppmärksamma detta redan i
ögonvrån lyser hela robotkroppen under
robotarmen på samma sätt som signallampan. I kollaborativt driftläge startar
Claus och sänker hastigheten vid gul signal. Vid röd signal blir roboten helt stilla.
Om operatören lämnar det röda skyddsfältet startar systemet automatiskt och
därmed även Claus. Operatören behöver
inte kvittera.
Först kommer alltid riskbedömningen –
även för cobotar
Även om Claus och Clara rör sig relativt
långsamt kan en robotarm komma i livshotande närhet av en operatör. ”Man måste
alltid bedöma helhetskonceptet; därför
har vi lasersintrat alla grippers som används på framsidan – utan vassa kanter,
allt är avrundat.”
Inget samarbete mellan människa och
robot är det andra likt. Därför är en individuell riskbedömning av den kollaborativa applikationen nödvändig även om
roboten specialutvecklats för interaktion
med människor – en cobot som redan i
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grunden uppvisar en inneboende säker
konstruktion. Samtidigt måste även samarbetsrummet uppfylla grundläggande
krav som t.ex. minimiavstånd till angränsande områden som kan beträdas med risk
för att dras in eller klämmas fast. Normgivande dokumentation för funktionssäkerhet för kollaborativa applikationer är
de allmänna standarderna IEC 61508,
IEC 62061 och ISO 13849-1/-2. Därutöver
måste ISO 10218-1/-2 om säkerhet för
industrirobotar och särskilt ISO/TS 15066
om robotar för kollaborativ drift beaktas.

rörelsevägar samt arbetstycket med dess
hållare risker för operatören. Dessa faror
måste begränsas antingen genom inneboende skyddsåtgärder eller/och genom
ytterligare åtgärder för riskminimering.
Valet och dimensioneringen av de tekniska skyddsanordningarna kan vara mycket
komplicerat.

Funktionssäkerhet vid samarbete mellan
människa och robot
Hög automationsgrad kontra flexibla produktionsförlopp: funktionssäkerhet är ett
steg på vägen till mer flexibilitet i moderna
tillverkningssystem nu när människa och
maskin arbetar ännu närmare varandra
men ändå säkert. Här krävs inte bara en
omfattande förståelse för robotapplikationerna utan även fackkunskaper vid
riskbedömningen och passande portfölj
för säkerhetslösningar.

Ett exempel på hur flera säkra laserscanners i nätverk underlättar lösningen för
applikationen är den luckfria 360°-avsäkringen av robotar eller AGV och AGC med
S300 Mini, S300, S3000 eller den nya
microScan3 Core tillsammans med den
säkra styrningen Flexi Soft från SICK. Denna lösning säkerställer säkerheten i alla
rörelseriktningar. Detta är en integrationsvänlig, lättillgänglig och kostnadseffektiv
komplettlösning från ett ställe, dvs. utan
applikationstekniska gränssnittsrisker. Det
SICK-specifika EFI-gränssnittet (Enhanced
Function Interface) möjliggör en direkt säkerhetsrelaterad kommunikation mellan
de olika enheterna. Användningen av detta gränssnitt minimerar kabeldragningen
som annars ofta kräver stora insatser från
användaren – och på detta sätt undviker
man även risken för felaktig kabeldragning, särskilt i idrifttagningsfasen. Genom
den centrala integrationen av Flexi Soft i
fordonet eller roboten möjliggörs förutom
enkel konfiguration även en förbättrad diagnos av det totala laserscannersystemet
från ett ställe. Detta sparar inte bara tid
under idrifttagningen utan optimerar även
skötsel och underhåll.

I vissa applikationer måste människa
och robot interagera tätt inpå varandra.
I dessa så kallade kollaborativa scenarion utgör robotens kraft, hastighet och

Framgångsrik pilotlinje sedan början av
2017
Heiko Liebisch och hans kollega Dejan
Pfaff planerade den nya 4.0-testlinjen

Teamet runt Heiko Liebisch har fått rådgivning och utbildning av SICK beträffande
utformning, direktiv, lagstadgade specifikationer och standarder för kollaborativ
robotik. ”Vi är helt nöjda med systemet
som är i drift”, säger Heiko Liebisch om
resultatet. ”I praktiken visar sig ytterligare
optimeringsmöjligheter som vi kommer
vidareutveckla tillsammans med SICK som
partner för totallösningen.”
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Genom den centrala integrationen av Flexi Soft i roboten möjliggörs en förbättrad diagnos av
det totala laserscannersystemet från ett ställe

hos Continental Automotive GmbH i
Babenhausen och konstruerade cobotarna. Man kan säga att de är pappor
till Claus och Clara som snart kommer
få syskon i form av Cora och Kurt. Den
framgångsrika omställningen har blivit en
förebild hos Continental. Flera cobotar är
under planering. Robotmodellerna Claus
och Clara byggs av lärlingar hos Continental Automotive GmbH. Mekaniker bygger
chassit, mekatroniker gör resten. En uppgift som lärlingarna uppskattar. Om de
senare kommer att arbete vid en sådan
linje kan de med stolthet säga: det här
har jag byggt. (as)

Säkerheten i de kollaborativa applikationerna säkerställs av en säkerhetslösning som består
av säkra laserscanners S300, säkerhetsbrytare TR 4 och programmerbara säkra styrningar
Flexi Soft
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SMART MOTOR SENSORS FRÅN SICK
GÖR HIWIN-ROBOTAR SÄKRA OCH
REDO FÖR FRAMTIDEN
Robottillverkaren och experten på linjärteknik HIWIN använder motor-feedback-system
från SICK i sin nya 6-axlade robot för pick-and-place-applikationer. Detta sparar plats
och gör 5-kilosroboten även redo för framtida kollaborativa applikationer. Den geografiska närheten mellan HIWIN i Offenburg och SICK-medarbetarna i Donaueschingen
var en garant för det framgångsrika samarbetet och gjorde implementeringen av lösningen från SICK till en riktig win-win-situation för båda sidor ända från starten.
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”Med motor-feedback-systemen från SICK
har vi bestämt oss för en extremt platssparande
och säker lösning som även är redo för framtida
robotapplikationer.”
Felix Herrling, produktansvarig hos HIWIN

>> Hur konstruerar man en robot som är
lika tillförlitlig och säker som anpassningsbar för de växlande kraven i framtiden?
Denna frågeställning ledde fram till att
robottillverkaren HIWIN satsade på Smart
Motor Sensors från SICK. Produktansvarig
Felix Herrling från Offenburg formulerar
det: ”Med motor-feedback-systemen från
SICK har vi bestämt oss för en extremt
platssparande och säker lösning som även
är redo för framtida robotapplikationer.”
Det som möjliggör motor-feedback-systemets platssparande och kompakta konstruktion är den beprövade enkabeltekniken från SICK. EKM36 har ett inbyggt
HIPERFACE-DSL®-gränssnitt och erbjuder
på så sätt alla kända fördelar: minimal kabeldragning, permanent histogrambildning
och permanent Condition Monitoring. Och
allt detta genom det digitala gränssnittets två ledare. EKM36 bygger mekaniskt
på den beprövade 36-mm-konstruktionen. I denna kompakta form möjliggör
HIPERFACE-DSL®-tekniken en absolut
positionsbestämning och en upplösning
på upp till 20 bitar per varv samt maximalt
4 096 varv.
Noggranna positioner som grunden för
automatiseringar
Tack vare dessa fördelar med EKM36
uppnår HIWIN en extremt hög noggrannhet med sin 6-axlade robot RA605. Där-

för passar den artikulerade roboten inte
bara perfekt för hantering av smådelar
utan även för automatiserade applikationer som montage, avgradning och polering
av arbetsstycken i produktionslinjer. Det
inbyggda pneumatiska och elektriska gripper-gränssnittet maximerar anläggningens tillförlitlighet, minimerar felkällor och
förenklar de programmerade rörelseförloppen. Dessutom drar HIWIN nytta av
SIL2-certifieringen av pulsgivaren vilket
förenklar certifieringsprocesserna på den
europeiska och amerikanska marknaden.
Men även på den kinesiska marknaden är
säkerhetscertifieringar en allt mer kännbar faktor. Så uppstår redan nu en liten
universalrobot för hantering och pick-andplace från detta lyckade samarbete mellan robottillverkare och sensortillverkare.
Samarbete mynnar ut i kollaborativa
applikationer
Samarbete är nyckelordet för framtidstrenden inom robotik. I morgondagens smarta
fabriker kommer det handla om samarbete på riktigt mellan människa och robot.
Människa och maskin arbetar tillsammans
i ögonhöjd. En framtid som SICK inte bara
beaktar med sina Motor-Feedback-system
utan även redan implementerar med HIPERFACE DSL®. Också ett viktigt argument för användningen: ”Med EKM36
och HIPERFACE DSL® har vi gjort ett
medvetet val för framtiden. Kollaborativ

robotik finns redan här genom integrerad
funktionssäkerhetsteknik”, säger Herrling
och förklarar att man i framtiden kommer
att kunna uppfylla alla gällande krav på
funktionssäkerhet med komponenten utan att byta ut några delar.
Från Donaueschingen ut i världen
Teamet i Donaueschinger är mycket glada
över att ha asiatiska kunder på hemmaplan tack vare robottillverkarens tyska filial
i Offenburg. På så sätt uppstår produktiva
synergieffekter utan påfrestande långresor. Den gemensamma utvecklingen av
den framgångsrika implementeringen av
motor-feedback-systemet var och är ett
bra exempel på hur nära SICK arbetar
med sina kunder. Och denna känsla delas uppenbarligen av kunden i Offenburg:
”Samarbetet med SICK gick extremt bra
och friktionsfritt”, säger Felix Herrling om
kollegerna från Donaueschingen, och avslutar med att förklara att alla är vinnare:
”Alla våra frågor besvarades snabbt och
kompetent av våra respektive kontaktpersoner, vi är helt nöjda.” (mw)
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SÄKERHETSLÖSNING FÖR EN MOBIL
ROBOT FÖR TUNG LAST

GÖR DET TUNGA LÄTT
Människa och robot kommer allt närmare varandra i den moderna produktionen.
Skyddsstaket försvinner och platsflexibla robotar krävs för att genomföra flexibla
men samtidigt säkra automationslösningar i enlighet med industri 4.0. Det svenska
företaget OpiFlex har utarbetat en patenterad lösning som möjliggör mobil användning av även stora industrirobotar – utan skyddsstaket och avsäkrade med säkerhetsprodukter från SICK.
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En stor mobil industrirobot – utan skyddsstaket

>> ”Tillsammans med SICK har vi bemästrat utmaningen att möjliggöra automation
för små serier vid hög volymproduktion”,
säger OpiFlex VD Johan Frisk och fortsätter: ”En lösning utan staket var mycket
viktig för oss eftersom det ger våra kunder
betydligt mer flexibilitet”. Små och medelstora företag vill gärna kunna producera
små serier med automation, vilket tidigare
var svårt med fasta och därmed inte särskilt flexibla robotceller. Tack vare OpiFlex
mobila robotceller utan skyddsstaket och
enkel robotprogrammering är denna typ
av automatisering nu möjlig.
Med en gaffeltruck, handtruck eller förarlöst fordon flyttas OpiFlex mobila robot
till en passande arbetsstation i produktionen, dockas fast till en förinstallerad
plattform, kopplas in och är omedelbart
redo för användning. ”Det gör det möjlig
att flytta stora robotar med full hastighet”,
säger Frisk.

Safe Robotics från SICK säkerställer
avsäkringen av roboten
För detta används två säkra laserscanners S300 Mini Remote från SICK som
sitter fastmonterade på den mobila robotcellen och som detekterar personer i
stationens omgivning på alla olika ställen
där den används. Om en person närmar
sig roboten skickar den säkra laserscannern en signal till säkerhetsstyrningen
Flexi Soft och roboten sänker sin hastighet till att börja med. Först när en person
beträder säkerhetszonen stannar roboten
helt. På så sätt ökar produktiviteten eftersom roboten inte behöver stanna helt. Säkerhetsstyrningen Flexi Soft säkrar även
robotgrippern och stoppar roboten om
roboten riskerar tappa delar och utgöra
fara för sin omgivning.

enkel att integrera. Allt finns där. Man tar
roboten och sätter den på rätt plats och
direkt är allt säkrat”, säger Åke Törnros,
produktansvarig hos SICK i Vårby.

Dessutom kontrollerar säkerhetslösningen om den platsflexibla robotcellen är
fast förankrad i dockningsstationen när
roboten ska flyttas till en annan station.
Roboten och dockningsstationen är på så
sätt idealiskt anpassade till varandra. ”Det
innovativa med vår lösning är att den är så

”SICK har hjälpt oss att identifiera möjliga
risker i workshops vi hållit”, säger Frisk. En
del av stödet från SICK var bland annat
riskbedömning, omfattande rådgivning
och hjälp till ett säkerhetskoncept för den
mobila robotcellen så att en implementering som passade för OpiFlex till sist kunde

Safety Services – rådgivning redan från
start
Till en början möttes Johan Frisk och hans
team hos OpiFlex framför allt av skepsis.
”Vi tänkte utveckla denna innovativa idé,
en mobil lösning utan skyddsstaket för en
stor robot, och först sa folk till oss: - Det
går inte. Ni kommer inte kunna uppfylla
säkerhetsbestämmelserna”, säger Frisk
om utmaningarna i början. Men teamet
på OpiFlex ville inte ge upp så lätt utan
tog kontakt med säkerhetsexperter hos
SICK – och utarbetade tillsammans med
dem detta passande koncept.
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genomföras. ”Det var ett mycket spännande projekt för oss. Vi har har hjälpt och
rådgivit kunden under hela processen,
från den inledande riskbedömningen till
koncept för hårdvara och programvara”,
säger SICK-experten Törnros.
En ny tidsålder med industri 4.0: små
serier vid hög volymproduktion
Den så kallade tredje robotrevolutionen
med flexibla robotar drivs framför allt av
kravet på att kunna tillverka små serier
vid hög volymproduktion. Flexibla robotar
ökar produktiviteten och flexibiliteten för
både små och stora produktionsserier hos
små och medelstora företag, Tier-1-företag och OEM:s. OpiFlex robotcell utformades ursprungligen för små och medelstora
företag med små serier och lågt maskinutnyttjande. Men även hos OEM:s och
Tier-1-företag ökar behovet av flexibilitet
för att kunna tillverka mindre serier vid
hög volymproduktion. Några av dessa
företag har redan visat intresse för lösningen från OpiFlex eftersom den ofta
kan implementeras snabbare på en ny
maskin.
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Dessutom möjliggör OpiFlex en extremt
snabb programmering av roboten på runt
tio minuter. Istället för att lägga flera timmar på att programmera roboten behöver
operatören endast svara på några frågor,
lära roboten några enkla rörelser och detta programmeras sedan automatiskt.
En särskild utmaning för Tier-1-företag
och OEM:s som arbetar i tre till fem skift,
är planeringen av produktionsstopp vid
anpassning eller nyinställning av automationslösningar. Vid implementeringen
av vanliga robotceller ligger produktionen
ofta nere i över tio dagar, vilket motsvarar
ett bortfall av 30 till 50 skift. OpiFlex minskar installationstiden för en komplett cell
med upp till 90 procent, tar alltså endast
två till tre skift i anspråk. Inom knappa
produktionsplaner är detta en stor fördel
för att förlora så lite tid som möjligt.
Det svenska företaget har redan fått flera
utmärkelser för sina innovationer, bland
annat som finalist vid IERA-Award, ett av
de viktigaste priserna inom robotik. Företagets VD Johan Frisk: ”För oss som ett

litet innovativt företag var SICK till stor
hjälp för att uppnå våra mål. Jag är mycket stolt över att ha utvecklat denna flexibla och mobila robotlösning tillsammans
med SICK för att kunna hjälpa små och
medelstora företag med deras automation
av små produktionsserier.” OpiFlex mål
är att fortsätta driva den tredje robotrevolutionen med flexibla robotar med den
patenterade lösningen utan skyddsstaket,
med enkel robotprogrammering och dockningsstation – allt med stöd av säkerhetsprodukter från SICK. (ma)
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Den mobila säkerhetslösningen från OpiFlex arbetar med säkra laserscanners från SICK

Den mobila roboten flyttas till passande arbetsstation
med gaffeltruck, handtruck eller förarlöst fordon

OpiFlex möjliggör en extremt snabb programmering av roboten
på runt tio minuter
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VISION STYR KOLLABORATIVA ROBOTAR

ROBOTAR MED VISION
Interaktionen mellan människa och robot inom industrin blir allt vanligare. Med
2D-visionssensorn Inspector PIM60 och programmet SICK Inspector URCap möjliggör
kollaborativa robotar (cobotar) från Universal Robots en mängd olika nya applikationer.
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>> Vanliga industrirobotar är bundna vid
sin plats och de är tunga; de kräver säkerhetsanordningar eller måste placeras
i burar. Användningen av industrirobotar
åtföljs av höga investeringskostnader och
manövreringen av dem kräver avancerade fackkunskaper. När de en gång ställts
in upprepar industrirobotarna alltid samma uppgift, dag ut och dag in.
För cobotar handlar det tvärtemot om flexibla och användarvändliga robotar med
låg vikt. De är lätta att ställa upp, kan
flyttas till andra platser utan problem och
kräver inga programmeringskunskaper.
Cobotar är snarare en extra arbetskraft i
fabriken – en arbetskraft som aldrig blir
trött. De vanligaste applikationerna är
förpackning och pallastning, maskinbestyckning, pick-and-place, montage och
kvalitetskontroller. Världens första cobot
lanserades på marknaden 2008 av det
danska företaget Universal Robots (UR).
Cobotar sänker ingångströskel för
automationsapplikationer
Cobotar kräver inga större investeringar,
har kort avskrivningstid och banar vägen
för företagen i riktning mot automation.
Det gäller även det svenska företaget
Hestra Teknik som huvudsakligen utför
skärande bearbetning och använder coboten för bestyckning av en CNC-maskin. En
operatör behöver inte längre alltid vara
närvarande. För exakt robotstyrning använder Hestra Teknik 2D-visionskameran
Inspector PIM60 från SICK. Med hjälp av
kameran lokaliserar roboten objekten på

transportbandet, plockar upp dem och
överlämnar dem till maskinen. Parametrar
för upp till 32 olika detaljer kan sparas
direkt i Inspector PIM60.
Ännu fler applikationer tack vare vision
Om en robot kan ”se” mångfördubblas
möjligheterna. Som pilotkund integrerade
Hestra Teknik programmet SICK Inspector
URCap, ett UR+-plug-in i robotstyrningen.
Med detta program kan robotapplikationen utnyttja alla funktioner som medföljer
2D-visionssensorn Inspector PIM60. Inspector PIM60 är en inbäddad 2D-visionssensor. Det betyder att alla beräkningar
utförs i själva sensorn och att ingen extern
dator krävs.
Inom robotstyrning är det extra fördelaktigt att kombinera visionssystem och
robotar: efter en kort kalibreringsrutin
kan SICK Inspector URCap definiera gripperpositionerna i robotens koordinatsystem. Dessutom kan 2D-visionssensorn
Inspector PIM60 utföra positions-, kontroll- och mätuppgifter för bestämning av
kriterier för godkänd/underkänd eller för
trendvisning.

Programmet SICK Inspector URCap är ett
användarvänligt gränssnitt för integration
av både Inspector PIM60 och robot. Systemet erbjuder okomplicerade möjligheter att minimera monotona, manuella
arbetsförlopp och utvidga användningen
av kollaborativa robotar.
Stefan Manfredsson, affärsansvarig hos
Hestra Teknik om den viktigaste fördelen
med SICK Inspector URCap: ”Enkelheten
– alla, även de som bara har grundläggande tekniska kunskaper kan ställa in
systemet! Allt som behövs är integrerat i
robotstyrningen. Det behövs ingen datorprogrammerad styrning eller något annan
kommunikationssystem. Med programmet
SICK Inspector URCap har SICK utvecklat
ett lättanvänt system som passar perfekt
för Universal Robots gränssnitt, och som
även utmärker sig genom sin enkelhet.”
(db)
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PERFEKT SAMSPEL MELLAN FPT ROBOTIK OCH SICK VID ROBOT VISION

GREPPBAR FRAMGÅNG ÄR ETT STORT PUSSEL
Summan av alla detaljer ger en perfekt bild. Men i det konkreta fallet handlar det inte om ett spel utan om det professionella samarbetet mellan företaget fpt Robotik med deras nya patenterade gripper och SICK med 3D-kameran Visionary-T. Det framgångsrika
fpt Robotik har med Subito Connect A-cellen konstruerat en helt ny robotcell för pick-and-place-applikationer som täpper till luckorna i robotbaserad plockning av böjliga och forminstabila produkter, särskilt påsförpackningar. På grund av den tekniskt krävande
gripperstekniken har det fram tills idag inte gått att separera och placera icke sugtäta och icke automatiseringsbara produkter på
ett skonsamt sätt. För att kunna detektera produkternas position på ett tillförlitligt sätt behövs ett system som kan ”se”. Här kan
robottillverkaren använda Visionary-T AG. Efter knappt ett år av framgångsrik utveckling och intensivt stöd från SICK vid implementeringen i cellen är resultatet imponerande.
>> Det har alltid varit en särskild utmaning att plocka påsförpackningar med
olika geometrier och innehåll i en automatiserad process. Lösningen från fpt
Robotik för tillförlitligt detektering, plockning och nedläggning av påsförpackningar är Subito Connect A-cellen med den
smarta 3D-kameran Visionary-T AG från
SICK. Robotcellen som presenterades i
samband med Automatica 2018 i München är kompakt, flexibel och mobil och
kan utan större insatser installeras på en
manuell arbetsplats eller vid en logistik-,
eller plockstation. Det är därför föga förvånande att lösningen fått genomgående
positivt kritik på marknaden och att välkända företag redan anmält sitt intresse,
däribland en stor tysk speltillverkare.
Vid sökandet efter en kompetent partner
för kamerabaserad gripperteknik föll valet snabbt på SICK och deras Robot-Vision-produkter. Med de olika varianterna
av Visionary-T har företaget för ”Sensor
Intelligence.” lanserat en extremt konkurrenskraftig kameralösning på marknaden.
3D-kameran är jämförbar med konkurrenternas 3D-Snapshot-lösningar – men
rejält mer kostnadseffektiv. Så det goda
förhållandet pris-prestanda var inte minst
utslagsgivande för beslutet.
Överlägset grepp med 3D
Vid pick-and-place-applikationer för böjliga
och icke sugtäta ytor är det ofta de små
detaljerna som gör det, och i det konkreta
fallet gäller det plockning och nedläggning
av förpackade pusselbitar. Det innebär att
endast många små steg får en så komplex
och avancerad applikation att fungera.
Först när alla pusselbitar faller på plats
framstår bilden av det framgångsrika samarbetet. Och här har fpt Robotik och SICK
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nått en milstolpen tack vare sina respektive kompetenser. Implementeringen av
Visionary-T AG i Subito Connect A-cellen
lyckades tack vare lugn och skicklighet,
uthållighet och utomordentlig professionalitet hos alla inblandade. Efter knappt ett
år av intensivt samarbete har de involverade medarbetarna släppt den beskrivna
kombinationen av gripper och kamera för
serieproduktion.
Samarbete i cellen
I själva cellen bygger applikationens framgång på det lyckade samspelet mellan de
enskilda komponenterna. Alla 3D-data
som kameran registrerar bearbetas och
beräknas omedelbart på plats. Därför har
Visionary-T en extremt kraftfull hårdvara
och olika specialfilter för bildbehandling
som gör det möjligt att detektera positionen hos mörka, transparenta eller reflekterande objekt på ett tillförlitligt sätt.
Objektens position skickas sedan direkt till
maskinstyrningen i enkla 3D-koordinater
med upp till 50 bilder per sekund.
Registrerade data behandlas så att det
går att ansluta kameran direkt till PLC.
På så sätt kan den patenterade grippern
utnyttja sin kapacitet till fullo. Efter framgångsrik implementering faller alla bitarna
på plats med säkerställd separation av
produkterna.
Intelligent implementering
Projektledaren och företagsstrategen
Andreas Frick från fpt Robotik uttrycker sin syn på det egna affärsområdet:
”Robotar kan enormt mycket. Men länge
var robotanvändning inom automatisk
hantering av böjliga delar utesluten och
detektering av påsar endast till viss del
framgångsrik. Med det perfekt anpassade

samspelet mellan grippern och kameran
blev en hittills kategoriskt utesluten robotapplikation till en produkt.” Det beskriver mycket bra att ett enormt antal små
pusselbitar krävs för att få goda resultat
från en lyckad applikation som t.ex. snabb
plockning och nedläggning i en robotcell
som Subito Connect. Inom ramen för detta samarbete kunde medarbetarna från
SICK bidra till det intelligenta systemet
med den sofistikerade kameratekniken.
Framför allt återspeglas framgången i
det gemensamma tänkandet framåt och
arbetet med kollegerna från fpt Robotik.
Det vill man bygga på gemensamt. Även
inom en nära framtid kommer det säkert
uppstå innovativa lösningar och greppbara
framgångsberättelser. (mw)
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Subito Connect A-cellen från fpt Robotik för pick-and-place-applikationer

Objektens positioner som registreras av
Visionary-T skickas vidare till maskin
styrningen i 3D-koordinater med upp till
50 bilder per sekund

3D-kameran Visionary-T AG
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AUTOMATION MED ROBOTAR:
SÄKERT UTAN SKYDDSSTAKET
Med hjälp av säkra laserscanners i produktfamiljen microScan3 och en säker styrning Flexi Soft säkerställer DESMA säker drift av
en robot vid en formsprutningsmaskin. De optoelektroniska skyddsanordningarna och den säkra styrningslösningen möjliggör en
ergonomisk åtkomst till maskinen för inläggning och uttagning av material. Roboten tar upp det inlagda råmaterialet automatiskt
när säkerhetsområdet är fritt och lämnar ifrån sig de bearbetade silikon- och gummidetaljerna. Samtidigt tar säkra laserscanners
mycket liten plats och stör därför inga arbetsförlopp.
>> Säkerhetskonceptet för roboten vid
DESMA-formsprutningsmaskinen har utarbetats i nära samarbete mellan applikationsrådgivare från SICK och ansvariga
specialavdelningar hos DESMA. Det kombinerar ett horisontellt 275°-skyddsfält
för riskområdesavsäkring framför roboten med vertikala skyddsfält för riskområdesavsäkring av arbetsområdet. Om
en person närmar sig roboten detekterar
den horisontella säkra laserscannern personen i tid och robotens farliga rörelse
saktas ner på ett kontrollerat sätt så att
ingen fara längre föreligger. På så sätt var
det möjligt att minimera de nödvändiga
säkerhetsavståndet mellan den vertikala
övervakande microScan3 och robotens
farliga rörelse – och därmed även det
totala platsbehovet för maskinen och
dess säkerhetsteknik. Ytterligare en
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microScan3 övervakar robotens avställningsbord. Om maskinoperatören t.ex.
byter ett verktyg och samtidigt står på
bordet, det vill säga inom det övervakade området – detekterar den säkra
laserscannern detta och förhindrar att
roboten startas. Hela den säkerhetstekniska applikationen kan på så sätt användas med automatisk återstart, alltså
utan manuell återstartspärr. Operatören
uppfattar därför inte längre säkerhetstekniken som något störande, eftersom
den följer operatörens arbetsförlopp automatiskt och operatören inte behöver
interagera med den genom att manövrera
en återstartsspärrbrytare. Den nödvändiga logiken för detta och integrationen
av ytterligare säkerhetskomponenter som
t.ex. nödstoppsknappar utförs i den säkra
styrningen Flexi Soft. Säkerhetskonceptet

som utarbetats gemensamt av SICK och
DESMA erbjuder – inte minst på grund
av den innovativa safeHDDM®-scantekniken för microScan3 – högsta prestanda
och tillgänglighet för maskinerna för silikon- och gummibearbetning hos DESMA.
DESMA: experterna på formsprutningsmaskiner
Premiumlösningar med system för många
branscher – detta krav på sig själv realiserar Klöckner DESMA Elastomertechnik
GmbH i Fridingen genom individuella,
nyckelfärdiga systemlösningar för produktion av formsprutade tekniska gummi- och
silikonprodukter. Företaget erbjuder formsprutningsteknik, verktygsmaskiner och
automatiseringsteknik från ett ställe. På
så sätt uppfyller formsprutningsmaskinerna kund- och branschspecifika krav och
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möjliggör säkra processer. Dessa utför en
mycket lönsam produktion av formsprutade gummi- och silikondetaljer – som t.ex.
används i bilar, fartyg, energiförsörjningsanläggningar eller medicinska apparater.
Samarbete mellan människa och robot
för automatisk in- och utmatning av
material
Framtidsorienterad teknik är en viktig
egenskap hos DESMA-formsprutningsmaskinerna. Det gäller även för produktionsförfarandena vid en produktiv och
kostnadseffektiv gummi- och silikonbearbetning. En möjlighet att förbättra
produktiviteten är arbetsscenarion där
människa och automatiserade maskiner
delar samma arbetsrum och arbetar där
under olika tider. Denna samverkan mellan människa och robot möjliggör kraftigt
optimerade arbetsförlopp och förbättrar
anläggningens tillgänglighet, produktivitet
och lönsamhet. Därför har DESMA utvecklat denna arbetsplats för samverkan där
operatören lägger fram råämnen och roboten plockar upp dessa och lägger in dem i
maskinen. När råämnena är bearbetade
tar roboten ut dem och lägger fram dem
åt operatören för borttransport och lägger
sedan in nästa råämnen. Processförloppet
tydliggör hur viktigt det är för operatören
att ha obehindrad åtkomst till maskinen.
Därför kommer skyddsstaket eller andra
mekaniska anordningar runt arbetsplatsen för samverkan fasas ut hos DESMA.

Horisontell och vertikal avsäkring med
säkra laserscanners microScan3
Formsprutningsmaskintillverkaren har
löst denna robotapplikation med ett beröringsfritt säkerhetssystem som eliminerar olycksriskerna för operatören och
samtidigt möjliggör obehindrad åtkomst
till maskinen. Totalt fyra microScan3 är
anslutna till en säker styrning Flexi Soft –
två med horisontella och två med vertikala
skyddsfältspar. Objektupplösningen kan
konfigureras i steg mellan 30 millimeter
för handdetektering och 200 millimeter för
kroppsdetektering – en enda microScan3
kan alltså arbeta med flera skyddsfält
med olika upplösningar. Den kompakta
och robusta enheten integreras otroligt
enkelt: mekaniskt med ett vibrationståligt
hållarsystem och elektriskt via en 8-polig M12-standardkontakt. Skyddsfälten
med räckvidd på upp till 5,5 meter som
ska övervakas kan lätt definieras direkt i
maskinlayouten med programmet Safety Designer och en bärbar dator. Denna
parameterinställning sparas i den säkra
laserscannern via USB. Under drift visualiserar färgdisplayen driftstatus för
microScan3 – med knapparna på användargränssnittet kan man hämta ytterligare
information i klartext.

feHDDM®-scanteknik (HDDM = High
Definition Distance Measurement). Detta
högupplösta förfarande för säkerhetsrelaterad tids- och avståndsmätning, där över
100 gånger så många laserpulser sänds
ut jämfört med vanliga ljustidsmätningar, erbjuder en rad fördelar, särskilt vid
avsäkring av samverkansscenarion som
vid DESMA-formsprutningsmaskinerna.
Oöverträffat stabila mätvärden – ett plus
för produktiviteten
Flerpulsförfarandet möjliggör registrering
av betydligt stabilare mätvärden i kombination med den särskilda digitaliserade
utvärderingen och därmed även säker
detektering av specificerade lägsta remissionsvärden på 1,8 procent utan att
överlagras av störsignaler. Det robusta
utvärderingsförfarandet med denna scanteknik säkerställer högsta tillgänglighet,
t.ex. vid bländning, damm eller annan
inverkan från omgivningen.

Den tekniska höjdpunkten hos säkra laserscanners microScan3 som uppfyller
Performance Level d enligt EN ISO 13849
och SIL2 enligt IEC 62061 är deras sa-
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DESMA har löst sin robotapplikation med
ett beröringsfritt säkerhetssystem som eliminerar olycksriskerna för operatören och
samtidigt möjliggör obehindrad åtkomst till
maskinen

Om en person närmar sig roboten detekterar
den horisontella säkra laserscannern personen i tid och robotens farliga rörelse saktas
ner på ett kontrollerat sätt så att ingen fara
längre föreligger

Kodade pulser förhindrar ömsesidig
påverkan
Tidskodningen av laserpulserna för varje
enskild säker laserscanner är då avgörande om flera enheter ska användas samtidigt och i närheten av varandra – vilket
är fallet med DESMA. För att avsäkra
roboten vid formsprutningsmaskinen har
totalt fyra microScan3 monterats i cirka
200 millimeters höjd på robotbordet. Två
ger vertikala skyddsfält som möter varandra i 90°vinkel för åtkomstavsäkring. Den
tredje och den fjärde säkra laserscannern
har monterats horisontellt för att avsäkra
området på och framför robotbordet. Även
om dessa säkra laserscanners skulle kunna påverka varandra är det inte aktuellt
för microScan3: laserpulserna från varje
enhet kodas med en tidsförskjutning på
några nanosekunder – och deras ordningsföljd genom en inbyggd slumpgenerator. På så sätt är risken för två identiskt
kodade scanners – och därmed risken för
ömsesidig påverkan – lika osannolik som
att få sju rätt på lotto. Inte heller andra
sensorer och sensorsystem som använder laser-LED som ljuskälla kan inverka
på denna scannergenerations säkerhetsfunktion och tillgänglighet.

Förbättrad okänslighet mot bländning,
damm och avlagringar
Samverkansapplikationer används i produktions-, montage- och logistikmiljöer.
De säkra laserscanners microScan3
som används som övervakningslösning
för DESMA-formsprutningsmaskinerna
måste klara av de förväntade omgivningsvillkoren. Med safeHDDM®-scantekniken
uppnår de en oöverträffad okänslighet
mot störande omgivningsljusljus upp
till 40 000 lux. Därför är de så gott som
okänsliga för bländning – vare sig det
gäller dagsljus, högfrekvent konstljus eller ljusstrålar och reflektioner som faller
rakt in i optiken. Dessutom säkerställer
utvärderingen med safeHDDM® att detekteringssäkerheten och den tillförlitliga skyddsfunktionen varken påverkas av
dammpartiklar i omgivningen eller avlagringar på sensorernas optik. Dessutom
har de säkra laserscanners microScan3
ett parabolformigt välvt frontglas. Det
leder bort alla reflektioner till en optisk
fälla men släpper igenom laserimpulserna
och deras remissioner. Detta ökar även
okänsligheten mot damm och avlagringar
och innebär ökad tillgänglighet för roboten
vid formsprutningsmaskinen.

Omfattande expertkunskaper
vid utformningen av säkra
robotapplikationer
Med produktfamiljen microScan3 har
ett teknikskifte skett på marknaden för
aktivt avkännande säkra laserscanners,
ett skifte som särskilt gynnar säker och
intensiv interaktion mellan människa och
robot. De säkra laserscanners microScan3
och den säkra styrningen Flexi Soft ingår
i en sensor- och styrningsportfölj som har
utvecklats under årtionden i takt med kraven på säkra robotapplikationer. De allt
intelligentare säkerhetslösningarna som
baseras på olika teknik möjliggör hela
tiden nya samverkansapplikationer med
sofistikerade krav. ”När DESMA bestämde
sig för SICK som partner för genomförandet av denna samverkansapplikation var
det avgörande att SICK förutom sin breda
portfölj med produkt- och systemlösningar
även erbjuder en hög säkerhetsteknisk
rådgivningskompetens och omfattande
tjänster beträffande säkerhetskoncept”,
säger Heiko Wolters, teamledare för hårdvaruutveckling hos DESMA. (ms)

: FOKUS ROBOTIK

UNIVERSAL ROBOTS OCH SICK
PÅ VÄG IN I FRAMTIDEN
Den renommerade robotspecialisten Universal Robots och SICK som ledande
leverantör av sensorlösningar har tillsammans utvecklat två innovativa applikationer
för kollaborativa robotar.

>> Dessa applikationer förenar de individuella styrkorna hos de båda företagen
och möjliggör samarbete mellan människa och robot i samma arbetsrum. Där
utför den kollaborativa roboten (cobot)
de repetitiva rörelserna och tunga lyften,
medan operatören rör sig fritt i en säker
omgivning och skapar mervärde genom
mer sofistikerade uppgifter.
Den första av de båda applikationerna använder sensorer från SICK anslutna till en
robot för identifiering och positionering,
vilket passar perfekt för pick-and-place
eller kvalitetskontroller i förpackningsoch logistikprocesser. Lector63x är en
2D-visionssensor som informerar roboten om objekten på transportbandet med
hjälp av 2D-detektering.

varo och genom att automatiskt reducera
robotens hastighet så fort en människa
rör sig in i det definierade riskområdet.

bots-plattformen UR+ är programmeringen
och idrifttagningen mycket enklare och
snabbare än tidigare.

I den andra applikationen utför 2D-
visionssensorn Inspector PIM60 positionsbestämning i pick-and-place- och
kvalitetskontrollprocesser. Utifrån data
som sensorn förmedlar kan roboten från
Universal Robots identifiera objektens
position och riktning. Tack vare en plugin som SICK utvecklat för Universal-Ro-

”Kombinationen av teknologisk vetgirighet och rastlös forskarlust som alla
framgångsrika leverantörer inom industrin
har gemensamt, har även i detta fall lett
till fantastiska resultat som kommer att
skapa ytterligare mervärde de kommande
åren”, avslutar Jaume Catalán. (cf)

Tack vare Universal Robots och SICK har människa och robot ett nära samarbete

”SICK var en specialist inom industri
4.0 redan innan begreppet ännu existerade”, säger Jaume Catalán, Industry
Manager Automotive & Machine Building
hos SICK Spanien. ”Visionssensorer, säkerhets- och identifieringslösningar samt
Smart Sensors har varit företagets hörnpelare i årtionden. Därför är det inte konstigt
att SICK ses som en pionjär när det gäller
industri 4.0 och Smart Factory.”
Tack vare femton TÜV-NORD-certifierade
säkerhetsfunktioner kan cobotarna från
Universal Robots användas utan skyddsstaket. De är programmerade att stanna
ögonblickligen om en människa eller ett
föremål kommer i deras väg. På så sätt
förhindras all oavsiktlig kontakt. Den säkra laserscannern microScan3 från SICK
säkerställer en säker omgivning för operatören genom att detektera personers när-
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Besök oss på internet:
www.sick.com/robotics
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