
Safe Robotics
MÄNNISKA-ROBOT-SAMARBETE

System för funktionssäkerhet

Säkra robotar och Industri 4.0

En viktig del av Industri 4.0 är att göra arbetsförloppen mer flexibla. 
Inom tillverkningsindustrin ökar behovet av flexibla och självstän-
diga maskiner som snabbt och enkelt kan anpassas till ändrade 
produktionsförhållanden. Människan måste kunna ingripa obe-
hindrat, men samtidigt skyddas mot faror. Robotarnas hastighet, 
rörlighet och kraft har redan krävt effektiva säkerhetsåtgärder. I 
den allt tätare interaktionen mellan människa och robot kommer 
säkerhetstekniken få en nyckelroll: den gör inte bara arbetsmiljön 
säkrare, den lyfter även produktiviteten till en ny nivå. Detta kan 
endast uppnås om maskinen kan uppfatta sin omgivning och an-
passa sig därefter med hjälp av intelligenta, robusta och tillförlitliga 
sensorer och säkra system.

Som leverantör av kompletta lösningar erbjuder SICK produkter, 
system och tjänster för säkra robotapplikationer.

- www.sick.com/human-robot-collaboration

http://www.sick.com/human-robot-collaboration
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I tillverkningsprocessen bidrar människa och robot med sina respektive styrkor: på ena sidan briljerar 
människan med sina kognitiva förmågor som kreativitet, lärande, föreställningsförmåga, orientering och 
problemlösningsförmåga, på den andra sidan utför roboten outtröttligt upprepade arbetsmoment med 
kraft och precision.

Kombinera styrkor på ett intelligent sätt

Att kombinera styrkorna leder följaktligen till en nära interak-
tion mellan människa och maskin. I sin tur är interaktionen 
drivkraften för högre krav på funktionssäkerhet inom auto-
matiserad och flexibel tillverkning, det gäller både idag och i 
morgon.
Genomtänkta och flexibla säkerhetslösningar bidrar inte bara 
till operatörernas säkerhet. De ökar även produktiviteten efter-
som de skyddar processerna och hjälper till att minska fel och 
avbrott:
• Maskiner måste fungera självständigt
• Produktionsprocesser måste vara anpassningsbara
• Processerna ska endast stoppas när det är absolut nödvän-

digt
• Operatörerna måste kunna ingripa obehindrat och samti-

digt vara skyddade mot faror

Göra robotar sensibla

Att göra robotar sensibla kan endast lyckas om säkerhetslös-
ningarna kan reagera flexibelt. Förutsättningen är att maskinen 
kan uppfatta sin omgivning och anpassa sig därefter. Det krä-
ver intelligenta, robusta och tillförlitliga sensorer och system. 
Sensorerna är sammankopplade både med varandra och med 
maskinen i ett nätverk vilket möjliggör flexibel tillverkning i en-
lighet med Industri 4.0. Robotarna agerar inte längre bara själv-
ständigt efter ett fastlagt program. De reagerar även flexibelt på 
beröring av människor, när det krävs av produktionsprocessen 
eller säkerheten.

FLEXIBLA OCH STARKA: MÄNNISKA OCH ROBOT

Standarder och krav på säkra kollaborativa robotapplikationer

Kollaborativa driftsätt enligt ISO 10218-2 och ISO TS 15066

För säkerhet för industrirobotar och robotsystem tillämpas i hu-
vudsak följande standarder: ISO 10218-1 riktas till tillverkare 
av industrirobotar, ISO 10218-2 till integratörer och tillverkare 
av robotsystem. Den tekniska specifikationen ISO TS 15066 
skapar en grund för utformningen av kollaborativa robotappli-
kationer.

Ju tätare människa-robot-interaktionen är vid sådana applika-
tioner, desto högre är kraven på utformning. I lika hög grad ökar 
valideringsinsatsen för åtgärderna för riskminimering. Till sist 
men inte minst måste en riskbedömning genomföras för varje 
kollaborativ robotapplikation, även om den aktuella roboten har 
konstruktionsmässiga åtgärder för riskminimering.

Handstyrning Övervakat 
säkerhetsstopp

Avstånds- och 
hastighetsövervakning

Kraft- och effektbegränsning

STOP

Ju tätare interaktionen mellan människa och robot blir, desto  
större blir valideringsinsatsen för åtgärderna för riskminimering.
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Samexistens
I industrirobotapplikationer där ingen person behöver ingripa 
under produktionsprocessen måste en operatör ändå beträ-
da robotens arbetsrum för t.ex. underhållsarbeten. I sådana 
applikationer måste arbetsrummet vara inhägnat och åtkomst-
dörrar måste vara låsta. Förreglingen måste säkerställa att 
farliga robotfunktioner stängs av när en operatör kommer in i 
riskområdet. Detta tillstånd måste bibehållas under hela tiden 
då en person befinner sig i riskområdet eller då åtkomstdörrar 
är öppna.
- www.sick.com/human-robot-collaboration

SAMEXISTENS, SAMVERKAN, SAMARBETE
Interaktionen mellan människa och aktiva robotar och robotlik-
nande enheter kan karakteriseras med hjälp av två parametrar: 
rum och tid. Om det varken finns ett gemensamt utrymme 
eller en gemensam tid där människan och den aktiva roboten 
agerar, utgör robotens rörelser ingen fara, och situationen 
betraktas som ”inte interaktiv”. En situation där människa och 
robot delar ett gemensamt utrymme, men under olika tider 
karakteriseras som ”samverkan”. För situationer där männ-
iska och robot arbetar samtidigt och inom samma utrymme 
används begreppet ”kollaborativ”.

Samverkan
Vanliga applikationer för industrirobotar är arbetsförlopp där en 
operatör lastar i och lastar ur en robotcell. I sådana samver-
kansapplikationer genomför operatör och robot arbetsmoment 
i det gemensamma arbetsområdet, men under olika tider. Även 
här krävs tekniska säkerhetsåtgärder. Beroende på lastnings- 
och urlastningssystemets utformning kan optoelektroniska 
säkerhetsanordningar används.
- www.sick.com/human-robot-collaboration

Samarbete
I vissa applikationer måste människan och den aktiva roboten 
interagera i det gemensamma arbetsrummet samtidigt. I dessa 
samarbetsscenarion måste robotens kraft, hastighet och 
rörelsebanor begränsas och dessutom övervakas och styras 
utifrån den aktuella risknivån. Risknivån är direkt beroende av 
avståndet mellan människa och robot. Därför krävs tillförlitliga 
sensorer för detektion av personer.
- www.sick.com/human-robot-collaboration

applikation Olika arbetsrum
Gemensamt 
arbetsrum

Sekventiell 
bearbetning

(ingen interaktion) Samverkan

Samtidig bear-
betning

Samexistens Samarbete
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a Specifikation och order
• Fastställande av maskinens funktion och dess gränser
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b Riskbedömning 
• Riskbedömning som underlag för specifikationerna för säkerhetskraven
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c Säkerhetskoncept
• Säkerhetskoncept: säkerhetsfunktioner med nödvändig säkerhetsnivå
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D Systemutformning
• Utformning av hårdvara: val och utformning av hårdvarukomponenterna i säkerhetssystemet 
• Utformning av programvara: utformning av SRP-/CS-logiken utifrån säkerhetskonceptet
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Installation och idrifttagning
• Installation: installation och konfiguration av säkerhetsanordningarna
• Idrifttagning och validering av alla säkerhetsfunktioner

VERIFIED SAFETY

®

by

SICK-processen för tjänsterna för överensstämmelse och utformning av maskiner och anläggningar

SICK erbjuder tjänster inom rådgivning och design för maskinsäkerhet enligt processen som visas nedan. I varje fas identifieras 
de tillhörande tjänsteprodukterna från SICK. Dessa tjänster kan beställas var för sig eller som en omfattande tjänst inom ramen 
för en CE-märkningsprocess.

TJÄNSTER FÖR SAFE ROBOTICS 

Planerar du att integrera en robot i din applikation, eller har du köpt en robot som du vill integrera i din 
applikation?

• För varje robotapplikation måste en riskbedömning genomföras. Behöver du hjälp av våra säkerhetsexperter för att identifiera 
och vidta lämpliga åtgärder för riskminimering?

• Känner du till vilka direktiv och standarder som gäller för din robotapplikation (t.ex. B. EN ISO 12100, EN ISO 10218-1/2, 
ISO TS 15066)? 

• Behöver du hjälp med att tillämpa direktiven och standarderna på din robotapplikation?
• Är interaktionen mellan människa och robot så nära att de höga säkerhetskraven och valideringsinsatserna för ett samarbete 

bör tillämpas? 

Alla dessa frågor är våra säkerhetsexperter väl insatta i. De hjälper till och stöttar hela vägen från riskbedömningen och säker-
hetskonceptet till idrifttagningen av din robotapplikation.


