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Service og vedligehold på robotter 
Hovedpunkter 

1. Hvem er vi 

2. Robot udvikling, 1961 > 2016>>? 

3. Service & Vedligehold 

4. Produktions optimering 

5. Sikkerhed er i fokus 

6. Spørgsmål 
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Service og vedligehold på robotter 
Hvem er vi? 

Ebbe D Højlund 

Sælger 

 

• 10år ved ABB 

• Uddannet Automek 

• Arbejdet 22år med 

robotter 

• Startede som Tekniker og 

er nu endt som sælger for 

Robotics Service 

 

Carsten Sumborg 

Service Chef 

 

• Ca 30 år ved ABB 

• Uddannet Elektromek 

• Læst Ledelse 

• Været Værkstedschef for 

Motor/generator værksted 

• Servicechef hos Merrild 

kaffe. 27 kørende Tek 

• Servicechef for ABB 

Robot Service i lidt over 2 

år 
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Service og vedligehold på robotter 
ABB DM Service 

Service har hovedadresse i Fredericia 

• Motors & Generators (Elektroværkstedet) 

• Turbo Chargers 

• Drives LV & HV 

• Power Service LV & HV 

• Robotics Service 

• 3 TEK der dækker IB på ca 1100 ABB robotter 

• Af dem har vi ca. 48% på kontrakt 

• Stort globalt setup 

• Europæisk hovedlager i Menden 
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Service og vedligehold på robotter 
Det startede i 1961… 

Unimate    Hydraulisk drevet 

ABB’s YUMI        14 akser 

Universal Robots 

KUKA   KR1000 
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Service og vedligehold på robotter 
Hvad kræver robotter i dag? 

Det første man kan spørge om, hvad er levetiden på en robot? 

 ABB har defineret dem i en Livs Cyklus for robot og controller 

 Denne Livs Cyklus er så opdelt i nogle faser 

Active Stadig i produktion. Fuld support og reservedele 

Classic Produktion slut. Fuld support og reservedele de næste 8-10 år 

Limited Begrænset teknisk support og reservedels garanti stopper 

Plan Obsolete Udfasning af robot  er planlagt, men ikke fastsat. 

Obsolete Robot er udfaset. Helt slut med reservedele og support 

5-? år 8-10 år 4-5 år 2-3 år 2 år 

Ca. 25 + år 
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Service og vedligehold på robotter 
Hvad kræver robotter i dag? 

En ca. levetid er nu fastslået for robot og controller. 

 

Hvad skal vi så være opmærksomme på? 

Fabriksspecifikationer for Service og vedligehold ved idriftsættelse 

• Olie i gearene 

• Luft filter 

• Batterier 

• Specielle monterings anvisninger 
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Service og vedligehold på robotter 
Hvad kræver robotter i dag? 

Service og vedligehold kan opdeles i to kategorier: 

• Mekanisk 

• Elektrisk 

Mekanisk: 

• Motorer, bremser, balance cylindre, gear, kabelholdere (dress pack) 

• Værktøjet der er monteret 

• Luft filter i controller 

• Kalibrering af de 4-6 akser 

Elektrisk: 

• Batterier 

• Drevsystemet og spændingsforsyningen 

• Kommunikation og Main Computer 
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Service og vedligehold på robotter 
Hvad kræver robotter i dag? 

Hvad kan man selv udføre: 

• Vær opmærksom under driften, nye lyde, unøjagtigheder, udfald… 

• Ellers visuel kontrol af den mekaniske arm 

• Regelmæssig udskiftning af luft filter 

 

Følge produktspecifikationerne:  

• De leveres sammen med robot systemet og dokumentationen 

• Læs afsnittet: Safety 

• Vær specielt opmærksom på smøreintervaller 

• Monterings anvisninger mekanisk og elektrisk 

• Load diagram for robotten >>Meget vigtigt ikke at overskride 
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Service og vedligehold på robotter 
Hvad kræver robotter i dag? 

Safety:  
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Service og vedligehold på robotter 
Hvad kræver robotter i dag? 

Eksempel på et vedligeholdelses skema: IRB2400  
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Service og vedligehold på robotter 
Hvad kræver robotter i dag? 

Eksempel på monterings vejledning:  
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Service og vedligehold på robotter 
Hvad kræver robotter i dag? 

Eksempel på et Load diagram:  
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Service og vedligehold på robotter 
Produktions optimering 
 

 

 

Et er planlagt Service og vedligehold 

Men hvordan kan nedbrud undgås og i bedste fald forebygges? 

Remote Service, eller Fjernovervågning som vi også kalder det. 

• Gør det muligt at udvikle forebyggende vedligeholdelsesplaner 

• Viser evt. fejl, så produktionsstop undgås 

• Omgående support i tilfælde af uplanlagt stop 

• Øger oppetiden på produktionsanlægget 

• Øger MTBF (Mean Time Between Failures) 

• Reducerer MTTR (Mean Time To Recovery) 

• Historik fra over 5.000 tilkoblede robotter 

• MyRobot Kundens egen interface 



 

© ABB Group 

March 4, 2016 | Slide 15 

Remote Service – how it works  
 

Field service specialists  

Back-office service specialists 

Remote Servers: 

App Server with 

Diagnostics and 

Benchmarking Tools 

Dbase server 

Reporting Server 

Connector Server 

‘MyRobot’  Customer interface 

SIU service intelligence unit 

gprs/3G/internet 

../../Remote Service Presentation/Remote Service Architecture 2012.ppt


 

© ABB Group 

March 4, 2016 | Slide 16 

Fraværet af psykisk stress eller angst og tilstedeværelsen af 

komfort og ro i sindet .......……. 

 

…vel vidende, at ABB med deres patenterede remote 

service, tager sig af min robot, og min produktivitet. 

Peace of mind 



 

© ABB Group 

March 4, 2016 | Slide 17 

Service og vedligehold på robotter 
 Sikkerhed er i fokus 
 
Hvor ligger faren og hvorfor dette fokus? 

Robotter vs. Alm. Maskiner 

 

• Robotter kan udføre bevægelser med høj energi over et stort driftsområde 

 

• Robotarmens bane er svær at forudse, kan variere 

 

• Robottens driftsområde kan overlappe en del af andre robotter/maskiners 

arbejdszoner 

 

• Det kan være nødvendigt for operatører at arbejde i umiddelbar nærhed af 

robotsystemet, samtidig med at maskinens aktuatorer er tændt 

 

• Derfor SKAL der laves en risikovurdering for alle anlæg. 
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Service og vedligehold på robotter 
 Sikkerhed er i fokus 
 
Myndighederne stiller stadig større krav… 

 

 

 

 

 

 

 Direktiv 2006/42/EF 
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Service og vedligehold på robotter 
 Sikkerhed er i fokus 
 
ABB har fokus på en sikker arbejdsplads…. 

ABB har værktøjet og adgangen til kvalificeret hjælp og rådgivning. 

• Vores Teknikere kan lave en visuel screening af anlægget, med rapport. 

• Vi samarbejder med en professionel rådgiver. 

ABB har et stort produkt program, indenfor sikkerheds komponenter. 

• Safe Move til robotter 

• EPS 

• FPRC     Flex Pendant Rectratable Cable 

• Bremse test på robotten   jf.  

 Machine Directive standard ISO13849-1:2006, which has replaced the old EN 954-1.  

• ABB / Jokab Safety komponenter 
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Service og vedligehold på robotter 
 Spørgsmål… 
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