


Foredrag spor 2 - robotter 

Kort introduktion til GIBOTECH 

•Er din næste kollega en robot? 

•Sterilcentralen i Region Hovedstaden

•Hvad kan automatiseres

•Hvilke typer teknologier kan anvendes i en sterilcentral

•Forslag og eksempler fra projekterne i Region Hovedstaden

•Eksisterende genbehandlingsenheder



GIBOTECH – Hvem er vi? 



GIBOTECH – Hvem er vi? 





Region Hovedstaden
- To regionale sterilcentraler

Rigshospitalet (RSR)
Bispebjerg• , Frederiksberg, Glostrup (45%)
Drift Q• 3/2018
Budget •  ̴ 500 mio.

Herlev Hospital (RSH)
Hvidovre• , Gentofte, Hillerød (55%)
Drift Q• 1/2019
Budget •  ̴ 500 mio.



Nøgletal (fremskrevet til 2021)

Pr. år RSR RSH

Instrument containere 215.382 251.000

Vaskenet 795.088 808.149

Autoklavekurve 46.492 35.000

Transportkasser

- Instrumenter

- Proceduresæt
95.097

142.646

77.778

125.903

Paletter

Transportvogne

(Dobbeltfag)

67.130 67.360



Automatisering
og

teknologier



Automatisering

HVAD KAN AUTOMATISERES TEKNOLOGIER

Vare flytning Transportsystemer
AGV’ere og transportvogne (shuttler) 
Lagerkraner og hejs (lifte) 
Robotter

Lageropbevaring Højlager, f.eks. Automatisk miniloadlager
Lagerautomat

Løft, skub, stabling, af- og påsætning, 
åbne- og lukkefunktioner, håndtering, 
mv.

Robotter 
AGV’er ( Automated Guided Vehicles) 

Kontrolsystemer 
(genkendelighed og vægt) 

Vision- og vejesystemer

Styring af flow, funktioner og lokationer MES (Manufacturing Execution Systems) 
WMS ( Warehouse Management 
Systems) 
PLC, etc.



Automatiske løsninger på de nye sterilcentraler



Automatiske vareflytninger

I de ”gode” gamle dage:



Automatiske vareflytninger

• Transportvogne 200-400 kg.
• Autoklavestativer 100-200 kg.
• Vaskestativer  med instrumentcontainere,  mv. >100 kg (Kabinet  vaskemaskiner)
• Vaskestativer med instrumenter 50-70 kg.
• Instrumentcontainere 5-10 kg.
• Transportkasser 5-10 kg.
• Instrumentnet >5 kg.
• Evt. paller f.eks. med proceduresæt,  mv. 500-1000   kg.

• Selvkørende robotter = AGV’ere = Automated Guided Vehicles
• Skinnekørende  transfervogne  (shuttler)
• Transportsystemer



AGV - Kabinetvaskestativer



AGV- Kasser, instrumentcontainere, 
stativer, mv.

Mini AGV’ere



Transfervogn – Autoklavestativer

Fra Gentofte sterilcentral



Transportsystemer

• Transportanlæg med rullebaner,  rembaner, bånd,  mv.
• Hejs/lifte  til vertikal  transport  mellem niveauer/etager
• Overhængende  transportsystemer



Automatiske lagerløsninger

I de ”gode” gamle dage:



Automatiske lagerløsninger

• Pallehøjlagre,  f.eks.  Jysk, Dansk Supermarked,  COOP, mv.

• Miniloadlagre (standard  emner f.eks. kasser)

• Shuttlelagre (standard emner f.eks.  kasser)

• Lagerautomater  (større  og mindre emner)

• Paternosterreoler (mindre emner)

Hvorfor?

• Fuldautomatisk

• Skånsom håndtering

• Reducering af fejl

• Kompakt (flere varer på færre m²)



Automatisk miniloadlager

• Køre: 6 m/s  & hæve/sænke: 3  m/s

• Op til 100 kasser ind og 100 ud pr. time pr.   kran

• Op til 22 m højt (RSR: ca. 11 m = 33   niveauer)

• Normalt 1-2 kasser i dybden til begge  sider

• RSR: ca. 12.000  lagerlokationer



Automatisk miniloadlager



Bufferlift

• Kombineret  bufferlager  og lift mellem etager

• Ca. 15 m højt

• Ca. 450 bufferlokationer

• Standardemner (kasser & containere)

• Ind- og udlagring af individuelle emner

• Tilkoblet automatisk transportsystemer



Automatisk håndtering

I de ”gode” gamle dage:



Hvorfor?

• Arbejdsmiljø/ergonomi (vrid, løft, EGA)

• Præcision

• Minimering af fejl

• Effektivitet



Automatiske håndteringsopgaver

På RS er bl.a. følgende håndteringsopgaver  valgt  automatiseret:

• Tømme og fylde transportvogne  med  sterilvarer

• Åbne og lukke instrumentcontainere

• Udtage og isætte instrumentnet

• Isætte og aftage tomme  instrumentcontainere  fra vaskestativer

• Fylde- og tømme autoklavestativer

• Fylde- og tømme kassevaskemaskine

• Labelprint og påsætning (ilægning)

Robotter, robotter & robotter



Automatiske håndteringsopgaver

Tomme instrumentcontainere til/fra

kabinetvaskestativ

Instrumentcontainere til/fra

autoklavestativ

Fra testopstillinger hos Gibotech



Automatisk åbne og lukke instrumentcontainere

Hårdt ved fingre når man skal gøre det mange gange om dagen!!

Linje  til automatisk  lukning af instrumentcontainere:



Aut. fyldning og tømning af autoklavestativer

Hårdt ved arme og ryg når man skal gøre det mange gange om dagen!!

Robotcelle til automatisk fyldning af autoklavestativer  med aut.   vægtfordeling:



Automatisk transport til autoklaver

Hårdt ved arme og ben når man skal gøre det mange gange om dagen!!

Transfervogn  til automatisk  transport og overføring  til autoklaver:



Fuldautomatisk kombineret linje

+ Mini AGV



”Hjernerne” bag

Styring af flow, funktioner,  processer  og lokationer



Forudsætninger for automatisering

I vilkårlig rækkefølge:

• Standardisering af emner

• Overblik over mængder

• Overblik over processer/funktioner

• Fokusområder  (standard  spor vs. speciel spor)

• Enkeltstående områder eller sammenhængende løsninger

• Nice-to-have  eller need-to-have?

• IT understøttelse

• Brugerinddragelse

• Fysiske rammer

• Kravspecifikationer

• Sidst, men ikke mindst:  anlægs- &  driftsøkonomi



Standardiserede emner


