MOTOMAN-MA1900

INSTRUÇÕES
TIPO: YR-MA01900-A00 (ESPECIFICAÇÃO PADRÃO)
YR-MA01900-A01 (EIXOS SLU COM CHAVES DE FIM DE CURSO)
YR-MA01900-A10 (ESPECIFICAÇÃO PARA MONTADO NO TETO)
YR-MA01900-A11 (MONTADO NO TETO, EIXOS SLU
COM CHAVES DE FIM DE CURSO)
Após o recebimento do produto e antes da operação inicial, leia estas instruções e guarde-as para
referência futura.

INSTRUÇÕES PARA MOTOMAN
INSTRUÇÕES PARA MOTOMAN-MA1900
INSTRUÇÕES PARA DX100
MANUAL DO OPERADOR DX100
MANUAL DE MANUTENÇÃO DX100
O manual do operador DX100 acima corresponde à utilização específica.
Certifique-se de usar o manual adequado.

Peça número:
Revisão:

164529-1CD
0

MANUAL NO.
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OBRIGATÓR
RIO
•



Este manual de instruções
s destina-se a fornecer expplicações princ
cipalmente
sobre a parrte mecânica do MOTOMA
AN-MA1900 ppara aplicaçã
ão no real
funcionamen
nto e para manutenção e inspeção adeequadas. Ele descreve
segurança e manuseio, de
etalhes sobre as especificaações, itens ne
ecessários
à manutençã
ão e inspeçã
ão, esclarece as instruçõees de funcion
namento e
procedimento
os de manutenção. Certifique-se de leer e compree
ender este
manual de in
nstruções ante
es de instalar e operar o maanipulador.
Itens gerais relacionados
s com a segu
urança estão listados na Seção 1:
Segurança d
do DX100 Instruções. Para
a garantir o fuuncionamento correto e
seguro, leia a
atentamente as
a instruções do
d DX100 antees de ler este manual.

CUID
DADO


Alguns d
desenhos nes
ste manual são
s
mostradoos com as ta
ampas de
proteção ou protetores
s removidos para
p
maior cl areza. Certifiq
que-se de
que toda
as as tampas e protetores sejam substittuídos antes de utilizar
este prod
duto.



Os dese nhos e figura
as deste man
nual são exeemplos repres
sentativos.
as entre eles e o produto enntregue.
Podem exxistir diferença



A YASKA
AWA pode modificar
m
este modelo, sem
m aviso prévio
o, quando
necessárrio, devido à melhoria do produto,
p
modiificações ou alterações
a
nas espe
ecificações.
Caso tal modificação for
f feita, o núm
mero do manuual também se
erá revisto.



Caso sua
a cópia do ma
anual seja danificada ou em
m caso de pe
erda, entre
em conta
ato com uma Representantte do Serviçoo ao Cliente YASKAWA
Y
para soliicitar uma no
ova cópia. As
s representanntes estão lis
stadas na
contracap
pa. Certifique
e-se de inform
mar a repressentante o número do
manual lisstado na capa
a.



A YASK
KAWA não se responsabiiliza por inciidentes resulttantes da
modificaçção não auto
orizada de seus
s
produtoss. A modificação não
autorizad
da anula a garantia do produ
uto.
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Observações
s para um
m Funci onamen
nto Segu
uro
Leia atentamente
a
e
este manual antes da ins
stalação, ope ração, manuttenção ou
inspeç
ção do MOTO
OMAN-MA1900
0.
Neste manual, as O
Observações para um func
cionamento seeguro são cla
assificadas
como “ATENÇÃO”, “CUIDADO”, “OBRIGATÓR
RIO”, ou “PRO
OIBIDO”.

ATE
ENÇÃO
O

CUIDADO

OBRIGATÓ
ÓRIO
PRO
OIBIDO
O

Indica uma siituação possiv
velmente
perigosa quee, se não for evitada,
pode resulttar em mo
orte ou
ferimentos gra
raves para o pessoal.
p
Indica uma siituação possiv
velmente
perigosa quee, se não for evitada,
pode resultarr ferimentos menores
ou moderadoos ao pessoal e danos
aos equipam
mentos. També
ém pode
ser usado para alertarr contra
práticas insegguras
Sempre se certifique de
e seguir
te os itens lista
ados sob
explicitamente
esta rubrica.
Nunca deve sser realizado.

mo os itens desscritos como “CUIDADO”
“
podem resultarr em um acide
ente grave
Mesm
em alg
gumas situaçõ
ões.
De qualquer forma, não deixe de seguir esses itens importanntes.

OBS.
O

Para
a garantir um
ma operação
o segura e eeficiente em todos os
mom
mentos, não se
s esqueça de
d seguir as iinstruções, mesmo que
não
o estejam designadas com “CUIDADO” e “ATENÇÃO”.

iii
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[

ATENÇ
ÇÃO

[

•

Antes
A
de op
perar o manipulador, verrifique se a energia serrvo está
DESLIGADA
D
p
pressionando os botões de parada de em
mergência na porta da
frente
f
do DX10
00 e do contro
ole de program
mação. Quanddo a energia servo
s
for
DESLIGADA,
D
o SERVO ON LED no
n controle de program
mação é
DESLIGADO.
D

Se o circuito de p
parada de eme
ergência não puder parar o manipuladorr durante
uma
a emergência, ferimentos ou
o danos às máquinas
m
poddem ser caus
sados. O
man
nipulador não d
deve ser utiliz
zado se os botões de paradda de emergência não
estiv
verem funcion ando.
Figu
ura 1: Botão de
e parada de emergência
e

•

Uma
U
vez que o botão de pa
arada de eme
ergência é libeertado, retire da
d célula
todos os itenss que podem interferir o fu
uncionamentoo do manipula
ador. Em
seguida,
s
LIGU
UE a energia servo.
s

O movimento
m
invvoluntário ou inesperado do
d manipuladdor pode resu
ultar em
lesão.
Figu
ura 2: Liberaçã
ão da Parada de Emergência
GIRE
E

•

Observe
O
as se
eguintes prec
cauções ao re
ealizar operaçõ
ções de ensino dentro
da
d amplitude m
máxima do po
onto P do manipulador:
 Observe o m
manipulador pe
ela frente da frente, sempree que possível.
 Sempre siga
a o procedimento de funcion
namento pré-ddeterminado.
 Lembre-se d
das medidas de resposta à emergênciaa contra o mo
ovimento

inesperado d
do manipulado
or em sua dire
eção.
 Certifique-se
e de ter um lugar seguro para se rrefugiar em caso
c
de

emergência.
A op
peração inade
equada ou não
o-intencional do
d manipuladoor poderá res
sultar em
ferim
mentos
•

Certifique-se
C
d
de que nenhum
ma pessoa es
steja presente na amplitude máxima
do
d ponto P do manipulador e que você es
steja em um loocal seguro an
ntes de:
 Ligar a energ
gia do DX100.
 Mover o man
nipulador com
m o controle de
e programaçãoo.
 Acionar o sis
stema no mod
do de verificação.
 Realizar ope
erações autom
máticas.

Se alguém
a
entrarr na amplitude
e máxima do ponto P do m
manipulador durante o
seu funcionamentto poderá sofrrer lesões. Se
empre pressio ne o botão de
e parada
de emergência
e
im
mediatamente se
s houver algum problema..
Os botões
b
de pa
arada de eme
ergência estão
o localizados à direita da porta
p
da
frentte do DX100 e no controle de
d programação.

iv
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CUIDA
ADO


Realize
R
os pro
ocedimentos de
d inspeção a seguir antes dde ensinar como usar o
manipulador.
m
C
Caso encontre
e problemas, conserte-os
c
im
mediatamente
e, e
certifique-se
c
d
de que todos os
o outros processos necesssários tenham sido
realizados.
r
- Verifique se há problemas
s na movimenttação do man ipulador.
- Verifique se há danos no isolamento
i
e revestimento
r
dde fios externo
os.



Sempre
S
coloq ue o controle de programaç
ção de volta n o gancho, no gabinete
do
d DX100 apó
ós o uso.

O co
ontrole de prog
gramação pod
de ser danifica
ado se for deixxado na área de
d
traba
alho do manip
pulador, no chã
ão, ou próximo às instalaçõões.


Leia
L
e entenda
a a Explicação
o de Rótulos de
d Advertênciaa nas instruçõ
ões do
DX100
D
antes d
de operar o manipulador:
m

Definição dos
s Termo
os Frequ
uenteme
ente Usa
ados nes
ste Manu
ual
O man
nipulador MOT
TOMAN é um produto robóttico industrial YASKAWA.
O MOTOMAN gera lmente consis
ste em um con
ntrolador, conttrole de progra
amação, e
cabos de alimentaçção.
Neste manual, os e
equipamentos são designados conforme aabaixo:
Equip
pamentos

Designação
D
Maanual

Controlador DX100
0

DX100
D

Controle de program
mação DX100
0

Controle
C
de proogramação

Cabo entre o manip
pulador e o co
ontrolador

Cabo
C
do manippulador

v
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Explic
cação d
de Etique
etas de Advertê
ência
As etiq
quetas de advvertência a seguir estão ane
exadas ao maanipulador. Se
empre siga
as adv
vertências noss rótulos.
etiqueta de identificação com as inforrmações impo
ortantes é
Além disso, uma e
coloca
ada no corpo do manipula
ador. Antes de
e operar o m
manipulador, confirme
c
o
conteú
údo.
Figura
a: Localização
o das etiquetas
s de advertênc
cia

Placa com
nome
Etiqueta de aviso
a
B
Etiqueta de aviso
a
A

Placa com N ome

ATE
ENÇÃO

MOTOMAN

Peças que
q se
desloca
am
podem causar
lesões

ATE
ENÇÃO
Não enttre.
Área de
e
trabalho
o das
máquin
nas.
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1

Confirmação
o do Produto
Confirmação
o
o do Conteúdo

Co
onfirmaçã
ão do Pro
oduto

CUID
DADO
 Co
onfirme se o manipulador e o DX 100 têm o mesm
mo número de
d pedido.

Cu
uidados espe
eciais devem
m ser tomad
dos ao se instalar mais
s de um
ma
anipulador.
Se os
o números n
não correspon
nderem, os manipuladores
m
s podem não funcionar
como
o esperado e causar ferime
entos ou danos
s.

1.1

Conffirmação do
o Conteúdo
Confirrme o conteúd
do da entrega quando o produto chegar.
Entreg
ga padrão incclui os quatro itens a seguir (informaçõees sobre o conteúdo de
merca
adorias opcion
nais são entreg
gues separadamente):
• Manipulador
M
• DX100
D
• Controle
C
de prrogramação
nipulador (2 ca
abos entre o DX
D 100 e o Maanipulador)
• Cabos
C
do man

1-1
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1.2

Confirmação
o do Produto
Confirmação
o do Número do
d Pedido

Conffirmação do
o Número do
d Pedido
Verifiq
que se o núm
mero do pedido do manipulador correspoonde ao do DX
D 100. O
númerro do pedido e
encontra-se na
a etiqueta, con
nforme mostraado abaixo.
Fig. 1--1: Localizaçã
ão das Etiquetas do Número
o do Pedido

Etiqueta
E
(Aum
mentada)

O MANIPU
ULADOR E O CONT
TROLADOR
ER O MESMO NÚM
MERO DE PEDIDO
DEVEM TE

PEDIDO Nº.

(a) DX1000 (Visão Frontal)

Verifique sse o manipulado
or
e o DX 1000 têm o mesmo
o
número dee pedido

(b) Malipuladoor (Visão Latera
al)

1-2
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2

Transporte
Método de T
Transporte

Tra
ansporte

CUID
DADO


Somente
S
pesssoal autorizado deve aplicar eslinga e operar guin
ndaste ou
empilhadeira.
e

A não observância
a desta precau
ução pode res
sultar em ferim
mentos ou dan
nos.


Evite
E
vibraçõe
es ou choques durante o transporte.

O sisttema consiste dde componente
es de precisão; a não observaçção desta preca
aução pode
afetar negativamentte o desempen
nho.

2.1

Méto
odo de Tran
nsporte

 Ve
erifique se os olhais estão apertados
a
com
m segurança.
 O manipulador pesa aprox
ximadamente 285 kg, inc
cluindo os
pa
arafusos de trransporte e os
s suportes. Usse um cabo re
esistente o
su
uficiente para suportar o peso.

OBS.
O

O
Olhais afixado
os são projettados para ssuportar a massa
m
do
m
manipulador. Não
N
os utiliz
ze para outrro fim que não seja
tra
ansportar o manipulador.
m
M
Monte os para
afusos de tran
nsporte e supportes ao tran
nsportar o
m
manipulador. (V
Veja a fig. 2-1
1 "Posição dee Transporte" na página
2--2)

 Evvite colocar fo
orça externa na unidade de braço ou motor quando
tra
ansportar por guindaste, em
mpilhadeira, ouu outros equip
pamentos.

2-1
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2.1.1

Transporte
Método de T
Transporte

U
Usando Guin
ndaste
Como regra geral, o manipulado
or deve ser levantado por uum guindaste com dois
cabos ao removê-lo
o da embalage
em e movê-lo. Certifique-see de que o ma
anipulador
esteja fixado com o
os parafusos de transporte
e e suportes de transporte
e, antes, e
levantte-o na posiçã
ão mostrada na
a Fig. 2-1 “Posição de Trannsporte”.
Fig. 2--1: Posição de
e Transporte

Vista C
Olhal M12((2 olhais)
(Feito com manipulador)

Olhaal M12(2 olhais
s)
(Feitto com manipulador)

2-2
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2.1.2

2
2.1

Transporte
Método de T
Transporte

U
Usando Empilhadeira
Ao utilizar uma emp
pilhadora, o manipulador
m
deve ser fixadoo sobre um palete
p
com
parafu
usos de transsporte conform
me mostrado na Fig. 2-2 ““Usando Emp
pilhadeira”.
Insira garras sob o palete e lev
vante-o. O palete deve serr resistente o suficiente
para suportar
s
o ma
anipulador. Tra
ansporte o ma
anipulador lenntamente com
m a devida
cautela, a fim de evvitar capotagem
m ou derrapag
gem.
mpilhadeira
Fig. 2--2: Usando Em

Parafuso M16 (4 furos)

Palete

Entrad
das da garra
da em
mpilhadeira

2-3
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2.2

Transporte
Parafusos de
e Transporte e Suportes

Para
afusos de T
Transporte
e e Suporte
es
O man
nipulador vem
m com dois pa
arafusos de tra
ansporte e um
m suporte de transporte.
(Veja a fig. 2-3 Para
afusos de Tran
nsporte e Sup
portes)
Olhal M12 (2 olhaais)
(Feito com Manippulador)

Visão A
Ampliada A

Visão Ampliaada B

Suporte
e de Transporrte A
• O suporte de ttransporte (A) é pintado de amarelo.
• O parafuso de
e cabeça soqu
uete hexagona
al M8 é afixadoo no ponto A com
c
um
dispositivo
d
de fixação.
• Um
U acolchoam
mento de borra
acha é calçado no ponto B.

OBS.
O

Ante
es de LIGAR a energia, certifique-se dee que os parrafusos de
tran
nsporte e supo
ortes forem removidos. Os pparafusos de transporte
e ssuportes dev
vem ser gua
ardados paraa uso futuro, caso o
man
nipulador prec
cise ser desloc
cado novamennte.

2-4
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3

3

Instalação

Ins
stalação

[

ATENÇÃO
O

[



Instale a prote
eção.

ão observância
a desta precaução pode res
sultar em ferim
mentos ou dan
nos.
A nã


Instale o maniipulador em um
u local onde o braço comppletamente es
stendido e
a ferramenta n
não atingirá a parede, proteção, ou controolador.

A nã
ão observância
a desta precaução pode res
sultar em ferim
mentos ou dan
nos.


Não
N
inicie o m
o mesmo LIGUE a energgia antes de ancorá-lo
manipulador ou
firmemente.
f

O manipulador po
ode tombar e causar
c
ferimen
ntos ou danoss.


Ao
A montar o m
manipulador na
a parede, a se
eção de base deve ter força
a e rigidez
suficiente
s
para
a suportar o peso do man
nipulador. Aléém disso, é necessário
n
considerar
c
as contramedida
as para impedir que o manippulador caia.

A nã
ão observância
a destas precauções pode resultar em feerimentos ou danos.
d

CUID
DADO


Não
N
instale ou
u opere o ma
anipulador que esteja daniificado ou com
m falta de
peças.
p

A nã
ão observância
a desta precaução pode res
sultar em ferim
mentos ou dan
nos.


Antes
A
de LIGA
AR a energia, certifique-se de que os paarafusos de tra
ansporte e
suportes
s
mosttrados na Fig. 2-2 Parafusos de transport
rte e suportes na página
2-4
2 sejam rem
movidos.

A não observânccia desta pre
ecaução pode
e resultar em
m danos às peças de
cond
dução.

3-1
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3.1

Instalação
Instalação de Proteção

Instalação de Proteção
Para garantir a segurança, certifique-se de instalar proteção. Ela evita acidentes
imprevistos com pessoal e danos aos equipamentos. Consulte a cláusula citada para
mais informações e orientação:
Responsabilidade de Proteção (ISO10218)
O usuário de um manipulador ou sistema de robô deve assegurar que as proteções
sejam fornecidas e usadas de acordo com as Seções 6, 7 e 8 desta norma. O meio
e o grau de proteção, incluindo quaisquer despedimentos, correspondem
diretamente ao tipo e nível de risco apresentado pelo sistema de robô, coerente com
a aplicação do robô. Proteção pode incluir, entre outros, dispositivos de proteção,
barreiras, barreiras de intertravamento, proteção de perímetro, barreiras de
sensibilização e sinais de conscientização.

3.2

Procedimentos de Montagem para Base do Manipulador
O manipulador deve ser firmemente montado em uma placa de base ou fundamento
resistente o suficiente para suportar o manipulador e resistir a forças de repulsão
durante a aceleração e desaceleração.
Construir uma base sólida com a espessura adequada para resistir a forças de
repulsão máximas do manipulador, referentes à tabela 3-1 “Forças de Repulsão
Máxima do Manipulador na Parada de Emergência” e tabela 3-2 “Torque de
Resistência na Operação”.
Um achatamento da placa de base deve ser mantido a 0,5 mm ou menos:
achatamento insuficiente da superfície de instalação pode deformar a forma do
manipulador e afetar suas habilidades funcionais. Monte a base do manipulador
conforme indicado no capítulo 3.2.1 “Exemplo de Montagem”, na página 3-3.
Tabela 3-1: Forças Máximas de Repulsão do Manipulador na Parada de
Emergência
Torque máximo em rotação horizontal

8000 N.m

(Direção de movimento do eixo-S)

(815 kgf.m)

Torque máximo em rotação vertical

5000 N.m

(Direção de movimento dos eixos-LU)

(510 kgf.m)

Tabela 3-2: Torque de resistência na operação
Torque de resistência em operação horizontal

1700 N.m

(Direção de movimento do eixo-S)

(171 kgf.m)

Torque de resistência em operação vertical

3775 N.m

(Direção do movimento de eixos-LU)

(385 kgf.m)
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3.2.1

3
3.2

Instalação
Procedimenttos de Montag
gem da Base do
d Manipuladoor

E
Exemplo de Montagem
M
Para o primeiro proccesso, ancore
e a placa de base com firmeeza no chão. A placa de
base deve
d
ser sulccada e duráve
el para evitar deslocamento
d
o do manipula
ador ou do
dispos
sitivo de fixaçção. Recomen
nda-se prepara
ar uma placa de base de 32
3 mm ou
de ma
aior espessura
a, e chumbado
ores M16 ou de
d tamanho maaior.
Em se
eguida, fixe a base do maniipulador na placa de base. A base do ma
anipulador
tem qu
manipulador à placa de
uatro furos de
e montagem; fixe
f
firmementte a base do m
base com quatro
menda-se 60 mm de
o parafusos sextavados M16 (recom
comprrimento).
Aperte
memente para
e os parafuso
os sextavados e parafusos de fixação firm
a que não
soltem
m durante a op
peração.
Consu
ulte a Fig. 3-1 " Montagem do
or na Placa dee Base".
d Manipulado
dor na Placa de
d Base
Fig. 3--1: Montagem
m do Manipulad

Arruela
a de mola
Arruela
a

Parafuso M
M16(4 parafusos
s) l
(Resistênccia à Tração: 1200 n/mm² ou
mais, torquue de aperto: 20
06 N*m)
Basse do manipulad
dor
Placca de base

Bas
se do manipulad
dor
Pa
arafuso de anco
oramento (M16 ou mais largo
Placa
P
de base

furo
(4 furos)

Placa
P
de base

furo
(2 furos)

Uniddades: mm
Base do manipulador
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3.3

Instalação
Tipos de Montagem

Tipos de Montagem
O MOTOMAN-MA1900 está disponível em três tipos: tipo montado no piso
(padrão), montado na parede e montado no teto. Para os tipos montados na
parede e no teto, os três pontos listados abaixo são diferentes do tipo montado no
piso.
O manipulador do tipo montado no teto é: YR-MA01400-A10, A11.
• Faixa de Operação do Eixo-S
• Fixação da Base do Manipulador
• Precauções para Evitar que o Manipulador Caia

3.3.1

Faixa de Operação do Eixo-S
Para o tipo montado na parede, a faixa de operação do eixo-S é de ± 30°. (Defina
antes do embarque.)

3.3.2

Fixação da Base do Manipulador
Para os tipos montados na parede e no teto, certifique-se de usar quatro parafusos
2
de cabeça de soquete sextavadas M16 (resistência à tração: 1200 N/mm ou
maior) para fixar a base do manipulador. Use um torque de 206 N•m ao apertar os
parafusos.
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3.3.3

3
3.3

Instalação
Tipos de Mo
ontagem

Precauções para Evitar que
q o Manipu lador Caia
Em ca
aso de installação dos tipos montados na parede e teto, para garantir a
segura
ança, certifiqu
ue-se de toma
ar medidas prreventivas parra a seção de
e base do
manip
pulador contra
a a queda. Co
onsulte a Fig. 3-2 “Precauçãão contra que
edas” para
mais detalhes.
d
Fig. 3..0: Precaução
o Contra Qued
da

Suporte para
ra prevenção de
e queda
Base do
o manipulador

OBS.
O

Parrafuso de cabeçça sextavada M16
(4 furos,
f
resistênciia à tração: 120
00N/mm² ou
mais)

No caso de utilizar o tipo montado naa parede ou no teto,
espe
ecifique o tipo
o para a Yask
kawa ao fazerr um pedido. CertifiqueC
se d
de entrar em contato
c
com o seu represenntante Yaskaw
wa (listado
na contracapa deste
d
manual de instruçõees) para exec
cutar uma
alação na parrede/teto no lo
ocal.
insta
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3.4

Instalação
Localização

Localização
Quando o manipulador for instalado, é necessário satisfazer as seguintes
condições ambientais:
• Temperatura ambiente: 0° a +45°C
• Umidade: 20 a 80% RH (em temperatura constante)
• Sem pó, fuligem ou água
• Sem gases ou líquidos corrosivos ou gases explosivos
• Sem vibração excessiva
(Aceleração de vibração: 4,9 m/s2 [0,5 G] ou menor)
• Sem ruído elétrico excessivo (plasma)
• Nivelamento para a instalação: 0,5 mm ou menor.
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4

Fiação
Aterramento
o

Ca
abeamentto

[

ATE
ENÇÃO

[

 Resistência
R
de aterramento deve ser de 100 Ω ou menoor .
O nã
ão cumprimen
nto desta pre
ecaução pode
e resultar em
m incêndio ou choque
elétrico .
 Antes
A
de passa
ar a fiação, ce
ertifique-se de desligar o forrnecimento de
e energia
primário, e colo
ocar um sinal de alerta. (ex. NÃO LIGUE A ENERGIA.)
O nã
ão cumprimen
nto desta pre
ecaução pode
e resultar em
m incêndio ou choque
elétrico.

CUID
DADO
 As
A ligações d
de cabos dev
vem ser realizadas por peessoal autoriz
zado ou
certificado.
O não
n
cumprime
ento desta prrecaução pode resultar em
m incêndio ou choque
eléttrico.

4.1

Aterrramento
Siga as
a normas de instalação elé
étrica e regula
amentos de fiaação para ate
erramento.
Recom
menda-se um fio terra de 5,5 mm2 ou ma
aior.
Consu
ulte a Fig. 4-1 “Método de Aterramento” na página 4-22 para conecttar a linha
de terrra diretamente
e ao manipula
ador.

OBS.
O

• N unca use esta
a partilha de cabo
c
com linhhas terrestres ou outros
a
para
p
outros ddispositivos de energia
elletrodos de aterramento
ellétrica, potênc
cia de motor, solda,
s
etc.
• Q
Quando dutos metálicos, co
onduites metáálicos, ou su
uportes de
diistribuição forrem usados para aterrame nto do cabo, aterre de
accordo com as Normas Técn
nicas de Equippamentos elétricos.
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Fiação
Conexão do Cabo

Fig. 4--1: Método de
e Aterramento

ou maior
m

Seção A-A’
Parafuso M8 (p
para aterramento)
(Feito com man
nipulador)

4.2

Cone
exão de Ca
abo
Dois cabos do ma
anipulador sã
ão entregues com o mannipulador, um cabo do
cador (1BC) e um cabo de alimentação
a
(2
2BC). (Consullte a Fig. 4-2 “Cabos
“
do
codific
Manip
pulador” na pá
ágina 4-3)
Ligue estes caboss do manipullador à base
e de conectoores do manipulador e
conec
ctores no DX
X100. Consulte a Fig. 4-3
4
(a) “Connectores do Cabo do
Manip
pulador (Lado do Manipula
ador)” na página 4-4 e Figg. 4-3 (b) “Co
onexão do
Cabo Manipulador ((Lado do DX100)” na página 4-4.
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4.2.1

Fiação
Conexão do Cabo

C
Conexão ao Manipulador
M
Antes de ligar doiss cabos ao manipulador,
m
verifique
v
os nnúmeros em ambos os
cabos e conectoress do manipulador na base do
d conector doo manipuladorr. Ao ligar,
ajuste as posições d
s de cabo para as principaiss posições da
a chave do
de conectores
manip
pulador, e ins ira os cabos na ordem de
e 2BC, entãoo 1BC, e colo
oque cada
alavan
nca para baixo
o até ouvir um
m clique.

4.2.2

C
Conexão ao DX100
D
Antes de ligar do
ois cabos ao
o DX100, verrifique os núúmeros nos cabos do
manip
pulador e nos conectores do
d DX100. Ao conectar, inssira os cabos na ordem
do X21, então X11, e baixe cada alavanca até que clique.
Fig. 4--2: Cabos do Manipuladorr
Lado do DX
X 100

Lado do Man
nipulador

Cabo Codific
cador

Lado do DX
X 100

Lado do Man
nipulador

Cabo de força
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4
4.2

Fiação
Conexão do Cabo

Fig. 4--3(a): Conecto
ores do Cabo do Manipulad
dor (Lado do M
Manipulador)

Detalhes do C
Conector
(Lado do Mannipulador)

Fig. 4--3(b): Conexã
ão do Cabo do
o Manipulador (Lado do DX1100)
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Especificações Básicas
Especificações Básicas

Especificações Básicas
5.1

Especificações Básicas

Tabela 5-1: Especificações Básicas 1)
Model

MOTOMAN-MA1900

Item
Estrutura

Verticalmente articulado

Grau de Liberdade

6

Carga Útil
Repetibilidade
Amplitude de movimento

3 Kg
±0.08 mm
Eixo-S (girar)

±180°

Eixo-L (braço inferior)

+ 155°, -110°

Eixo-U (braço superior)

+220°, -165°

Eixo-R (rolo de pulso)

±150°

Eixo-B (ritmo de pulso/guinada)

+ 180°, -45°

Eixo-T (torção de pulso)
Velocidade Máxima

Movimento Permissível3)

Inércia Permissível
2
(GD /4)

±200°

Eixo-S

3.44 rad/s, 197°/s

Eixo-L

3.05 rad/s, 175°/s

Eixo-U

3.23 rad/s, 185°/s

Eixo-R

7.16 rad/s, 410°/s

Eixo-B

7.16 rad/s, 410°/s

Eixo-T

10.65 rad/s, 610°/s

Eixo-R

8.8 N^m (0.9 kgf.m)

Eixo-B

8.8 N^m (0.9 kgf.m)

Eixo-T

2.9 N^m (0.3 kgf.m)

Eixo-T

0.27 kg.m

Eixo-T

0.27 kg.m2

Eixo-T

0.03 kg.m2

2

Massa Aproximada
Condições Ambientais

280 kg
Temperatura

0° C to 45° C

Umidade
Aceleração de Vibração
Outros

20 a 80% RH (sem condensação)
4.9 m/s2 ou menor (0.5 G)
Sem gases ou líquidos corrosivos ou gases
explosivos. Sem exposição à água, óleo, ou poeira.
Sem ruído elétrico excessivo (plasma)

Requisitos de Alimentação
2.8 kVA
1 Unidades SI são usadas nesta tabela. No entanto, unidade gravitacional é usada em ( ).
2 De acordo com a ISO9283
3 Consulte o Capítulo 6.1 "Carga de Pulso Permitida" na página 6-1 para obter detalhes sobre o momento de
inércia permitido
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5.2

Especificaçõ
ões Básicas
Nome das P
Peças e Eixos em Funcionam
mento

Nomes das Peç
ças e Eixos
s em Funciionamento
o
Fig. 5--1: Nomes dass Peças e Eix
xos em Funcionamento
Braço-U

Bra
aço-L

Flange de pu
ulso

Cabeça-S
C

Base do Manipulado
or

5.3

Dime
ensões da Base do Manipulado
M
r
Fig. 5--2: Dimensõess da Base do Manipulador

Superfície de encaiixe

Superfície dde encaixe
4 furos
(Para fixar o manipulador)

Unid
dades: mm

Vista
aA

furo

(2
2 furos)
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5.4

Especificaçõ
ões Básicas
Dimensões e Amplitude Máxima
M
do Pon
nto P

Dime
ensões e A
do Ponto P
Amplitude Máxima
M
Fig. 5--3(a): Dimensõ
ões e Amplitu
ude Máxima do
o Ponto P (YR
R-MA01900-A0
00, A01)

Ampplitude Máxima
do P
Ponto-P
Ponto-P

U
Unidades: mm
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Especificaçõ
ões Básicas
Dimensões e Amplitude Máxima
M
do Pon
nto P

Fig. 5--3(b): Dimensõ
ões e Amplitude Máxima do
o Ponto P (YR
R-MA01900-A10, A11)

Po
onto P

Limite máximo
do Ponto P

Área
a onde o manipulador pode ope
erar com
sua unidade punho
o (eixo-B) em po
osição para
baix
xo

Un idades: mm
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5.5

Especificações Básicas
Faixa de Operação Alterável

Faixa de Operação Alterável
A gama de funcionamento do eixo-S pode ser alterada de acordo com as
condições de funcionamento, conforme mostrado na "Tabela 5-2 “Faixa de
Operação do Eixo-S”. Caso alteração seja necessário, entre em contato com um
Representante do Serviço ao Cliente Yaskawa Motoman, com antecedência.
Tabela 5-2: Alcance Operacional do Eixo S
Item

Especificações

Faixa operacional
do Eixo-S

±180°(padrão)
±150°
±120°
± 90°
± 60°
± 30°
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6

Carga Admisssível para o Eixo
E
Manual e Flange Manuual
Carga Manu al Permitida

Ca
arga Admissível pa
ara o Eixo
o Manuall e Flange
e Manual
6.1

Carg
ga Manual P
Permitida
A carg
ga manual má
áxima permitid
da é de 3 kg. Caso se apliqque força ao punho,
p
em
vez de
e carga, força nos eixos R-,, B-, e T- deve
em estar dentrro do valor mo
ostrado na
tabela
a 6-1 "Carga M
Manual Permitida". Entre em
e contato coom o seu reprresentante
Yaska
awa para obterr mais informa
ações ou assis
stência.
a 6-1: Carga M
Manual Permitida
Tabela
Eixo

Momen
nto N•m (kgf•m
m)1)

GD2/4 Mom
mento Total de
e Inércia
kg•m2

Eixo-R
R
Eixo-B
B
Eixo-T
T

8.8 (0.9))
8.8 (0.9))
2.9 (0.3))

0.27
0.27
0.03

1 ( ): Unidade
U
Graviitacional

Quand
do a carga d
de volume forr pequena, co
onsulte a classsificação de braço do
mome
ento representtado na Fig. 6-1 “Avaliação do Braço de M
Momento”.
O mom
mento de inérrcia total adm
missível é calculado quandoo o momento estiver no
máxim
mo. Entre em contato com o seu represe
entante Yaskaawa com ante
ecedência,
quand
do o momento
o de inércia, ou
o momento de
d carga for ppequeno e mo
omento de
inércia
a for grande. A
Além disso, quando a mass
sa da carga foor combinada com uma
força externa, en
ntre em con
ntato com seu
s
represenntante Yaska
awa, com
edência.
antece
Fig. 6--1: Avaliação d
do Braço do Momento
M

Posiçãão da gravidade
de cargga

Centro de Rotação do E
Eixo T
Ceentro de Rotação do Eixo B
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6.2

Carga Admisssível para o Eixo
E
Manual e Flange Manuual
Flange de Pu
ulso

Flang
ge de Puls o
As dim
mensões do fflange de puls
so são mostra
adas na Fig. 6-2 “Flange de
d Pulso”.
Recom
menda-se que
e a ligação se
eja montada no interior doo encaixe, para que as
marca
as de alinham
mento sejam id
dentificadas. A profundidadde de encaixe
e deve ser
de 6 mm ou meno
or. Conforme mostrado na
a figura abaixxo, a ligação deve ser
ada no interva
alo de 90 de diâmetro ou menos com aaté 5 mm de altura da
monta
superffície do flange
e.
Fig. 6--2: Flange de Pulso
Orifíciio roscado M4 (6 furos)
Ritmo: 0.7)
(Profuundidade:10) (R

Acessórios devem se
er montados
dentro
o desta faixa
Faixa de

(Profundidade:6
6)
Unidades: mm
m

OBS.
O

Lave
nticorrosiva (c
cor sólida) na superfície do flange de
e a pintura an
pulsso com um diluente ou óleo leve, antes de montar
m
as
ferra
amentas .

6-2

HW04
484971

31/62

&'

7
7.1

MA1900

7

Aplicação do Sistema
Montagem de Equipamentos Periféricos

Aplicação do Sistema
7.1

Montagem de Equipamentos Periféricos
As montagens de equipamentos periféricos são fornecidas no eixo-U (braço
superior) e eixo-S (cabeça rotativa) conforme mostrado na Fig. 7-1 “Instalação de
Equipamentos Periféricos” na página 7-2 para facilitar a instalação de aplicações
do sistema de usuários. As seguintes condições devem ser observadas para ligar
ou instalar equipamentos periféricos.

7.1.1

Carga Admissível
A carga máxima admissível no eixo-U é de 12 kg, incluindo a carga de pulso. Por
exemplo, quando a massa instalada no ponto de pulso for de 3 kg, a massa, que
pode ser instalada na parte superior do braço, será de 9 kg.

7.1.2

Posição de Instalação
Existe uma limitação no local de instalação do equipamento periférico, conforme
mostrado na Fig. 7-1 “Instalação de Equipamentos Periféricos” na página 7-2 na
página seguinte.
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7
7.1

Aplicação do
o Sistema
Montagem d
de Equipamentos Periféricos
s

Fig. 7--1: Instalação de Equipame
entos Periféricos

Orifício roscado M8
8(2 furos)
(Pro
ofundidade: 16) (Ritmo: 1.25)

Monte
e os equipamen
ntos
periféricos dentro desssa faixa.

Orrifício roscado M6
6(2 furos)
(Profundidade: 12)) (Ritmo: 1.0)

Unidaades: mm
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7.2

Aplicação do
o Sistema
Jogo de Cab
bos de E/S de Usuário Interno e Linha dee Ar

Jogo
o de Cabos
s de E/S de Usuário In
nterno e Lin
nha de Ar
Jogo de
d cabos de E
E/S de usuário interno (8 cabos
c
de 0,2 m
mm2 e 6 cabo
os de 1,25
2
mm ), e duas linha
as de ar são incorporadas no manipuladdor para o aciionamento
spositivos periiféricos monta
ado no braço superior, confforme mostrad
do na Fig.
de dis
7-2 “C
Conectores de Jogo de Cabo
os de E/S de Usuário Internno e Linha de Ar”.
Os pinos do cone
ector 1 a 16 são atribuído
os, conformee mostrado na fig. 7-3
meros de Pinos
s do Conector” na página 77-4 na página
a seguinte.
“Detalhes dos Núm
ações devem ser realizadas
s pelos usuários.
As liga

A co
orrente permitiida para jogo de cabos
de E/S do usuário interno:

A pre
essão máxima
a da linha de ar
a

3 A ou menoor, para cada
a cabo (O
valor
v
total da corrente para
a os pinos
de
d 1 a 16 ddeve ser de 40 A ou
menos.)
m
490
4
kPa (5 kkgf/cm2) ou menos (A
linha de ar no interior do diâ
âmetro: 6,5
mm)
m

Fig. 7--2: Conectoress de Jogo de Cabos
C
de E/S de
d Usuário Interrno e Linha de
e Ar
Entra
ada de ar
Orifíc
cio roscado PT3
3/8
com plugue de tubo

Cone
ector para jogo d
de cabos de E/S
S do usuário
intern
no: JL05-2A20-2
29PC (com tam
mpa)
Prepa
are o conector: JL05-6A20-29S
S

Porta de
e Escape
Orifício roscado PT3/8
ugue de tubo
com plu

Conector para
a jogo de caboss de E/S do usuário
interno: JL05--2A20-29PC (co
om tamba)
Preparar cone
ector: JL05-6A2
20-29P
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Aplicação do
o Sistema
Jogo de Cab
bos de E/S de Usuário Interno e Linha dee Ar

Fig. 7-3:
7 Detalhess dos Númerros de Pinos Conectores

Pinos usados

Jo
ogo de cabos dee E/S do usuário interno: 0.2 m
mm2, 8 fios
1.25 m
mm², 6 fios

Detalh
hes dos Número
os dos Pinos Co
onectores

wo connectorss are connectted with a
The same numbere
ed pins (1 to 16) of the tw
single lead wire of 0
0.2 mm2 or 1.2
25 mm2.
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Especificaçã
ão de Equipam
mentos Elétrico
os
Posição da C
Chave de Fim de Curso

Es
specificaç
ção de Eq
quipamen
ntos Elétrricos
8.1

Posição da Cha
ave de Fim
m de Curso
As cha
aves de fim d
de curso são opcionais.
o
Verr Fig. 8-1 "Loccalização de chaves
c
de
fim de
e curso". O ma
anipulador com
m chaves de fim
f de curso eexcedentes do
os eixos S
e L e chave de fim de curso de interferência com
c
eixo-LU é do tipo YR-MA01900A01 (e
especificação padrão) ou YR-MA01900-A
A11 (especificaação montada
a no teto).
Fig. 8--1: Localizaçã
ão da Chave de
d Fim de Curs
so

Chav
ve de fim de currso de
interfferêcia do eixo- LU
(opcional)

Interrupção da ch
have de fim
de
e curso eixo-L
(o
opcional)

Interrrupção da chave de fim
de cu
urso eixo-S
(opc
cional)
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8.2

Especificaçã
ão de Equipam
mentos Elétrico
os
Conexões In
nternas

Cone
exões Interrnas
Conec
ctores altame
ente confiáveis são equipa
ados em cad a parte de liigação do
manip
pulador, para permitir a fácil
f
remoção e instalaçãoo para manu
utenção e
inspeç
ção. Para o número e localização dos conectoores, veja a Fig. 8-2
“Locallizações e Núm
meros de Con
nectores”.
Diagra
amas para lig
gações interna
as do manipulador são moostrados na Fig. 8-3 (a)
“Diagrrama de Con
nexão Interna
a” na página 8-3 e Fig. 8-3 (a) “Diagrama de
Conex
xão Interna” na
a página 8-4.
Fig. 8--2: Localizaçõ
ões e Números
s de Conectorres
3BC (para jogo de ca
abos de E/S do uusuário interno))

3
3BC (para jogo de
d cabos de E/S
S do usuário intterno)

Table 8-1: Lista de Tipos de Conectores
Nome
e

Tipo de Conector

Cone
ector para jogo d
de cabos de E/S
S
de us
suário interno na
a base do
conec
ctor

20-29PC
JL05-2A2
A20-29S: Opcionnal)
(JL05-6A

Cone
ector para o jogo
o de cabos de E/S
E
de us
suário interno no
o braço-U

20-29SC
JL05-2A2
A20-29P: Opcionnal)
(JL05-6A
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8
8.2

Es
specificação de Equ
uipamentos Elétricos
Co
onexões Internas

Fig. 8-3(a
a): Diagrama das Co
onexões Internas
CABO INTERNO NO EIXO-S

CABO DE ENERGIA

CABO INTERNO NO EIXO-L

CA
ABO INTERNO NO EIXO-BT

Observ
vações
1 Para especificações das chaves de fim de curso,a
c
conexão da parte

é alterad
da da seguinte forma:

INTERRUP. CFC EIXO-S
INTERRUP. CFC EIXO-L
C..F.C DE INTERF. EIXO-L-U
INTERRUP. CFC EIXO-S
INTERRUP. CFC EIXO-L
C..F.C DE INTERF. EIXO-L-U

Eixos SLU com Especificaçã
ão de Chave de Fim de Curso

EIX
XO-S

EIX
XO-L

EIXO--U

EIXO--R

EIXO-B

EIXO-T

PARA LAMP. (OPÇÃO)
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Es
specificação de Equ
uipamentos Elétricos
Co
onexões Internas

Fig. 8-3(b
b): Diagrama das Co
onexões Internas

Base

Revest.

Jogo de
e Cabos de E/S de Usuárrio
Interno e Linha de Ar

EIXO-S

EIXO--L

EIXO-U

R-AXIS

EIXO-B

EIXO-T
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o e Inspeção
Cronograma
a de Inspeção

Ma
anutenção
o e Inspe
eção

[

ATENÇÃO
O

[



Antes
A
da man
nutenção ou in
nspeção, certiffique-se de DE
ESLIGAR o
fornecimento
f
de energia principal, e colocar um sinal dde alerta. (ex. NÃO
LIGUE A ENE
ERGIA.)

O nã
ão cumprimentto desta preca
aução pode re
esultar em chooque elétrico ou
o
ferim
mentos.

CUID
DADO


Manutenção e inspeção de
evem ser realiz
zadas por pesssoal especific
cado.

O nã
ão cumprimentto desta preca
aução pode re
esultar em chooque elétrico ou
o
ferim
mentos.


Para a desmo
ontagem ou co
onserto, entre em contato co
com o seu
representante
e Yaskawa.



O conjunto de
e baterias deve ser conectado antes de reetirar o conector de
detecção, durrante a manute
enção e inspe
eção.
A não observância
a desta precau
ução pode res
sultar na perdaa dos dados de
d posição
de orrigem.

9.1

Cron
nograma de
e Inspeção
o
Inspeç
ções adequa
adas são es
ssenciais, nã
ão somente para garantir que o
mecan
nismo será ca
apaz de func
cionar durante
e um longo pperíodo de tempo, mas
també
ém para evitarr problemas de
d funcioname
ento e asseguurar um funciionamento
seguro
o. Os interva
alos de inspeção são clas
ssificados em seis níveis, conforme
mostra
ado na Tabela
a 9-1 “Itens de
e Inspeção” na
a página 9-2.
Na Ta
abela 9-1 “Ite
ens de Inspe
eção” na pág
gina 9-2, os iitens de insp
peção são
catego
orizados por ttrês tipos de operações: operações quee podem ser realizadas
por pe
essoal autorizzado pelo usuário, operaçõe
es que serão realizadas po
or pessoal
treinad
do, e operaçõ
ões que serão
o realizadas pe
elo pessoal daa empresa de
e serviços.
Somente pessoal a utorizado deve realizar o tra
abalho de insppeção.
• O intervalo de inspeção
o
fu
uncionamento do servo.

OBS.
O

depende

do

tempo

total

de

• O programa de
e inspeção a seguir,
s
ocorree quando o ma
anipulador
é usado para aplicação
a
de soldadura
s
de aarco. Se o ma
anipulador
fo
or usado em outras
o
aplicaç
ções, ou se foor usado em condições
esspeciais, uma avaliação cas
so-a-caso seráá necessária.
A inspeção pode ser realiza
ada em intervvalos mais cu
urtos se o
m
manipulador for usado com muita
m
frequênncia para a aplicação de
m
manipulação, neste caso, entre em contato com
m o seu
re
epresentante Yaskawa.
Y
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Tabela 9-1: Itens de inspeção (Folha 1 de 2)

2

Chumbo externo

3

Área de trabalho e manipulador

4

Motores de eixos-S, L, U

Responsável
por Inspeção

Visual

Verifique a marca de alinhamento e danos na posição inicial

Visual





Verifique se há danos e deterioração das ligações.







Visual

Limpe a área de trabalho, se houver poeira ou respingos.
Verifique se há danos e fissuras externas.







Visual

Verifique se há vazamento de graxa.

























Pessoal
Autorizado


36000H

24000H

Ciclo 12000H

Ciclo 6000H

Operação

Prestadora de
Serviço

Marca de alinhamento

Método

Licenciado

1

Ciclo 1000H

Cronograma

Diariamente

Itens¹

)







5

Parafusos de montagem de placa de
base

6

Parafusos de montagem de protetor

7

Conector de base



Manual

Verifique se há conectores soltos.

8

Correias dentadas para eixos-B e T



Manual

Verifique a tensão da correia e há desgaste.







Multímetro
Visual

Verifique se há condução entre o conector principal da base e
conector intermediário com cabos manualmente. Verifique se
3)
há desgaste de mola de proteção.
4)
Substitua
Verifique se há condução entre os terminais;





9

Conjunto de cabos o e manipulador
(cabos do eixo-SLEU)
(cabos do eixo-RBT)















10

Chave
inglesa
Chave de
fenda

2)




Multímetro
Visual

Conjunto de cabos do manipulador
(Cabos do eixo-BT)
Conjunto de bateria no manipulador


12

Redutor de velocidade do eixo-S

Aperte os parafusos soltos. Troque-os se necessário.

4)




11

Aperte os parafusos soltos. Troque-os se necessário.


Pistola de
graxa

Substitua
Substitua o conjunto de bateria quando o alarme de bateria
soar ou o manipulador for acionado a 36000H. Veja o Capítulo
9.2.1 na página 9-5
Verifique se há mau funcionamento. (Troque-os se necessário).
5)
Fornecimento de graxa (Ciclo 6000H).
Veja capítulo 9.3.1 na página 9-7.
5)
Troca de graxa (Ciclo 12000H)
Veja capítulo 9.3.1 na página 9-7.

9-2

HW0484971

41/62

1-1CD

9
9.1

MA1900

Manutenção e Inspeção
Cronograma de Inspeção

Tabela 9-1: Itens de inspeção (Folha 2 de 2)

Pistola de
graxa

Verifique se há mau funcionamento. (Troque‐os se
necessário).
5)
Fornecimento de graxa (Ciclo 6000H). Veja capítulo 9.3.2
na página 9‐9.
Troca de graxa5) (Ciclo 12000H). Veja capítulo 9.3.3 na
página 9‐11.
Verifique se há mau funcionamento. (Troque‐os se
necessário).
5)
Fornecimento de graxa (Ciclo 6000H). Veja capítulo 9.3.4
na página 9‐13.
Verifique se há mau funcionamento. (Troque‐os se
necessário).
Fornecimento de graxa5) (Ciclo 6000H). Veja capítulo 9.3.5
na página 9‐14.
Verifique se há mau funcionamento. (Troque‐os se
necessário).
Fornecimento de graxa5) (Ciclo 6000H). Veja capítulo 9.3.6
na página 9‐15.

14

Redutor de velocidade do eixo‐
R



Pistola de
graxa

15

Redutor de velocidade do eixo‐
B



Pistola de
graxa

16

Engrenagem do eixo‐T



Pistola de
graxa

17

Revisão

36000H

Pessoal
Autorizado



24000H



Ciclo 1000H

Redutores de velocidade do
eixo L, e U

Diariamente

13

Responsável por
Inspeção
Prestadora de
Serviço

Operação

Licenciado

Método

Ciclo 12000H

Cronograma

Ciclo 6000H

Itens¹)





















1. Números de inspeção correspondem aos números da Fig. 9-1 “Itens de Inspeção” na página 9-4.
2. A ocorrência de um vazamento de graxa indica a possibilidade de que a graxa se infiltrou no motor. Isto pode causar avaria do motor. Entre em contato com seu
representante Yaskawa.
3. Ao verificar a condução com multímetro, conecte a bateria ao "BAT" e "OBT" de conectores no lado do motor de cada eixo, e depois remova os conectores do lado
detector para cada eixo do motor. Caso contrário, a posição inicial pode ser perdida. (Consulte o capítulo 9.3.8 "Observações de Manutenção" na página 9-18)
4. Jogo de cabos do manipulador que será substituído na inspeção de 24000H.
5. Quanto à graxa, consulte a Tabela 9-2 “Peças de Inspeção e Graxa Utilizada” na página 9-5.
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Obs.:
Esta figura mostra a especificação padrão
do Manipulador na posição inicial
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Manutenção
o e Inspeção
Observaçõess sobre Proce
edimentos de Manutenção
M

Tabela
a 9 - 2: Peçass de inspeção e Graxa Usad
da
Nº.

Graxa
a Usada

12, 13

Graxa
a VIGO RE Nºº 0

14
15
16

Graxa
a harmônica 4B
4 Nº 2
Graxa
a harmônica SK-1A
S
Graxa
a Alvania EP 2

Peças Insp
pecionadas
Redutores de velocidade
e de
eixos-S, L e U
Redutor dee velocidade do
d eixo-R
Redutor dee velocidade eixo-B
e
Engrenageem do eixo-T

Os nú
úmeros na tab
bela acima corrrespondem aos
a números dda Tabela 9-1
1 “Itens de
Inspeç
ção” na página
a 9-2.

9.2
9.2.1

Obse
ervações s
sobre Proce
edimentos de Manuteenção

T
Troca de Con
njunto de Batteria
As ba
aterias são in
nstaladas na posição mos
strada na Figg. 9-2 “Localização da
Bateria”. Se o alarm
me da bateria soar no DX10
00, substitua a bateria de ac
cordo com
o proc
cedimento a se
eguir:
Fig. 9--2: Localizaçã
ão da Bateria

Conjunto de bateria

Base
e do conector
Su
uporte

Para
afuso de fixação
o
para base do conecctor

Base do connector
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M

Fig. 9--3: Conexão d
da bateria

Veja p
procedimento 5

Con
njunto de bateriaa
ante
es da substituiçãão

Conectorr

Placa
Veja procedime
ento 4
Novo conjunto de
e bateria

1. DE
ESLIGUE o fo rnecimento de
e energia princ
cipal do DX1000.
2. Re
emova os para
afusos de fixação do conjun
nto de bateria no suporte.
3. Re
emova o conju
unto de bateria
a do suporte da
d bateria.
4. Co
onecte o conju
unto de bateria
a.
a novo ao conector desocuppado na placa
5. Re
emova o conju
unto de bateria
a antigo da pla
aca.

OBS.
O

Rem
mova o conjunto de bateria
a antigo apóss conectar o novo para
que
e os dados abs
solutos do cod
dificador não ddesapareçam..

6. Mo
onte o novo co
onjunto de batteria ao suporrte.
7. Pre
enda o novo cconjunto de ba
ateria ao supo
orte com paraffusos de fixação.
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o e Inspeção
Observaçõess sobre Proce
edimentos de Reposição
R
dee Graxa

Obse
ervações s
ocedimento
os de Rep
posição/Trroca de
sobre Pro
Grax
xa
Certifique-se de se
eguir as instru
uções abaixo em reposiçãoo/troca de graxa. A não
vância dessass precauções
s pode resulta
ar em danos ao motor e redutor
r
de
observ
velocid
dade.
• Se
e graxa for adicionada, sem
s
remover o plugue/parafuso da
ab
bertura de es
scape de graxa, a graxa vvazará para dentro do
m
motor ou um ve
edante de óleo de um reduttor de velocid
dade sairá,
o que pode resultar em dano
os ao motor. C
Certifique-se de remover
o plugue.

OBS.
O

ma junta, man
ngueira, etc. nna porta de escape
e
da
• N ão instale um
o desta instruução pode re
esultar em
grraxa. O não cumprimento
da
anos ao motor devido à saíd
da da vedaçãoo de óleo.
• C ertifique-se de usar uma bomba
b
de graaxa para inje
etar graxa.
Regule a press
são de fornecim
mento de ar ppara a bomba de massa
R
a 0,3 MPa ou menos, e a taxa de injeçãão de graxa a 8 g/s ou
m
menor.
• C ertifique-se de
e encher a ma
angueira com graxa de ante
emão para
edutor de veloocidade.
evvitar que o ar vaze para o re

9.3.1

R
Reposição/Trroca de Graxa para Reduttor de Velocid
dade do Eixo-S
Fig. 9--4: Diagrama d
do Redutor de
e Velocidade do
d Eixo-S

Porta
P
de escape de graxa
Plugue
P
de cabeçça sextavada PT
T1/8

Porta de esca
ape de graxa
Plugue de cab
beça sextavada
a PT1/8

Entrada d
de graxa
Plugue de
e cabeça sextav
vada PT1/8

Redutor de velocidade do eixo-S
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dee Graxa
edimentos de Reposição
R

OBS.
O

9.3.1.1

Para
a o manipulad
dor montado no
n teto, a portaa de saída de graxa e a
entrrada de graxa são invertidas
s.

Reabastecim
mento de Grax
xa (Consulte a Fig. 9-4 " Diagrama do Redutor
R
de Vellocidade do Eixo-S
E
" na
página 9-7)
1. Re
etire os plugue
es de cabeça
a soquete sexttavada PT1/8 da entrada de
d graxa e
po
orta de escape
e de graxa.

OBS.
O

Se a graxa for in
njetada com o plugue, a ggraxa vazará dentro do
mottor e pode ca
ausar danos. Certifique-see de remover o plugue
ante
es da injeção de graxa.

2. Ins
stale uma gra
axa zerk PT1/8 na entrada de graxa. (A graxa Zerk é entregue
com o manipula
ador.)
3. Injete a graxa pe
ela entrada uttilizando uma pistola de graxxa.
de graxa::
- Tipo
T
de
- Quantidade
Q
e graxa:
de ab
- Pressão
P
bastecimento
de
d ar da bomb
ba de graxa:
de injeçã
- Taxa
T
ão de graxa:

Graxa VIGO RE Nº 0
360 ccc
ecimento)
(720 ccc no 1º abaste
0.3 MP
Pa ou menos
8 g/s oou menos

s minutos para
e graxa.
a descarregar o excesso de
esloque o eixo
4. De
o-S por alguns
om um pano. Remova a graaxa Zerk da entrada
de
e
mpe a graxa d
5. Lim
dispensada co
axa, e reinsta le os plugues na entrada de graxa e porrta de escape de graxa.
gra
C na parte de torcedura
ee Bond”1206C
ntes de instala
An
ar os plugues, aplique “Thre
9 N•m (0,5
e cada plugue , em seguida, aperte o plugue com um torque de 4,9
de
kgf• m).

9.3.1.2

Diagrama do Redutor
R
de Vellocidade do Ei
Eixo-S" na página 9-7)
Troca de Grraxa (Consulte
e a Fig. 9-4 "D
emova os plug
a PT1/8 da enntrada de grax
xa e porta
gues de cabe
eça sextavada
1. Re
e escape de grraxa.
de

OBS.
O

Se a graxa for in
njetada com o plugue, a ggraxa vazará dentro do
mottor e isso pode
os. Certifique-sse de remove
e causar dano
er o plugue
ante
es de injetar a graxa.

2. Ins
stale uma gra
axa Zerk PT1//8 na entrada da graxa. (A graxa Zerk é entregue
com o manipula
ador.)
3. Injete a graxa na
a entrada utiliz
zando uma pis
stola de graxaa.
- Tipo
T
de graxa::

Graxa VIGO RE Nº 0

- Quantidade
Q
de
e graxa:

aprox. 1800 cc

e ar da
- Pressão
P
de forrnecimento de
bomba
b
de graxxa:

Pa ou menos
0,3 MP

ão de graxa:
- Taxa
T
de injeçã

8 g/s oou menos

9-8

HW04
484971

47/62

&'

MA1900

9
9.3

Manutenção
o e Inspeção
Observaçõess sobre Proce
edimentos de Reposição
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4. A troca
t
de graxa
a é concluída quando a gra
axa nova apareece na porta de
d escape
de
e graxa. (A gra
axa nova pode
e ser distinguid
da da velha peela cor.)
5. De
esloque o eixo
o-S por alguns
s minutos para
a descarregar o excesso de
e graxa.
6. Lim
mpe a graxa d
dispensada co
om um pano. Remova a graaxa Zerk da entrada
e
de
gra
axa, e reinsta le os plugues na entrada de graxa e porrta de escape de graxa.
An
ntes de insta
alar os plugues, aplique “Three
“
Bond”” 1206C por parte de
torrcedura de ca
ada plugue, em
m seguida, ap
perte o pluguee com um torq
que de 4,9
N•m (0,5 kgf• m ).
9.3.2

R
Reposição/Trroca de Graxa para Reduttor de Velocid
dade do Eixo-L
Fig. 9--5: Diagrama d
do Redutor de
e Velocidade do
d Eixo-L
Porta de escap
pe de graxa
Plugue de cabe
eça sextavada P
PT 1/8

Braço-L

Entrada de graxa
g
Plugue de cabeça
sextavada PT
P 1/8

OBS.
O

9.3.2.1

Para
a o manipulad
dor montado no
n teto, a portaa de saída de graxa e a
entrrada de graxa são invertidas
s.

Reabastecim
mento de Grax
xa (Consulte a Fig. 9-5 "Dia
agrama do Red
dutor de Veloccidade do Eixo-L”)
1. Co
oloque o braço
o-L vertical pa
ara o chão.
2. Re
emova o plugu
ue de cabeça sextavada PT
T1/8 da porta dde escape de graxa.
3. Re
emova o paraffuso de cabeç
ça sextavado M6
M da entradaa de graxa.

OBS.
O

Se a graxa for in
njetada com o plugue, a ggraxa vazará dentro do
e causar dano
os. Certifique-sse de remove
er o plugue
mottor e isso pode
ante
es de injetar a graxa.

4. Ins
stale uma grraxa Zerk A-M
MT6X1 na entrada da grraxa. (A grax
xa Zerk é
entregue com o manipulador.)
5. Injete a graxa pe
ela entrada uttilizando uma pistola de graxxa.
T
de graxa::
- Tipo

Graxa VIGO RE Nº 0

- Quantidade
Q
de
e graxa:

100 ccc
(200 ccc no 1º abaste
ecimento)

- Pressão
P
de forrnecimento de
e ar
da
d bomba de g
graxa:

0,3 MP
Pa ou menos

- Taxa
T
de injeçã
ão de graxa:

8 g/s oou menos
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6. De
esloque o eixo
o-L por alguns minutos para
a descarregar o excesso de graxa.
7. Re
emova a graxxa Zerk da en
ntrada de grax
xa, e reinstalee o parafuso. Antes da
ins
stalação do p
parafuso, apliq
que “Three Bond”
B
1206C na parte de rosca do
pa
arafuso. Em se
eguida, aperte
e o parafuso co
om um torquee de 10 Nm (1,0 kgf m).
8. Lim
mpe a graxa com um pan
no, e reinstale
e o plugue. A
Antes da instalação do
plu
ugue, aplique “Three Bond”” 1206C na pa
arte de rosca ddo plugue. Em
m seguida,
ap
perte o plugue com um torqu
ue de 4,9 N•m
m (0,5 kgf•m).

9.3.2.2

Troca de Grraxa (Consulte
e a Fig. 9-4 "D
Diagrama do Redutor
R
de Velocidade do Eiixo-L" na págiina 9-9)
1. Co
oloque o braço
o-L vertical pa
ara o chão.
2. Re
emova o plugu
ue de cabeça sextavada PT
T1/8 da porta dde escape de graxa.
3. Re
emova o paraffuso de cabeç
ça sextavado M6
M da entradaa de graxa.

OBS.
O

Se a graxa for in
njetada com o plugue, a ggraxa vazará dentro do
e causar dano
os. Certifique-sse de remove
er o plugue
mottor e isso pode
ante
es de injetar a graxa.

4. Ins
stale uma grraxa Zerk A-M
MT6X1 na entrada da grraxa. (A grax
xa Zerk é
entregue com o manipulador.)
5. Injete a graxa pe
ela entrada uttilizando uma pistola de graxxa.
T
de graxa::
- Tipo

Graxxa VIGO RE Nº
N 0

- Quantidade
Q
de
e graxa:

aproxx. 500 cc

- Pressão
P
de forrnecimento de ar da
bomba
b
de graxxa:

0,3 M
MPa ou menos

- Taxa
T
de injeçã
ão de graxa:

8 g/ss ou menos

6. A troca
t
de graxa
a é concluída quando a gra
axa nova apareece na porta de
d escape
de
e graxa. (A gra
axa nova pode
e ser distinguid
da da velha peela cor.)
7. De
esloque o eixo
o-L por alguns minutos para
a descarregar o excesso de graxa.
8. Re
emova a graxxa Zerk da en
ntrada de grax
xa, e reinstalee o parafuso. Antes da
ins
stalação do p
parafuso, apliq
que “Three Bond”
B
1206C na parte de rosca do
pa
arafuso. Em sseguida, aperrte o parafuso com um toorque de 10 N•m (1,0
kgf•m).
mpe a graxa ccom um pano
o, e reinstale o plugue. Antees de instalar o plugue,
9. Lim
ap
plique “Three B
Bond” 1206C na parte de ro
osca do pluguee, em seguida
a, aperte o
plu
ugue com um torque de 4,9 N•m (0,5 kgf••m)
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9
9.3

Manutenção
o e Inspeção
Observaçõess sobre Proce
edimentos de Reposição
R
dee Graxa

R
Reposição/Trroca de Graxa para Reduttor de Velocid
dade do Eixo-U
do Redutor de
e Velocidade do
d Eixo-U
Fig. 9--6: Diagrama d
Redutor de
e velocidade de eixo-U

Braço-U

Porta de escape de graxxa
Parafuso
o de cabeça sexxtavada M6

Entrada
a de graxa
Plugue d
de cabeça sextavada PT1/8

OBS.
O

9.3.3.1

Para
a o manipulad
dor montado no
n teto, a portaa de saída de graxa e a
entrrada de graxa são invertidas
s.

Reabastecim
mento de Grax
xa (Veja fig. 9--6: Diagrama do Redutor de
e Velocidade ddo Eixo-U)
1. Inc
cline o braço
o-U, como mostrado
m
na fig.
f
9-6 "Diaggrama do Re
edutor de
Ve
elocidade do E
Eixo-U".
2. Re
emova o paraffuso de cabeç
ça sextavada M6
M da porta dee escape de graxa.
g
3. Re
emova o plugu
ue de cabeça sextavado PT
T1/8 da entradda de graxa

OBS.
O

Se a graxa for in
njetada com o plugue, a ggraxa vazará dentro do
mottor e isso pode
e causar dano
os. Certifique-sse de remove
er o plugue
ante
es de injetar a graxa.

4. Ins
stale uma gra
axa Zerk PT1//8 na entrada da graxa. (A graxa Zerk é entregue
com o manipula
ador.)
ela entrada uttilizando uma pistola de graxxa.
5. Injete a graxa pe
- Tipo
T
de graxa::

Graxa VIG
GO RE Nº 0

- Quantidade
Q
de
e graxa:

60 cc
ecimento)
(120 cc paara o 1º abaste

- Pressão
P
de forrnecimento de
e ar da
bo
omba de graxa
a:

0,3 MPa oou menos

- Taxa
T
de injeçã
ão de graxa:

8 g/s ou m
menos

6. De
esloque o eixo
o-U por alguns
s minutos para
a descarregar o excesso de
e graxa.
7. Re
emova a graxxa Zerk da entrada de gra
axa, e reinstaale o plugue. Antes de
ins
stalar o plugue
e, aplique “Three Bond” 120
06C na parte dde rosca do plugue,
p
em
seguida, aperte o plugue com
m um torque de
e 4,9 N•m (0,55 kgf •m).
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8. Lim
mpe a graxa com um pano, e reinsta
ale o parafusoo. Antes de instalar o
pa
arafuso, apliqu
ue “Three Bo
ond” 1206C na
n parte de rrosca do para
afuso, em
seguida, aperte o parafuso co
om um torque de 10 N•m (1 ,0 kgf•m).
9.3.3.2

Troca de Grraxa (Consulte
e a Fig. 9-6 "D
Diagrama do Redutor
R
de Vellocidade do Ei
Eixo-U" na pág
gina 9-11)
1. Inc
cline o braço
o- U, como mostrado
m
na fig. 9-6 "Diaagrama do Redutor de
Ve
elocidade do E
Eixo-U" na pág
gina 9-11.
2. Re
emova o paraffuso de cabeç
ça sextavada M6
M da porta dee escape de graxa.
g
3. Re
emova o plugu
ue de cabeça sextavada PT
T1/8 da entradda de graxa.

OBS.
O

Se a graxa for in
njetada com o plugue, a ggraxa vazará dentro do
e causar dano
os. Certifique-sse de remove
er o plugue
mottor e isso pode
ante
es de injetar a graxa

4. Ins
stale uma gra
axa Zerk PT1//8 na entrada da graxa. (A graxa Zerk é entregue
com o manipula
ador.)
ela entrada uttilizando uma pistola de graxxa.
5. Injete a graxa pe
T
de graxa:
- Tipo

G
Graxa VIGO RE Nº 0

- Quantidade
Q
de
e graxa:

aaprox. 300 cc

- Pressão
P
de fo
ornecimento de ar da bomb
ba de
graxa:
g

00,3 MPa ou me
enos

- Taxa
T
de injeçã
ão de graxa:

8 g/s ou menos
s

6. A troca
t
de graxa
a é concluída quando a gra
axa nova apareece na porta de
d escape
de
e graxa. (A gra
axa nova pode
e ser distinguid
da da velha peela cor.)
7. De
esloque o eixo
o-U por alguns
s minutos para
a descarregar o excesso de
e graxa.
8. Re
emova a graxxa Zerk da entrada de gra
axa, e reinstaale o plugue. Antes de
ins
stalar o plugue
e, aplique “Three Bond” 120
06C na parte dde rosca do plugue,
p
em
seguida, aperte o plugue com
m um torque de
e 4,9 N•m (0,55 kgf•m).
mpe a graxa ccom um pano, e reinstale o parafuso na pporta de saída
a de graxa.
9. Lim
An
ntes de instala
ar o plugue, aplique
a
“Three
e Bond” 1206C
C na parte de
e rosca do
pa
arafuso, em se
eguida, aperte o parafuso co
om um torquee de 10 N•m (1
1,0 kgf•m).
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Manutenção
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edimentos de Reposição
R
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R
Reposição de
e Graxa para Redutor de V
Velocidade do Eixo-R
Fig. 9--7: Diagrama d
do Redutor de
e Velocidade do
d Eixo-R
Re
edutor de velocidaade do eixo-R
Porta de esc
cape de graxa
Parafuso de cabeça sextavada
a M6

Entrada de gra
axa
Parafuso de ca
abeça sextavada M6

OBS.
O

Para
a o manipulad
dor montado no
n teto, a portaa de saída de graxa e a
entrrada de graxa são invertidas
s.

emova o paraffuso de cabeç
ça sextavada M6
M da porta dee escape de graxa.
g
1. Re
2. Re
emova o paraffuso de cabeç
ça sextavado M6
M da entradaa de graxa.
3. Ins
stale uma graxxa Zerk A-MT6X1 na entrad
da da graxa.
(A graxa Zerk é entregue com
m o manipulador.)
4. Injete a graxa p
pela entrada utilizando uma pistola de ggraxa. (Veja a fig. 9-7:
“Diagrama do R
Redutor de Vellocidade do Eiixo-R”)
- Tipo de graxa
a:
de graxa:
- Quantidade d

OBS.
O

Graxa harmôônica 4B Nº 2
12 cc (24cc nno 1º abastec
cimento)

A ab
bertura de esc
cape é usada para a saídaa de ar, e a grraxa não é
liberrtada pela ab
bertura de esc
cape. Não injeete graxa exc
cessiva na
entrrada de graxa.

5. Re
emova a graxxa Zerk da en
ntrada de grax
xa, e reinstalee o parafuso. Antes de
ins
stalar o parafu
uso, aplique “T
Three Bond” 1206C na partee de rosca do
o parafuso,
em
m seguida, ape
erte o parafuso com um torq
que de 6 N•m (0,6 kgf•m).
6. Re
einstale o para
afuso na porta
a de escape. Antes
A
de instaalar o parafus
so, aplique
“Th
hree Bond” 1
1206C na parrte de rosca do parafuso, em seguida,, aperte o
pa
arafuso com um
m torque de 6 N•m (0,6 kgf••m).
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Manutenção
o e Inspeção
edimentos de Reposição
R
dee Graxa
Observaçõess sobre Proce

R
Reposição de
e Graxa para Redutor de V
Velocidade do Eixo-B
Fig. 9--8: Diagrama d
do Redutor de
e Velocidade do
d Eixo-B
Reduto
or de velocidadee do eixo-B

Protetor

Po
orta de escape d
de
graxa Plugue LPM
M5

Entrada de graxa
Parafuso de cabeça ssextavada M6

1. Re
emova a prote
eção.
2. Re
emova o paraffuso de cabeç
ça sextavada M6 da entradda de graxa e o plugue
LP
P-MG da porta
a de escape.
MT6X1 na entrada da grraxa. (A grax
xa Zerk é
3. Ins
stale uma grraxa Zerk A-M
entregue com o manipulador.)
a na entrada utilizando
u
umaa pistola de grraxa. (Veja
emova a tamp
4. Re
pa, injete graxa
utor de Velocid
dade do Eixo-B
B”)
a fig.
f 9-8: “Diagrrama do Redu
de graxa:
- Tipo
T
de g
- Quantidade
Q
graxa:

OBS.
O

a harmônica S
SK-1A
Graxa
14 cc para o 11º abastecimento)
7 cc (1

A ab
cape é usada para a saídaa de ar, e a grraxa não é
bertura de esc
cessiva na
cape. Não injeete graxa exc
liberrtada pela ab
bertura de esc
entrrada de graxa.

5. Re
emova a graxxa Zerk da en
ntrada de grax
xa, e reinstalee o parafuso. Antes de
ins
stalar o parafu
uso, aplique “T
Three Bond” 1206C na partee de rosca do
o parafuso,
em
m seguida, ape
erte o parafuso com um torq
que de 6 N•m (0,6 kgf•m).
6. Re
einstale o plug
gue para a porrta de escape,, reinstale a prroteção.
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Manutenção
o e Inspeção
edimentos de Reposição
R
dee Graxa
Observaçõess sobre Proce

R
Reabastecim
mento de Grax
xa para Engre
enagem do Eixo-T
Fig. 9--9: Diagrama d
de Engrenage
em do Eixo-T

Entrada de ggraxa 2
Parafuso de cabeça sextavada M6
Entrada de graxa 1
Parafuso de
e cabeça sextavad
da M6

Porta dde escape de grax
xa
Jogo dde parafuso sextav
vado M6

1. Re
emova o paraffuso de cabeç
ça sextavada M6
M da porta dee escape.
2. Re
emova o paraffuso de cabeç
ça sextavada M6
M da entradaa de graxa 1.
3. Ins
stale a graxa zerk A-MT6X1 à entrada de graxa 1. (A
A graxa Zerk é entregue
com o manipula
ador.)
a entrada 1 uttilizando uma pistola de grax
axa.
4. Injete a graxa na
T
de graxa:
- Tipo
- Quantidade
Q
de
e graxa:

OBS.
O

Graxaa Alvania EP 2
5 cc

bertura de esc
A ab
cape é usada para a saídaa de ar, e a grraxa não é
liberrtada pela ab
bertura de esc
cape. Não injeete graxa exc
cessiva na
entrrada de graxa.

5. Re
emova a graxa
a Zerk da enttrada de graxa
a 1, e reinstalle o parafuso.. Antes de
ins
stalar o parafu
uso, aplique “T
Three Bond” 1206C na partee de rosca do
o parafuso,
em
m seguida, ape
erte o parafuso com um torq
que de 6 N•m (0,6 kgf•m).
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dee Graxa
Observaçõess sobre Proce

6. Re
emova o paraffuso de cabeç
ça sextavada M6
M da entradaa de graxa 2.
7. Ins
stale a graxa zerk A-MT6X1 à entrada de graxa 2. (A
A graxa Zerk é entregue
com o manipula
ador.)
8. Injete a graxa na
a entrada 2 uttilizando uma pistola de grax
axa.
- Tipo
T
de graxa:
- Quantidade
Q
e graxa:
de

OBS.
O

Graxa A
Alvania EP 2
5 cc

bertura de esc
cape é usada para a saídaa de ar, e a grraxa não é
A ab
bertura de esc
liberrtada pela ab
cape. Não injeete graxa exc
cessiva na
entrrada de graxa.

9. Re
emova a graxa
a Zerk da enttrada de graxa
a 2, e reinstalle o parafuso.. Antes de
ins
stalar o parafu
uso, aplique “T
Three Bond” 1206C na partee de rosca do
o parafuso,
em
m seguida, ape
erte o parafuso com um torq
que de 6•N m (0,6 kgf•m).
10. Re
einstale o para
afuso na porta
a de escape. Antes
A
de instaalar o parafus
so, aplique
“Th
hree Bond” 1
1206C na parrte de rosca do parafuso, em seguida,, aperte o
pa
arafuso com um
m torque de 2,9
2 N•m (0,29 kgf•m).
9.3.7

R
Reabastecim
mento de Grax
xa para Engre
enagem do Eixo-R
Fig. 9--10: Diagrama
a de Engrenag
R
gem do Eixo-R
Engrenagem do eixo-R
e

Porta de exa
austão de graxa
Plugue de ccabeça sextavada PT1/8

Entrada de graxa
g
Plugue de ca
abeça sextavada PT1/8
P

OBS.
O

a o manipulad
dor montado no
n teto, a portaa de saída de graxa e a
Para
s.
entrrada de graxa são invertidas

1. Co
oloque o braço
o-U na vertical para o chão.
2. Re
emova o plug
gue de cabeç
ça sextavada PT1/8 da eemtrada e da porta de
escape de graxa
a.
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OBS.
O

• Se
e a graxa for injetada com o plugue, a ggraxa vazará dentro do
m
motor e isso pode
p
causar danos. Certiffique-se de remover
r
o
pllugue antes de
e injetar a graxa.
m conjunto, uma mangueeira, etc, na porta de
• N ão instale um
axa. O não cumprimento desta instrução pode
esscape de gra
re
esultar em dan
nos ao motor, devido à saídda da vedação
o de óleo.

3. Ins
stale uma graxxa Zerk PT1/8
81 na entrada
a da graxa. (A
A graxa Zerk é entregue
com o manipula
ador.)
pela entrada utilizando
u
uma
a pistola de ggraxa (Veja a fig. 9-10:
4. Injete a graxa p
Engrenagem do
o Eixo-R”)
“Diagrama de En
- Tipo de graxa
a:

Graxa hharmônica 4B
B Nº 2

- Quantidade d
de graxa:

55 cc (1110 cc para o
1º abasstecimento)

- Pressão de ffornecimento de ar da bom
mba
de graxa:

0.3 MP
Pa ou menos

- Taxa de injeçção de graxa:

8 g/s ouu menos

5. De
esloque o eixo
o-R por alguns
s minutos para
a descarregar o excesso de
e graxa.
6. Re
emova a graxxa Zerk da en
ntrada de grax
xa, e reinstalee o parafuso. Antes da
ins
stalação do p
parafuso, apliq
que “Three Bond”
B
1206C na parte de rosca do
pa
arafuso. Em sseguida, aperrte o parafuso
o com um toorque de 4,9 N•m (0,5
kgf•m).
7. Lim
mpe a graxa com um pan
no, e reinstale
e o plugue. A
Antes da instalação do
plu
ugue, aplique “Three Bond”” 1206C na pa
arte de rosca ddo plugue. Em
m seguida,
ap
perte o plugue com um torqu
ue de 4,9 N•m
m (0,5 kgf•m).
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R
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O
Observações
s de Manutenção
Unidade de Pulso
As unidades de mo
otor e de cod
dificação são fornecidas
f
coom a unidade de pulso.
Para evitar que os fumos penetrem na
a unidade dde punho, as
a peças
corres
ão vedadas com ligação de
e vedação. See a tampa do
o pulso for
spondentes sã
desmo
que-se de ved
dar com selan
nte de vedaçãão (Three Bon
nd 1206C,
ontada, certifiq
consulte a Tabela 10-1 “Peças sobressalente
es para o YR--MA01900-A0
00, -A01, A10, -A11"
na 10-1).
na págin
Fig. 9--11: Peça de V
Vedação de Unidade
U
de Pu
ulso
Proteção
Face
e da junção da pproteção

Face da
d junção da prroteção
Proteção
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Conexão do
o Conjunto de Bateria
Antes de remover o conector do codificador (c
com etiqueta dde CUIDADO
O), conecte
a bate
eria de acordo com as figura
as a seguir.
Fig. 9--12(a): Diagra
ama do Conec
ctor do Codificador (para Eixxos-S, L- e U-))

Conector do codificcador
Mootor

CUIDADO
O

Con
nector de energia do motor

Etiqueta CUID
DADO

Conjunto da
a Bateria
Conector para a bateria reserva
r

Etiqueta de CU
UIDADO (Visão Ampliada)

C
CUIDAD
DO
Ligue a bate
eria ao codific
cador
para salvar os dados ante
es
de removerr o conector.

9-19

HW04
484971

52/62

&'

MA1900

9
9.3

Manutenção
o e Inspeção
edimentos de Reposição
R
dee Graxa
Observaçõess sobre Proce

Fig. 9--12(b): Diagra
ama do Conec
ctor Do Codific
cador (para Eix
ixos R-, B-, e T -)

Codificador
Motor
M

Ca
abo do motor, etc.

Jo
ogo de cabos
no manipulador

Coneector de energia

Co
onector do codific
cador

Conjunto da Ba
ateria

Etiqueta de CUIDADO

Etiqueta CUI DADO (Visão Am
mpliada)

C
CUIDAD
DO

a: Pino de C
Contato frisado (p
pino)
b: Pino de C
Contato Frisado (encaixe)

Ligue a bate
eria ao codifficador
para salvar os dados an
ntes
de removen
ndo o conecttor.
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ecomendadas

10 Pe
eças Sobrressalentes Recom
mendadas
Recom
menda-se ma nter as peças
s e componen
ntes na tabelaa a seguir em
m estoque,
como peças de reposição pa
ara o M0T0
0MAN-MA19000. Não gara
antimos o
mpenho do pro
oduto ao usarr peças sobres
ssalentes de ooutra empresa
a diferente
desem
da Yaskawa. As peçças são classificadas confo
orme abaixo:
• Classificação
o A: Peças de
escartáveis e substituídas
s
coom frequência
a.
• Classificação
o B: As peç
ças que pod
dem necessittar substituição, como
resultado de
e funcionamen
nto frequente.
• Classificação
o C: Unidade de comando.

OBS.
O

Para
a substituir as
s peças na cla
assificação B ou C, entre em
e contato
com
m o seu repres
sentante de se
erviço ao cliennte Yaskawa

Tabela 10
0-1: Peças de reposição para o YR-MA01
1900-A00, -A0
01, -A10, -A11
1
Clas
sific
ação

P
Peças
N
Nº.

Nom
me

Tipo

Fabrricante

Qtd

A

1

Gra
axa

2

Gra
axa

Yask
kawa Electric
Corporation
Harm
monic
Drive
e
Syste
ems, Inc.

16kg

A

2.5kg

-

A

3

Gra
axa

Harm
monic
Drive
e
Syste
ems, Inc.

2.5kg

-

A

4

Gra
axa

-

5

-

-

A

6

de

1

1

A

7

Ved
dação
Líqu
uida
Con
njunto
bate
eria
Con
njunto
bate
eria

de

HW947093
32-A

Show
wa
Shell
Sekiy
yu K.K.
Three
e Bond Co.,
Ltd.
Yask
kawa Electric
Corporation
Yask
kawa Electric
Corporation

16kg

A

Graxa VIG O RE
Nº. 0
Graxa
4B
harmônica
No.2
Graxa
harmônica SK1ª
Graxa
a lvania
EP 2
Three
Bond
1206C
HW047036
60-A

Q
Qtd
po
or
U nid
de
ad
-

1

-

B

8

1

1

B

9

1

1

B

1
10

1

1

B

1
11

1

1

B

1
12

B

1
13

Corrreia dentada
do eixo-B
e
Corrreia dentada
do eixo-T
e
Corrreia dentada
do eixo-S
e
Eng
grenagem de
entrrada do eixoS
Red
dutor
de
velo
ocidade
do
eixo
o-L
Eng
grenagem de
entrrada do eixoL

60S4.5M71
11
60S4.5M93
32
HW038775
53-B
HW031349
91-1

Mitsu
uboshi Belting
g
Limited
Mitsu
uboshi Belting
g
Limited
Yask
kawa Electric
Corporation
Yask
kawa Electric
Corporation

HW038775
53-C

Yask
kawa Electric
Corporation

1

1

HW031349
92-1

Yask
kawa Electric
Corporation

1

1

Obserrvações

Para substituição
s
do jogo de cabos
do manipulador
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Tabela 10-1: Peças de reposição para o YR-MA01900-A00, -A01, -A10, -A11
Yaskawa Electric
B
14
Redutor
de HW9280880-G
Corporation
velocidade eixoU

1

1

B

15

Redutor
de
velocidade eixoR

HW0381645-A

Yaskawa Electric
Corporation

1

1

B

16

Redutor
de
velocidade eixoB

HW0381646-A

Yaskawa Electric
Corporation

1

1

B

17

HW0303288-1

1

18

Yaskawa Electric
Corporation
Yaskawa Electric
Corporation

1

B

1

1

B

19

HW0310757-1

Yaskawa Electric
Corporation

1

1

B

20

HW0372792-A

Yaskawa Electric
Corporation

1

1

B

21

HW0174798-A

1

22

Yaskawa Electric
Corporation
Yaskawa Electric
Corporation

1

B

1

1

C

23

Engrenagem do
eixo-R
Unidade
de
engrenagem do
eixo-R
Engrenagem do
eixo-T (Lado da
Entrada)
Unidade
da
engrenagem do
eixo-T
Jogo de cabos
no Manipulador
Jogo de cabos
no Manipulador
para eixos-B e T
Servomotor AC
para Eixo-S

Yaskawa Electric
Corporation

1

2

C

24

Servomotor AC
para Eixo-L

Yaskawa Electric
Corporation

1

1

C

25

Servomotor AC
para Eixo-U

Yaskawa Electric
Corporation

1

1

C

26

Servomotor AC
para Eixo-R

Yaskawa Electric
Corporation

1

1

C

27

Servomotor AC
para Eixos-B e T

Yaskawa Electric
Corporation

1

2

C

28

Placa

Yaskawa Electric
Corporation

1

1

HW0370905-A

HW0270912-A

SGMRV-09ANAYR1*
HW0388665-A
SGMRV-13ANAYR2*
HW0388667-A
SGMRV-05ANAYR1*
HW0388663-A
SGMPH-01ANAYR1*
HW0389297-A
SGMAV-01ANAYR1*
HW0389294-A
SGDR-EFBA02A

10-2

HW0484971
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MO
OTOM
MAN-MA1900
0

IN
NSTRUÇÕES
ESC
CRITÓRIO CENTR
RAL
0004 Japão
2-1 Kurosaki-Shiroish
hi, Yahatanishi-ku,, Kitakyushu 806-0
746
Tele
efone +81-93-645
5-7745
Faax +81-93-645-77
Robotics Divlslon 100
1 Automatlon Way,
W
YAS
SKAWA America Inc. MOTOMAN R
Mlamlsburg, O
OH 45342, EUA
277
Tele
efone +1-937-847
7-6200
Faax +1-937-847-62
YAS
SKAWA NordicAB
cia
Verkkstadsgatan 2, PO
O Box 504.SE-3855 25 Torsás, Suéc
10
Tele
efone +46-480-417-800
Faax +46-486-414-1
YAS
SKAWA Europe GmbH Robotics Divv.
Kam
mmerfeldstr. 1, 805
591 Allershausen,, Alemanha
103
Tele
efone +49-8166-9
90-0
Faax +49-8166-90-1
YAS
SKAWA Electric Korea Co., Ltd
geungpo-ku.Seoul, Coreia
9F, KYOBO Securltles Bldg., 26-4, Yeooido-Dong Yeoung
95
Tele
efone +82-2-784-7
7844
Faax +82-2-784-849
YAS
SKAWA Electric (S
Singapore) PTE Lttd.
a 556741
151 Lorong Chuan, #0
04-02A, New Tecch Park, Cingapura
3
Tele
efone +65-6282-3
3003
Faax +65-6289-3003
YAS
SKAWA Electric (T
Thailand) Co., Ltd..
R
Ro
252//246, 4th Floor. Muang Thai-Phatraa Office Tower II Rachadaphisek
oad, Huaykwang B
Bangkok, 10320 Tailândia
T
00
Tele
efone +66-2-693-2
2200
Faax +66-2-693-420
YAS
SKAWA Shougang
g Robot Co. Ltd.
E&T Development Area, China 100
7, Yongchang-Norrth Road, Beijing E
No.7
0176
Faax +86-10-6788-0
Phone +86-10-6788-0548
0548-813
Co., Ltd.
SKAWA ELECTRIC (SHANGHAI) C
YAS
18Xizang Zhong Road,
R
17F, Harbouur Ring Plaza, Xa
No.1
angai 200001, CHINA
efone +86-21-538
85-0655
Faax +86-21-5385-2
Tele
2770
SKAWA Robotics India Ltd.
YAS
6, Udyog Vihar, Phase- IV, Gurgao n, Haryana, Índia
#426
efone +91-124-47
Tele
8016
Faax +91-124-414-8
75-8500

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio,
devido a modificações e melhorias em andamento dos produtos.
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