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ИДЕЕН ПРОЕКТ 

 
за 
 

Проектиране, прототипиране, техническа изработка, монтаж, отстраняване на 
грешки и модификаци, тестване и инсталиране на:  система за буфериране на 

ларви; система за вътрешна логистика с охлаждане на ларви; система за 
администриране на ларви в хранителен субстрат, и  цялостна интеграрация на 
гореизброените системи, включително интеграция с роботизиращи компоненти, 

механизирани компоненти, системи „Квалификатор на ларви“ и  “AirBnB“ - колона 
за биоконверсия на ларви, чиито проектиране и изработване не са обект на този 

проект. 
 
 
 

1. ОБЩА ЧАСТ 

 
 

 
 
Фирма „Насекомо“ е биотехнологична компания, базирана в 
България, която има за предмет на дейност преработката на 
отпадни продукти от земеделието до висококачествени протеинови 
продукти за фуражната индустрия, както и за индустрията на 
почвени торове чрез индустриално отглеждане на насекоми (и по-
точно, черна муха-войник (Black Soldier Fly, Hermetia illucens). 
 
Като част от интензивната си развойна дейност, „Насекомо“ цели да 
надгради изследователските си усилия и да внедри пилотно 
решение за автоматизирано отглеждане на ларви от насекоми за 
нуждите на бъдещ център за размножаване на насекоми за 
индустриално приложение. 
 
Целта на този идеен проект е проектиране, прототипиране, 
техническа изработка, монтаж, отстраняване на грешки и 
модификаци, тестване и инсталиране на:  система за буфериране 
на ларви; система за вътрешна логистика с охлаждане на ларви; 
система за администриране на ларви в хранителен субстрат, и  
цялостна интеграрация на гореизброените системи, включително 
интеграция с роботизиращи компоненти, механизирани компоненти, 
системи „Квалификатор на ларви“ и  “AirBnB“ - колона за 
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биоконверсия на ларви, чиито проектиране и изработване не са 
обект на този проект. 
 
 
Настоящият проект се  разработва на основание договор за 
проектиране между „Непер” ЕООД и „Старт инженеринг” АД, 
Техническо задание и оферта от Насекомо АД, и оглед на място. 

 
 
 
 
 

Обхват 
 

Проектът обхваща следните основни съоръжения: 
 

        Роботи по спецификция 
Квалификатор за новородени ларви с конвейер – Kвалифицира и брои 
ларви на новородени. След достигане на определен брой в касетка, тя се 
транспортира чрез конвейер до точката за манипулации от робот и 
същевременно поставя празна касетка на позиция за пълнене.  
Миксер за храна за ларви Подготвя хранителния субстрат за зареждане 
и регулира количеството подадено към леглата за отглеждане на ларви.  
Конвейер за специална подготовка - Новородените ларви се почистват 
от хранителния субстрат и се подготвят за зареждане в нови празни 
касетки, готови за съхранение при контролирана температура.  
Сито - разделяне на новородените ларви от хранителния субстрат.   
Конвейер и съпътстващи приставки и аксесоари - Събира хранителния 
субстрат и го транспортира до контейнер, в който се съхранява преди да 
бъде обработен по-нататък.   
Охладителна камера  за съхранение на новородени ларви – част от 
буфериращата система, камерата осигурява пространство за смарт-
складиране на новородените и квалифицирани ларви в строго 
контролирана и климатизирана среда. Очаква се автономната 
роботизирана мобилна система да взаимодейства с охладителната камера 
за осъществяване на процеса по смарт -складиране на касетките с ларви.   
Air BnB - Колона за биоконверсия на ларви – Разпределя ларвите по 
леглата и извършва манипулациите необходими за отглеждането на 
ларвите.  
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Технически характеристики  
 
 

Линия 1 - Квалификатор на ларви. 
ВАЖНО: Линия 1 не е обект на тази техническа спецификация, но се 
очаква да бъде интегрирана заедно с линии 2,3 и 4.  
 
Линия 1 служи за:  
 
1. Разграничаване и класифициране на ларвите по размер и цвят;  
2. Идентифициране и оценка на специфични параметри и здраве на 
ларвите; 
3. Разпределяне на  новородените класифицирани ларви в касетки 
с равномерна плътност. 
 
 
1. Линия 2  - Система за буфериране на ларви 
Системата служи за поемане на потокa новородени ларви от изхода 
на Центъра за размножаване към зоните за отглеждане –прилагане 
на технологии и процедури за хладилно съхранение на млади ларви.  
Решението ще позволи да се контролира количеството на ларвите 
чрез хладилна камера, където развитието на ларвите може да се 
забави. 
 
 
2. Линия 3 - Система за вътрешна логистика с охлаждане на 
ларви 
Системата покрива всички транспортни операции, като се започне 
от получаването на касетки от квалификатора, преминава през 
системата за буфериране, осъществява управление на 
складирането на касетки с ларви в охладителната зона и 
транспортира касетки с ларви до системата за администриране на 
ларви х хранителен субстрат, както и поема транспорта на празните 
касетки към помещението за измиване. 
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3. Линия 4 – Система за администриране на ларви в 
хранителен субстрат 
След транспортиране на новородените ларви до пространството за 
биоконверсия и засяване - имплементация на технологични и 
процедурни решения, необходими за преноса на новородени до 
началото на биотехнологичния процес, включително подготовка и 
дозиране на ларвите. 

 
 

Интеграция на линии 1,2,3 и 4 
 
4-те (четири) технологични линии за индустриално отглеждане на ларви на  
насекомото "Черна муха войник“ ще функционират свързано и съгласувано 
различни механизирани и електрически устройства, елементи за 
автоматизация и физически компоненти по специлално разработена 
технологична схема. 
 
Възложителят ще предостави на изпълнителя следните машинни компоненти, 
необходими за изграждането на цялостната система и ще окаже пълно 
съдействие за интегрирането към останалите компоненти и системи: 
 
Квалификатор за новородени ларви с конвейер – Подбира, квалифицира и брои 
ларви на новородени. След достигане на определен брой в касетка, тя се 
транспортира чрез конвейер до точката за манипулации от робот и 
същевременно поставя празна касетка на позиция за пълнене. 
 
(Миксер за храна за ларви) Подготвя хранителния субстрат за зареждане и 
регулира количеството подадено към леглата за отглеждане на ларви. 
Конвейер за специална подготовка - Новородените ларви се почистват от 
хранителния субстрат и се подготвят за зареждане в нови празни касетки, 
готови за съхранение при ниска температура. 
 
Сито - Високочестотно разделяне на новородените ларви от хранителния 
субстрат.  
 
Конвейер и съпътсващи приставки и аксесоари - Събира хранителния субстрат 
и го транспортира до контейнер, в който се съхранява преди да бъде обработен 
по-нататък.  
 
Охладителна (Термо) камера  за съхранение на новородени ларви – част от 
буфериращата система, камерата осигурява пространство за смарт-
складиране на новородените и квалифицрани ларви в строго контролирана и 
климатизирана среда. Очаква се автономната роботизирана мобилна система 
да взаимодейства с охладителната камера за осъществяване на процеса по 
смарт -складиране на касетките с ларви.  
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Air BnB - Колона за биоконверсия на ларви – Разпределя ларвите по леглата и 
извършва манипулациите необходими за отглеждането на ларвите. 
 
 
Съществуващото инсталираното оборудване е съобразено изискванията на 
Наредба No3 за устройството на електрическите уредби и електропроводни линии 
и всички правилници и стандарти, отнасящи се за този вид обекти. 
 
 
Интеграция с роботизиращи системи: 
 
Ще се използват специално проектирани и подготвени роботи, които 
Възложителят ще предостави, за да се постигне обща интеграция на всички 
технологични линии като комплексна система, работеща в синхрон и да се осигури 
автоматизирано обслужване на следните прoтотипни технологични линии за 
различни етапи от индустриалното отглеждане на ларви от насекомото „Черна 
муха войник“: 
 
 
Към Линия 2: 
 

Системата служи за поемане на потокa новородени ларви от изхода на Центъра за 
размножаване към зоните за отглеждане – прилагане на технологии и процедури за 
хладилно съхранение на млади ларви.  Решението ще позволи да се контролира 
количеството на ларвите чрез хладилна камера, където развитието на ларвите 
може да се забави. 
 
Задачата е да се изработи и подготви за интеграция Антропоморфен робот  с 
4 степени на свобода който подготвя Линия 2 за интегрирана автоматизирана 
работас останалите 3 линии.  За целта роботът поема  необходимите 
материали и спомагателни компоненти на изхода на Линия 1 - Квалификатор 
на ларви. 
 
Линия 1 e технологична линия, предхождаща като процеси Линия 2 и 
осъществява разграничаване и класифициране на ларвите по размер и цвят. 
След идентифициране и оценка на специфични параметри и здраве на 
ларвите, линията разпределя  новородените класифицирани ларви в касетки с 
равномерна плътност. 
 

 
Роботът ще се позиционира до съществуващ транспортна лента по зададени 
от възложителя технически характеристики с цел.  Роботът трябва да бъде 
снабден със специални накрайници, за да изпълнява следните операции: 
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1.1.Операция 1: захваща празни касетки от стак с касетки, поставен до него, 
на изход на Линия 1, и 
 
1.2Операция 2: Поставя касетка на транпортната лента на изход на Линия 1 с 
цел напълвънето и с класифицирани ларви и подаване за буфериране на 
Линия2.  
 
1.3. Стаковете с касетки се поставят за извозване от автономен мобилен 
робот от Линия 3 
 

 
 
Към Линия 3 - Система за вътрешна логистика с охлаждане на ларви 

Системата покрива всички транспортни операции, като се започне от получаването 
на касетки от квалификатора, преминава през системата за буфериране, 
осъществява управление на складирането на касетки с ларви в охладителната 
зона и транспортира касетки с ларви до системата за администриране на ларви в 
хранителен субстрат, както и поема транспорта на празните касетки към 
помещението за измиване. 

За да се осъществява това разпределение на материали и операции, е необходим 
синхрон с Линия 2 за манипулиране на пълни и празни касетки в стакове и 
транспортирането им по различни маршрутии.   

Към тази технологична линия се изисква изработка и подготовка за обща 
интеграция на Антропоморфен робот  с 6 степени на свобода, който е 
позициониран до Линия 2 и опосредства логистиката на касетките с ларви със 
следните функции: 
 
2.1. взема пълни касетки с ларви и фрас от Линия 2 една по една,  
 
2.2. обръща касетката,  
 
2.3.разклаща я върху сито с цел изпразване на съдържанието и, 4. след което 
подрежда касетките една след друга в стак. 
 
Полученият стак от празни мръсни касетки се транспортира с помощта на 
автономен мобилен робот и се разтоварва до помещение – миялно и доставя 
касетки с ларви до Линия 3.  
 
Антропоморфен робот с 4 степени на свобода който подготвя Линия 2 и 
Антропоморфен робот с 6 степени на свобода към Линия 3 в интеграция 
осъществяват автоматизация на всички операции по подреждане в стакове 
на касетките, обработвани от Линия 2. Работата им синхрон ярави възможна 
автоматизирана вътрешна логистика на обработваните касетки от 4-те 
технологични линии. 
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Критични параметри на системата: 

Линията ще работи с максимум 200 касетки 600x400x125 на ден, 200 000 пет-
дневни ларви във всяка касетка, касетките наредени по 14 на височина върху 
количка/платформа, максимум по 15 стака.  

Товар на една касетка, пълна  - максимално тегло 10 кг (касетка и субстрат)  

Размери на касетка - 600x400x125 мм,  

Капацитет на подреждане в стакове: 20 касетки във височина, 4 стака на ден  

 

 
Към Линия 3 се интегрира Автономен мобилен робот, който да комуникира с 
Антропоморфен робот  с 4 степени на свобода от Линия 2 и ще получава 
сигнали за стартиране на цикъл подготовка на суровини, осигуряващи 
хранителна среда за ларвите, подреждане на биологичния материал в 
необходимите за отглеждането им съдове и подготовка за транспорт до 
изолирано помещение.    
 

Ключови операции, които роботът трябва да осъществява: 

1. Автономен мобилен робот  взема новородените ларви от квалификатора и ги 
транспортира до определеното за отглеждане на ларви на от 0 до 5 дни място в 
зоната с ларвите. 

2. Автономен мобилен робот  транспортира сложените една върху друга празни 
буферни касетки до изхода на машината за охлаждане и полагане на гел, част от 
Линия 2. 

3. Автономен мобилен робот  транспортира касетките с пет-дневни ларви от зоната 
с ларвите до мястото, където се пресяват пет-дневните ларви от Линия 2.  

4. Автономен мобилен робот транспортира празните касетки за пет-дневни ларви 

след пресяването, за да бъдат измити. 

5. Автономен мобилен робот транспортира буферните касетки от изхода на 

машината за полагане на охлаждащо покритие до буферната камера на Линия 3. 

6. Автономен мобилен робот вади от съхранение в буферната камера касетки и ги 

транспортира до мястото, където трябва да бъдат взети за засяване, Линия 4 

7. Автономен мобилен робот взема празни буферни касетки от мястото, където се 
оставят, и ги занася до мястото, където да бъдат измити.  

 

Критични параметри на системата: 

За операция 3: Максимум 200 касетки 600х400х125 на ден, 200 000 пет-дневни 
ларви във всяка касетка, касетките натрупани по 14 на височина върху количка или 
платформа, максимум по 15 колони (стакове). 
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За операция 8: 80 буферни касетки 600х400х75, подредени по 20 на височина, 4 
купчини на ден  

За операция 9: 80 буферни касетки 600х400х75, подредени по 20 на височина, по 
4 купчини на ден  

За операция 10: 80 буферни касетки 600х400х75, подредени по 20 на височина, по 
4 купчини на ден  
 
 
Към Линия 4 – Система за администриране на ларви в хранителен субстрат 
Антропоморфен робот с 6 степени на свобода ще обслужва Линия 4 и ще 
изпълнява следните функции:  
4.1.Операция 1. взема пълни касетки с ларви една след друга,  
4.2.Операция 2.обръща я в приемен бункер над транспортна лента, изпразва 
касетките за зареждане на ларвите от тях в хранителен субстрат в легла и 
4.3.Операция 3. подрежда празни касети в стакове.  
Автономният мобилен робот от Линия 3 отнася стековете празни касетки до 
помещение – миялно. 

Критични параметри на системата: 

За операция 1: Максимум 99 буферни касетки 600х400х75, натрупани по 20 на 
височина, по 5 колони (стакове) на ден.   

За операция 2:  Максимум 99 буферни касетки 600х400х75, натрупани по 20 във 
височина 

 
 
 
 

2. ИЗХОДНИ ДАННИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ 

• Подобектът е трета категория по отношение на сигурността на електро 
захранване;  

• Подобектът е с повишена опасност относно поражения от ел. напрежение;  

• Помещенията са с нормална пожарна опасност, невзривоопасно; 
 
При разработване на проекта са спазени изискванията на: 

• Техническо задание от Възложителя; 

• Правилника по безопасност на труда; 
 

 
3. ТЕХНИЧЕСКИ И ТЕХНОЛОГИЧНИ РЕШЕНИЯ  

 
За Линия 2  на подходящо място до Линия 1 ще се монтира антропоморфен  
четири осен робот, с максимален работен обхват 2,4 метра,който да зарежда 
празни касетки на съществуващ конвейер.Полезния товар на робота трябва да 
бъде не по-голям от 110 кг., IP 67. Трябва да има точност на позиционирането 
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по-малка или равна на +/_0,25мм. Точност на следене на траектория (съгл.  
ISO 9283) 
 
Условията на работната среда за нормална работа на робота са: 
 
От +0°C до +45°C по време на работа. 
От -25°C до +55°C По време на транспортиране и съхранение 

До +70°C – за кратки периоди 
(до 24часа) периоди (до 24часа)  

Максимално 
относителна влажност < 95% 
Ниво на шума <75 dB 
Захранващо напрежение – 380 – 480 VAC; 50/60 Hz 
Консумация на ел. Енергия <4 кW. 
Подготовка за присъединяване на грипер (хващач) - Фланец съгл. ISO9049 
 
 За целта се предвижда транспортиране на празен стек до фиксирано място с 
помощта на роботизирана транспортна система и последващо запълване на 
стека с подредени напълнени касетки с новоизлюпени ларви.  
В последствие този стек ще се транспортира до помещение 0-5 DOL.  
 
Предвижда се използване на общо 4 стека като в зависимост от 
натоварването, броят им може да бъде увеличен на по-късен етап до 6.  
 
Взаимодействие: 
 
Роботът ще работи в синхронни цикли и минимален времепрестой с 
автономен транспортен робот – AGV- част от Линия 3, за да може докато 
роботът оперира на единия стек, роботизираният транспорт да докарва друг 
празен стек и след това откарва напълнения с ларви до съответстваща на 
производствения цикъл позиция.  
 
Производственият процес на тази линия е непрекъснат. 
 
Предвижда се роботът, опериращ в тази зона да взема пълните касети от 
стекове с минимална височина на първата касетка 240мм и максимална 
височина на последната 1800мм.  
 
Подреждането на празните касетки в стековете ще се осъществява по 
аналогичен начин. Безпроблемното придвижване на роботизирания транспорт 
през врати към отделните помещения ще бъде осигурено чрез автоматизация 
на вратите при постъпване на заявка за придвижване от едно помещение към 
друго с помощта на безжични трансмитери или друга подходяща технология 
съгласувана с възложителя.  
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Ще бъде осигурено безопасно преминаване на човекопотока посредством 
определяне на отделни зони, в които ще се движат само хора, т.е. ще бъдат 
разделени потоците от хора и машини.  
 
На мястото на монтиране на робота се предвижда малко местно табло за 
захранване на робота и спомагателните съоръжения, а също и разпределена 
периферия за предаване на данни от блокировки и защити, технологични 
измервания (температура, влажност, налягане, осветеност и т.н.)  

 
Роботът и периферията ще имат изградена комуникационна връзка с 
индустриалната мрежа на сградата, Ако е необходимо ще се предвидят 
комутационни устройства и маршрутизатори.  
 
Безопасността ще е гарантирана по следния начин: 
 
Двойна верига със следене, аварийно спиране и функции за безопасност, 3-
позиционно активиращо устройство 
В зоната на действие на робота и автоматичната линия ще бъдат монтирани 
Аварийни бутони за прекъсване на работата при авария или инцидент. Те са 
част от общата аварийна функционална мрежа в електрозахранването. Ще се 
предвидят механични блокировки и метални прегради в непосредствена 
близост до машините и съоръженията.           
 
За Линия 3   
 
Автономен транспортен робот (AGV) е един от ключовите компоненти на 
системата за вътрешна логистика с охлаждане. Освен работа в синхрон с 
робота към Линия 2, той ще бъде интегриран за доставка на стекове от касетки 
с 5DOL от зоната за първоначален растеж и да осъществява логистичните 
задачи между технологичните линии. 
 
Необходимо е да се автоматизира отварянето и затварянето на вратата в 
работната зона първоначален растеж. 
 
 
Ще се интегрира 6 осен робот с антропоморфна структура в близост до 
Линия 2, за да подпомага потоците на дистрибуция на касетки и материали, 
нужни за вътрешната логистика на ларвите.  
Роботът ще взема пълни касетки от стековете от най-горна точка (1800мм), ще 
ги обръща за изпразване върху сито и след това ще нарежда изпразнените от 
ларви празни касетки в празен стек със същата височина. 
 
 
 
Той трябва да има следните технически и функционални характеристики: 
IP 67: 
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Брой управлявани оси - 6 оси 
 
 
 
 

Точност на позициониране (съгл.  ISO 
9283) <±0.06 мм 
Точност на следене на траектория (съгл.  
ISO 9283) <±0.28 мм 
Работна зона ˚ 

Ос 1 +180° до -180° 

Ос 2 +150° до -90° 
Ос 3 +75° до -180° 
Ос 4 +400° до -400° 
Ос 5 +120° до -125°* 

Ос 6 +400° до -400° 

Скорост  ˚/сек 

Ос 1 175 

Ос 2 175 

Ос 3 175 

Ос 4 360° 

Ос 5 360 
Ос 6 500 

 
Условия на околната : 

По време на работа °C От +5°C до +50°C 
По време на транспортиране и 

съхранение °C От -25°C до +55°C 
През кратки периоди (до 24 часа) °C  +70°C 
Максимално относителна влажност  < 95% 

Ниво на шума   <75 dB 
 
Захранващо напрежение – 380 – 480 VAC; 50/60 Hz 
Консумация на ел. Енергия <5кW. 
Подготовка за присъединяване на грипер (хващач) - Фланец съгл. ISO9049 
 
Височината на входа на ситото е приблизително 1400мм от нивото на пода.  
След запълване на празния стек със замърсени касетки, AGV транспортира 
стековете с празните замърсени касетки до помещението за измиване. Роботът 
обслужва още един поток касетки с пресети и концентрирани 5DOLs след изхода 
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на ситото. AGV транспортира до зоната с пресети касетки стек с чисти касетки от 
помещението за измиване. Точните размери на зоната за работа на робота и 
транспортирането ще бъдат уточнени след допълнително уточняване на процеса 
по буферирането. 
Съществуващите конвейери в тази зона продължават да функционират по начин, 
който са работили и досега и не са обект на тази разработка.  
На мястото на монтиране на робота се предвижда малко интерфейсно табло със 
захранване за робота и спомагателните съоръжения, а също и разпределена 
периферия за предаване на данни от блокировки и защити, технологични 
измервания (температура, влажност, налягане, осветеност и т.н.). 
Роботът и периферията ще имат изградена комуникационна връзка с 
индустриалната мрежа на сградата, Ако е необходимо ще се предвидят 
комутационни устройства и маршрутизатори.  
 
За безопасна работа е предвидено; 
 
Двойна верига със следене, аварийно спиране и функции за безопасност, 3-
позиционно активиращо устройство 
 
Система за предотвратяване на сблъсък посредством мониторинг на 
натоварването на осите 
 
В зоната на действие на робота и автоматичната линия ще бъдат монтирани  
 
Аварийни бутони за прекъсване на работата при авария или инцидент. Те са част 
от общата аварийна функционална мрежа в електрозахранването. Ще се 
предвидят механични блокировки и метални прегради в непосредствена близост 
до машините и съоръженията. 
 
Габаритните размери и работната зона е приложение 1 и 4. 
 
Към Линия 3  се интегрира термо камера с контролирана температура и 
автоматични врати. Предвижда  се AGV да взема стек с буферирани пресети 
ларви от Линия 2 и да ги внася на празна позиция в помещението. Това 
помещение е с предварително проектиран обем за съхранение и разпределение 
на касетките с ларви. Вратата на камерата е необходимо да се автоматизира и 
отварянето и затварянето й да бъде синхронизирано с роботизираната количка. 
На мястото на монтиране на робота се предвижда малко интерфейсно табло със 
захранване за робота и спомагателните съоръжения, а също и разпределена 
периферия за предаване на данни от блокировки и защити, технологични 
измервания (температура, влажност, налягане, осветеност и т.н.) Роботът и 
периферията ще имат изградена комуникационна връзка с индустриалната мрежа 
на сградата, Ако е необходимо ще се предвидят комутационни устройства и 
маршрутизатори. В зоната на действие на робота и автоматичната линия ще 
бъдат монтирани Аварийни бутони за прекъсване на работата при авария или 
инцидент. Те са част от общата аварийна функционална мрежа в 
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електрозахранването. Ще се предвидят механични блокировки и метални 
прегради в непосредствена близост до машините и съоръженията. 
Габаритните размери и работната зона е приложение 2. 
 
 
 
 
За линия 4  
 
За тази технологична зона се предвижда  6 осен робот с антропоморфна 
структура  

със следните технически и функционални характеристики: 
IP67 
Брой управлявани оси - 6 оси 

 

Точност на позициониране (съгл.  ISO 
9283) <±0.06 мм 

 

Точност на следене на траектория (съгл.  
ISO 9283) <±0.15 мм 

Работна зона 

Ос 1 ±170° 

Ос 2 -75°/+145° 
Ос 3 -180°/+70° 
Ос 4 ±300° 
Ос 5 ±130° 

Ос 6 ±360° 

Скорост ˚/сек  

Ос 1 110 
Ос 2 90 

Ос 3 110 

Ос 4 200 

Ос 5 150 

Ос 6 210 
 
Условия на околната : 

По време на работа °C От +5°C до +50°C 
По време на транспортиране и 

съхранение °C От -25°C до +55°C 
През кратки периоди (до 24 часа) °C  +70°C 
Максимално относителна влажност  < 95% 

Ниво на шума   <75 dB 
Захранващо напрежение – 380 – 480 VAC; 50/60 Hz 
 
Консумация на ел. Енергия <3кW. 
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Подготовка за присъединяване на грипер (хващач) - Фланец съгл. ISO9049 
 
 
Взаимодействия: 
 
AGV от Линия 3 ще доставя от камерата с температурен контрол стекове за 
посяване в леглата за отглеждане на ларви според графика на зареждане и 
възрастта на наличните ларви в буфера.  
 
 
Според възможностите за монтаж, роботът ще се разположи по такъв начин, че 
ще взема горните пълни касетки с ларви за посяване, ще ги изсипва с обръщане в 
приемен бункер над конвейера за зареждане на леглата и ще подрежда 
изпразнените касетки в стекове със същата височина, след което AGV 
транспортира стековете към помещението за измиване.  
 
Съществуващата конструкция за зареждане на ларвите в зоната на конвейера за 
зареждане е около 1200мм от пода и ще трябва да се модифицира, за да може да 
роботът да изсипе съдържанието на касетката в бункера.  
 
Предвижда се и инсталиране на спомагателна пневмо-хидравлична система за 
улеснено изпразване на ларвите от касетките ако е необходимо. На мястото на 
монтиране на робота се предвижда малко интерфейсно табло със захранване за 
робота и спомагателните съоръжения, а също и разпределена периферия за 
предаване на данни от блокировки и защити, технологични измервания 
(температура, влажност, налягане, осветеност и т.н.)  
 
Роботът и периферията ще имат изградена комуникационна връзка с 
индустриалната мрежа на сградата, Ако е необходимо ще се предвидят 
комутационни устройства и маршрутизатори. В зоната на действие на робота и 
автоматичната линия ще бъдат монтирани Аварийни бутони за прекъсване на 
работата при авария или инцидент. Те са част от общата аварийна функционална 
мрежа в електрозахранването.  
Ще се предвидят механични блокировки и метални прегради в непосредствена 
близост до машините и съоръженията. 
 
За обсужване на гореописаните технологични линии от 1 до 4 ще се осъществи с 
автономен мобилен робот (AGV), като за изпълнението на зададените от 
възложителя изисквания той трябва да покрива следните технически параметри: 
Габаритните размери и работната зона е приложение 3. 
 
 
 
Полезен товар на робота 
(товароносимост) кг ≤250 
Височина на повдигане на товара мм ≤120 
Размери на повдиганите обекти мм 600 х 400 



 

Този документ е изработен по договор за „Насекомо“АД  с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 

2014-2021, в рамките на програма “Развитие на бизнеса, иновации и МСП в България” 

Договор № 2020/ 551661 от 16.07.2021 

Възложител: 

„НЕПЕР” ЕООД 

Обект:  
        НАСЕКОМО АД - София 
Подобект:  

          ЦЕХ „Лозен” – Инсталация за отглеждане и 
буфериране на ларви 
 

„СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ” АД 
 
          Част:  Електро и 
Автоматизация 
          фаза:Идеен проект 

   

Посоки на движение  Две 
Скорост напред m/s 0.1 - 1.2 
Скорост назад m/s 0.1 - 0.3 
Радиус на завиване мм < 1500 
Точност на позициониране  ± 15 мм / 2° 
Батерия  Li-Ion 24V 40 Ah 
Зареждане  С четки 

Безопасност  

Система със собствен 
контролер и лазер; мин. 2 

аварийни бутона 
Сканер за локализиране  360° 

Други механични характеристики  

Вилица за повдигане, 
позволяваща адаптиране 

  

Странични стени за 
балансиране на товара 

 
 
 
 

4. Част: Електро 
 
 

 От съществуващо главно табло ниско напрежение, монтирано в сградата, се 
захранват всички допълнителни табла за роботите, периферията и спомагателните 
съоръжения и контролно измервателната апаратура. Ел. Инсталацията е TN-S. 

Интерфейсните табла са монтират на подходящо място в отделните 
технологични зони. Таблата са стоящи/стенни с едностранно обслужване и тяната 
локация ще бъде съгласувана с възложителя. Степен на защита IP 54. 

За таблата с комуникационно оборудване и контролери(PLC) ще има 
непрекъсваемо ел. Захранване от UPS. Неговата мощност ще бъде съобраена с 
товара на оборудването, като гарантира минимум 20 мин. Автономна ранота. 
UPS – ще бъде on-line.Освен това във всяко табло се предвижда да има по един 
контакт ‘шуко“ за включване на компютър. 

• Всички изводи в таблата са оборудвани с фиксирани автоматични 
прекъсвачи за защита от къси съединения и претоварване на линиите. 

• Автоматичния режим ще се осъществи посредством главен контролер 
, който ще е захранен през изправител 220/24 VDC. 

• Ръчният режим е предвиден за изпробване и отстраняване на 
задръствания по линиите. 

• Сечението на кабелите ще бъде избрано съгласно токово натоварване 
и пад на нарежение и се полагат по кабелни канали скари и PVC тръби. 

• Заземителната инсталация в помещението е същестуваща. Към нея 
да се свържат корпуса на новопроектираните табла и всички метални 
нетоководещи части които могат да попаднат под напрежение. 
Металните конструкции и кабелните скари да се присъединят към нея. 
 

5. Част: Контролно измервателни прибори и автоматизация(КИП и А) 



 

Този документ е изработен по договор за „Насекомо“АД  с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 

2014-2021, в рамките на програма “Развитие на бизнеса, иновации и МСП в България” 

Договор № 2020/ 551661 от 16.07.2021 

Възложител: 

„НЕПЕР” ЕООД 

Обект:  
        НАСЕКОМО АД - София 
Подобект:  

          ЦЕХ „Лозен” – Инсталация за отглеждане и 
буфериране на ларви 
 

„СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ” АД 
 
          Част:  Електро и 
Автоматизация 
          фаза:Идеен проект 

   

 

Катото обединяващ слой на процесното ниво на автоматизация 

с роботи и връзка към системи от по-горно ниво се предвижда 

внедряването на система за управление, базирана на SQL 
сървър и класове, с цел многократно използване на верифициран и 

стандартизиран код.  

 

Ще бъдат проектирани  програмно-технически елементи (устройства), ще 

се реализира взаимовръзка между различните компоненти на системата, 

администраиртане на работни данни и алармени съобщения, което ще 

изпълнява пълната си функция при изграждане и интеграция към 

технологичните линии. 

Решението ще осъществява непрекъснат мониторинг на производствените 

параметри и синхрон на процесите, които се осъществяват в 

конфигурацията, както е по задание от Възложителя.  

Ще се разработят функционални библиотеки за управлението на 

процесите. 

 За целта на проекта ще се осигури цялостно захранване и задвижване на 

електро-механичната конфигурация, ще бъде проектирана и изградена 

електрическа система, включваща точки на захранване и управление (ел. 

табла), с включена включени силова и оперативни вериги.  

Към тази система, ще се внедрят  програмируемите логически контролери, 

осигуряващи непрекъснат технологичен процес.  

Ще се проектира сензорен слой и ще се монтират и съответните датчици, 

осигуряващи точни и детайлни измервания сързан с параметрите на 

технологичния процес, като примерно температура, влажност, налягане, 

положение на количката, тегло и т.н.  

Системата за автоматично управление на тех. процеси се отличава със 

следните характеристики: 

 

- Високо ниво на надеждност 

- Визуализация на неограничен брой устройства 

- Моделиране на физическите зони за производство 

- Непрекъснато управление и мониторинг от произволен клиент 

- Поддържане на процедури и рецепти, с технологични задания и 

параметри, които се 

съхраняват в базата данни и не зависят от контролера 

- Възможност за проследяване на процесите от произволен клиент в 

реално време и 

управление от всяка точка 

- Реализация на физически и технологични блокировки, осигуряваща 

високо ниво на 

сигурност на процесите и продукцията 
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- Отворена система, която да поддържа комуникация през стандартизиран 

протокол 

към трети системи 

- Съхраняване на съобщения и аларми и визуализация на всеки свързан 

клиент 

- Поддържане на трендове и съхраняването им в база данни, за 

последващи анализи и проследяване на качеството на процесите 

- Поддържане на неограничен брой потребители, със съответни групи и 

права, обезпечени с надеждни пароли. 

- Съхраняване на действията на потребителите и промяна на параметрите 

на системата от всеки потребител 

- Възножност за ръчно пренебрегване на блокировки, въз основа на 

потребители с позволени права и управление на процесите в ръчен режим, 

въз основа на потребители със съответните права 

- Отчитане на броенето на работните часове и циклите на включване на 

оборудването 

- Класове за типични изпълнителни елементи и оборудване от процесното 

ниво, с параметризация на адресите директно от системата за управление 

Като топология се предвижда сървърът на системата за управление да е 

виртуална машина, към която посредством отдалечен достъп (RDP – 

Remote desktop connection) да се връзват други компютри от същата мрежа.  

 

Като допълнителен клиент се предвижда индустриален 

таблет, с който операторите да могат да наблюдават и управляват 

процесите директно от производствените помещения, машини и роботи. 

Самите програми са отключни и с коментари на английски език, за 

приемственост и лесно проследяване. Базата данни в SQL сървъра е 

отключена и с осигурен достъп.  

 

Развойната среда е базирана на Windows. 

 

За безопасна експлоатация се предвиждат включени едлементи за 

автоматично спиране на работния процес на съответния робот в 

съответната зона, в която той оперира.   
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Предвижда се следната топология, която ще се развие детайлно 
в работния проект. 
 
 

 
 
 
 

 
 

6. ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ 
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 Помещението, в което се монтира електрооборудването е първа група – 
„Нормална     пожарна опасност”. Групата е определена съгласно чл. 237 и 238 на 
глава 12,     раздел I от НАРЕДБА Iз-1971/29.10.2009г. 

 Електрооборудването е избрано съобразно неговата група на пожарна 
опасност.Комтационната апаратура, таблото другите съоръжения са продукти с 
клас по реакция на огън не по нисък от клас А2. 
             Всички предвидени в проекта ел. съоръжения се доставят със сертификат 
или трайно означение на корпуса, гарантиращи класа на реакция на огън. 

Всички метални нетоководещи части на новомонтираните 
съоръжения,конструкции 

за монтаж на съоръжения, табла и други, ще се присъединят към заземителната 
инсталация в съответствие с изискванията на Наредба No3 за Устройството на 
електрическите уредби и електропроводните линии – 2004г. 
            

         7. ОТНОСНО: Безопасност и хигиена на труда  
 

Проектът е разработен в съответствие с изисквнията за безопасност, хигиена 
на труда и противопожарна охрана, посочени следните правилници и указания: 

• “Наредба No 1” от 27 май 2010 г.” за проектиране, изграждане и 
поддържане на електрическите уредби за ниско напрежение в сгради 

• „Наредба No 7” от 23.09.1999 г. за минимални изисквания за 
здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при 
използване на работно оборудване; Обн. ДВ, бр.88 от 08.10.1999год. в 
сила от 05.11.2004год. 

• Закон за за здравословни и безопасни условия на труд /33БУТ/; Обн. 
ДВ, бр.124 от 23.12.1997год.  

• „Наредба No РД-07-8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за 
знаци и сигнали за безопасност и здраве при работа.  

 
      8. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 
 

             Към проектите от този вид не се предвиждат мероориятия по опазване на 
околната среда. 
          
 
  
     
 
  
         София                                                           
        Юни, 2022 г. 
                                                                          
 


