®

ПОДЪЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ.
СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНИКА©
Виробничо-практичний та науковий журнал
№ 04 (235) квітень 2022 р.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРІ:
НОВИНИ
АНДРІЄНКО М. М.
Як раніше не буде ніколи.......................................................................... 2
ІВАНОВ О. В.
Діджиталізація систем керування підйомно-транспортним
обладнанням: нейромережа та машинний зір як новий етап
розвитку функціоналу ............................................................................... 4
НЕЧАЙ В. А., РАДЕВ І. Н., СИДОРЕНКО М. В.
Технологічне забезпечення несучої здатності деталей
підйомно-транспортних машин ............................................................ 8
КЕЙЛІС Й. Я.
Автоматизація контейнерного терминала .................................. 12
БЕЗПЕКА
АНДРІЄНКО М. М., ВОЛЧЕК М. В.
Приклад змащування реборд ходових коліс
мостових кранів ......................................................................................... 22
ЖУРНАЛ У ЖУРНАЛІ
«ПРО ЛІФТИ ТА ЛІФТОВИКІВ»
КЕЙЛІС Й. Я.
Ліфти: інноваційні тенденції, які будуть дивувaти ............................. 25

Центральна тема травневого номера журналу –
техніка та технології для розбирання завалів частково
або повністю зруйнованих будівель та промислових
об'єктів, пошук і деблокування постраждалих із
зруйнованих будівель.
Шановні наші читачі та партнери!
Запрошуємо вас до участі у підготовці цього номера,
надсилайте до 25 квітня статті, фотографії, діліться своїм досвідом.

21 РІК
У ДРУЦІ!
Свідоцтво про державну
реєстрацію КВ №24434-14374 ПР
Свідоцтво на видавничу діяльність
ДК №7072
Засновник та видавець:
проф. Андрієнко Микола
Миколайович
Друкується щомісячно
з 7 квітня 2001 року
Редакційна рада:
Головний редактор
Микола Андрієнко, проф., к.т.н.
Технічний редактор
Оксана Шумська
Науковий редактор
Сергій Радімов, проф., д.т.н.
Редактор розділа "Закордонні
новини"
Микола Волчек
Технічні консультанти:
Корінь Вілен,
Резніченко Олег.
Члени редакційної ради:
Горішний С. І., генеральний
директор ТОВ «Карат-Ліфткомплект»
Кейліс Йосип, інженеркранобудівник, архітектор,
м. Сан-Франциско
Лайко О. І., д.е.н., с.н.с., заступник
директора ІПРЕЕД НАН України
Мартовицький Л.М., доцент, к.т.н.,
академік ПТАНУ, зав.каф.ДМПТМ
Севастьянов А.О., генеральний
директор, ТОВ "КЗ ПТО"
Семенюк В. Ф., проф., д.т.н.,
президент підйомно-транспортної
академії наук України (ПТАНУ)
Суков М. Г., академік ПТАНУ,
гл. інженер ПГР і КПО ПрАТ "НКМЗ"
Терехов А. В., академік ПТАНУ
Фідровська Н. М., проф., д.т.н.,
проф. каф. БДМ ХНАДУ
Хасилів П.В., к.т.н., м. Нью-Йорк
Юридичну відповідальність
за достовірність інформації та
реклами несе рекламодавець.
Думка редакції може не збігатися
з думкою авторів публікацій.
При передруці матеріалів дозвіл
редакції та посилання на журнал
є обов'язковими.
Підписано до друку 06.04.2022 р.
Формат 60х84 / 8.
Ум. печ. л. 3,5
Обліково-изд. п. 2,5.
Тираж 300 прим.
Матеріали друкуються
мовою оригіналу
Надруковано в друкарні
ТОВ «Лерадрук»
67400. Одеська обл.,
м. Роздільна
Адреса редакції:
65030, м. Одеса,
тел.: +380 67 484 2355
+380 99 676 4648
Індекс Укрпошти: 23872
e-mail: nandriyenko@ukr.net;
shov.ua.od@gmail.com;
www.pro-ptm.blogspot.com

ЯК РАНIШЕ НЕ БУДЕ НIКОЛИ
Війна, що увірвалася до нас так несподівано
і шалено, одразу змінила наше звичне життя,
пройшлася вогнем по долях мільйонів українців.
Все, що нам здавалося непорушним, щодня
руйнується безжальним вогненим смерчем. І
якщо в перші дні ще теплилася надія, що це
ненадовго і поступово «все повернеться на
круги своя», то тепер приходе усвідомлення
того, що в особистому майбутньому як раніше
не буде ніколи. «Нам належить жити зі знанням
та досвідом, що все створене, побудоване,
заплановане може за 30 хвилин скластися в
рюкзак і значення матиме лише цифра кілометрів
від війни» – каже Борис Давиденко, головний
редактор журналу FORBES UKRAINE. І далі
він продовжує: «Особиста трагедія мільйонів
українців – можливість для країни. Колишньої
України немає. Належить побудувати нову. І це
шанс не взяти баласт, який тягнув країну на дно
міжнародних рейтингів. Можливість перезібрати
ДНК держави Україна, пройти за роки шлях, на
який у інших країнах пішли десятиліття. Часу на
тривалу дискусію немає, починати будувати нову
країну треба вже зараз».
"ПЛАН МАРШАЛЛА" ДЛЯ УКРАЇНИ: ЯК НАМ
ДОПОМОЖУТЬ З ЕКОНОМІКОЮ ПІСЛЯ ВІЙНИ
З самого початку війни влада говорить про те,
що Захід пообіцяв допомогти Україні відновити
інфраструктуру та економіку одразу після війни.
Але особливої конкретики з цього приводу не
було. США пообіцяли пакет екстреної допомоги
на 12 млрд. доларів, але цих грошей вистачить
хіба що на потреби. У свою чергу, британський
прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив, що Захід
готує для України план відновлення економіки та
інфраструктури за аналогією з планом Маршалла, який допоміг Західній Європі стати на ноги
після Другої світової війни. Цю інформацію підтвердив президент України Володимир Зеленський: "Буде новий план Маршалла для України.
Захід сформує цей пакет підтримки. Світ говорить
про Україну, допомагає та готується допомагати
відбудовувати після війни". Але, швидше за все,
повоєнна допомога для України дещо відрізнятиметься від тієї, яка була надана для Європи.
"Я не хотів би, щоб навіть звучала назва "план
Маршалла" для України. Краще назвати це "план
інтеграції України в ЄС". І складатися він має з
кількох основних блоків, – каже економіст Олексій
Кущ. – По-перше, це гуманітарна складова, що
реалізується вже зараз. Європа приймає наших
біженців, постачає в Україну гуманітарні вантажі.
Другий важливий компонент – це інфраструктур-
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ний блок. Тобто Україна має отримати кошти на
відновлення зруйнованої інфраструктури. Важко
оцінити, які це будуть суми, тому що військові дії
не закінчені, але не виключаю, що країни-донори
повинні будуть виділити Україні гарантії інвестицій на десятки мільярдів доларів. Справа в тому,
що до зруйнованої країни інвестори заходитимуть неохоче, тому їм потрібно надати гарантії
повернення інвестицій від надійних економік.
Дуже важливий технологічний блок. Європі потрібно перевести частину виробництва в Україну.
Це можуть бути, наприклад, підприємства, які
зараз покидають Росію. Україна має стати для
Заходу аналогом виробничого майданчика, як
Туреччина для ЄС чи Мексика для США".
При цьому, за словами експерта, США,
Британія та ЄС мають відкрити для українських
товарів свої ринки збуту – прибрати всі квоти та
загороджувальні мита. Щоправда, цей процес не
швидкий і може розтягнутися на довгі роки.
"З огляду на тяжке становище промисловості
країни та орієнтацію на експорт сільгосппродукції,
відновлення може виявитися вкрай тривалим,
тому що по суті воно матиме на увазі створення
цілих галузей економіки з нуля. Для цього можуть
знадобитися десятиліття", – каже Сергій Сароян.
Також експерти кажуть, що Україна зараз
може спробувати списати більшу частину боргів.
"Потрібно вимагати списання боргів як перед
приватними кредиторами, так і міжнародними
організаціями та країнами кредиторами", –
резюмує Олексій Кущ.
У МІНЕКОНОМІКИ ГОТУЮТЬСЯ ВІДНОВЛЮВАТИ
ІНФРАСТРУКТУРУ ПІСЛЯ ВІЙНИ
Уряд працює над двома стратегічно важливими кроками для економічної підтримки України під час війни. Про це написала віце-прем'єр
– міністр економіки Юлія Свириденко на своїй
сторінці у Facebook.
"Ми розпочали процес фіксації та оцінки всіх
економічних збитків, заподіяних внаслідок нападу Російської Федерації. Міністерство економіки
об'єднало зусилля з найкращими економістами країни – Київської школи економіки, Ukraine
Economic Outlook та інших експертних груп. Ми
повинні розуміти масштаби втрат нашої критичної інфраструктури, військових та громадянських
об'єктів”, – написала Свириденко.
Вона додала, що всі факти завдання пошкоджень на українських об'єктах мають бути належним чином задокументовані, а збитки оцінені, у
тому числі й у грошовому еквіваленті.

"Після завершення військових дій Мінекономіки звертатиметься до міжнародних партнерів за фінансовою допомогою для першочергового відновлення пошкодженої критичної
інфраструктури. Окрім страшної ціни у вигляді
знешкодженої техніки та живої сили вони заплатять і за підірвані мости, і за пошкоджені дороги,
і розбомблені аеропорти. І, звісно, за зруйновані
будинки українців та інші цивільні об'єкти", – написала Свириденко.
ЗАТВЕРДЖЕНО МЕХАНІЗМ ПРОВЕДЕННЯ
ОБСТЕЖЕННЯ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД,
ПОШКОДЖЕНИХ УНАСЛІДОК
ВІЙСЬКОВОЇ АГРЕСІЇ РФ
Уряд затвердив механізм проведення обстеження пошкоджених в результаті збройної агресії
росії будівель і споруд, зокрема об'єктів критичної інфраструктури, для визначення можливості
їх подальшої експлуатації, виконання відновлювальних робіт або демонтажу.
Відповідний проект постанови, розроблений
Мінрегіоном, «Про внесення змін до Порядку
проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об'єктів будівництва» було прийнято на урядовому засіданні 5 квітня.
Міністр розвитку громад та територій Олексій
Чернишов зазначив: «У результаті збройної
агресії рф в Україні зазнали різного ступеня
пошкодження тисячі будівель та споруд – житлові будинки, школи, лікарні тощо. Відтак Уряд
активно працює над тим, щоб відновлення інфраструктури країни розпочалось якнайшвидше.
Для цього нам потрібно розуміння, що можна відновити, а що маємо відбудувати після закінчення
війни та повернення до нормального життя».
Змінами до Порядку проведення обстеження
прийнятих в експлуатацію об'єктів будівництва
передбачено:
• механізм проведення обстеження пошкоджених внаслідок збройної агресії росії об'єктів, а
також об'єктів, пошкоджених внаслідок надзвичайних ситуацій іншого характеру;
• механізм обстеження об'єктів для визначення можливості реконструкції існуючих об'єктів з
метою зміни функціонального призначення, зокрема, «перепрофілювання» існуючих будівель
для проживання евакуйованого населення, внутрішньо переміщених осіб;
• розширення кола виконавців робіт з обстеження пошкоджених об'єктів – на період дії в
Україні правового режиму воєнного стану та протягом наступних 90 календарних днів.
Обстеження будівель та споруд здійснюватиметься після виконання робіт із розмінування,
аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт.
ЯРЕСЬКО РОЗПОВІЛА, ЯК ПОТРІБНО
ВІДНОВЛЮВАТИ УКРАЇНУ ПІСЛЯ ВІЙНИ
Відновлення житла та інфраструктури українських міст та сіл має розпочатись після проведення інвентаризації зруйнованих активів.
Подъемные сооружения. Специальная техника № 04/2022

Про це заявила екс-міністр фінансів Наталія
Яресько в інтерв'ю Forbes.
"Йдеться про такі великі масштаби руйнувань,
що вже зараз потрібно розробляти варіанти, де і
як взяти не менше кількох сотень мільярдів доларів на відновлення. Можливо, потрібно лобіювати зміни до законодавства країн G20, що дозволило б використати на репарації заморожені
активи Росії та Білорусі ", - заявила вона.
Яресько, яка працювала над відновленням Пуерто-Ріко після урагану, повідомила, що
Україні потрібно буде провести інвентаризацію
зруйнованих активів.
"Сюди входить оцінка необхідності відновлення. Україні знадобиться велика кількість таких
engineering assessments. Коли ми проводили їх у
Пуерто-Ріко, нам фізично не вистачало експертів,
тому тільки інвентаризація зайняла кілька років.
Щоб провести її якнайшвидше – а це важливо – необхідно залучити велику кількість міжнародних експертів", – повідомила екс-міністр.
Після цього, за її словами, потрібно визначитися
зі стратегією відновлення – її можна проводити за
галузями чи регіонами.
"Необов'язково будувати на тому самому місці. У
багатьох місцях люди не хотіли повертатися", - повідомила вона.
Кошти, які будуть акумульовані на відновлення,
необхідно зібрати в рамках певного трасту, щоб забезпечити прозорість їх використання.
"Держава так чи інакше буде центральною ланкою цього процесу, але очевидно, що безпосередньо роботи мають виконувати приватні компанії. За
аналогією з "Укравтодором": він займається питанням доріг, але підряди виконують, наприклад, будівельні фірми", – сказала Яресько.
ПОТРІБНІ БУДУТЬ РОБОЧІ РУКИ
Після війни Україну доведеться відбудовувати
ударними темпами. Не виключено, що деяким із
нас доведеться опановувати робітничі професії.
Як то кажуть, без перукарів країна прожити зможе,
а ось без будівельників – ні. Можливо, аналог довоєнної великої забудови, яку просував Володимир
Зеленський, пошириться на всю Україну, і країна
стане одним великим будівельним майданчиком.
"Тема відновлення України після війни зробить
привабливим весь регіон для інвестицій і для різноробочих. Так, на території держави потрібно
буде заново відбудовувати стратегічні об'єкти, будуть потрібні і техніка, і будівельні матеріали, і трудовий ресурс. Якщо під гарантії Заходу інвестори
отримають юридичну підтримку захищеності своїх
дій, чого не було всі ці роки, то країна відбудовуватиметься швидко", – каже аналітик компанії "Центр
біржових технологій" Максим Орищак.
А починати треба вже сьогодні з розбирання завалів, і тому травневий номер журналу буде присвячено саме техніке та технологіям для розбирання завалів частково або повністю зруйнованих
будівель та промислових об'єктів.
Головний редактор, Андрієнко М. М.
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ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ
ПІДЙОМНО-ТРАНСПОРТНИМ ОБЛАДНАННЯМ:
НЕЙРОМЕРЕЖА ТА МАШИННИЙ ЗІР
ЯК НОВИЙ ЕТАП РОЗВИТКУ ФУНКЦІОНАЛУ
Іванов О.В., керівник проектно-конструкторського департаменту ТОВ «ІНФОКОМ ЛТД,
м. Запоріжжя

Досвід роботи ТОВ «ІНФОКОМ ЛТД» зі створення автоматизованих систем керування кранами сягає більше ніж 18 років. За цей час концепція побудови систем керування для кранів
трансформувалась від релейно-контакторних
до складних систем із використанням частотних перетворювачів, урахуванням систем
виміру ваги, запобігання зіткнення та протирозгойдування, використання радіокерування
при роботі з підйомно-крановим обладнанням.
Додатково компанією розроблений концепт
використання спеціального електроприміщення для розміщення обладнання автоматизації,
що враховує характеристики оточуючого середовища, зменшує іх вплив та подовжує строк
роботи обладнання. При тому фізичні розміри
обладнання керування зменшились у декілька
разів завдяки використанню модернізованого,
більш компактного та продуктивного обладнання, включаючи спеціалізовані крісла-пульти оператора крану.
Робота оператора підйомно-транспортного
механізму навіть при роботі із автоматизовани
ми системами на даний час є відповідальною
через взаємодію із іншими особами (стропальником), роботу із панеллю керування для позиціонування та переміщення вантажу. Тобто
рішення приймаються, хоч і з допомогою АСУ,
проте вирішальне слово за оператором.
Розглянемо приклади застосування машинного зору та нейромереж в цілком різних сферах промисловості.
ДАНІ ДЛЯ СИСТЕМ МАШИННОГО ЗОРУ
Система безпеки на підприємствах передбачає встановлення приладів відео та фотофіксації, тобто в компаніях вже зараз є достатній обсяг даних для аналізу та використання.
Сучасні інструменти дозволяють виконувати
аналіз фото- та відеопотоку на предмет ідентифікації форми, кольору, напрямку руху,
ідентифікації фігур людей, тварин, та багато
іншого. Таким чином, за допомогою інструментів машинного зору та процесу навчання
нейромережі, можливо отримати помічника
для оцінки простору, відстаней, позиціонування, передбачення / розрахунку зіткнень
при завантажувальних та розвантажувальних
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роботах. Подібні можливості зменшать навантаження на операторів крану, а завдяки чому
– розглянемо на прикладах вже реалізованих
проєктів.
У своїх проєктах ІНФОКОМ ЛТД використовує нейронні мережі та інструменти машинного зору, завдяки яким реалізовані проєкти, які
неможливо було б реалізувати без зазначених технологій, наприклад, наступні:
ІДЕНТИФІКАЦІЯ СТИГЛОСТІ СУНИЦІ
У 2020 році нашими спеціалістами було
реалізовано незвичайний проєкт – розробку
програмного забезпечення для робота, який
збирає суниці на посівних площинах. Задача
програми полягає в тому, щоб під час проходження роботом рядків із суницею, відеопоток з
камери, що встановлена на роботі, аналізується за допомогою попередньо навченої нейронної мережі на предмет форми та кольору
суниці. Коли програма ідентифікувала суницю та її колір співпадає із шаблоном кольорів
для стиглої суниці – робот отримує сигнал для
збору ягоди (Рис. 1). На базі отриманих даних
спеціалісти регулярно виконують «донавчання» нейронної мережі для вдосконалення процесу ідентифікації ягід та ступеня їх стиглості.
Також, на основі аналізу відео, нейронна мережа передає точні координати та розміри об’єктів на виконавчий механізм - «робо-руку» - для
збирання ягід.

Рис. 1. Екран оператора зі збирання суниці

Таким чином, результатом проєкту є автоматизований збір суниць, завдяки якому зникає
необхідність для найманого персоналу виконувати важку фізичну працю та сконцентруватись на більш легких задачах, наприклад,
перепакування та відвантаження. Окрім того,

робот-збиральник може працювати в нон-стоп та нейромережі - розробка програмного забезпечення для попередження крадіжок під час
режимі 24/7.
перевезень вантажним транспортом. Задача
програмного забезпечення – аналіз відеопотоПОМІЧНИК ВОДІЯ – DRIVER ASSISTANT
ку з камер, встановлених всередині вантажноУ вільному доступі в мережі Internet розмі- го автомобіля і зовні та сигналізація при вищений додаток для Android і IOS водіїв, роз- никненні однієї з наступних ситуацій:
роблений департаментом інформаційних техвсередині вантажного автомобіля визнанологій ТОВ «ІНФОКОМ ЛТД» для допомоги чено особу чи половину особи (ідентифікація
водіям в орієнтуванні на дорозі, допомагати знаходження осіб всередині вантажного авто
не пропустити перешкоди, близькість сусід- для подальшого рішення – чи авторизоване
ніх автомобілів, чітко дотримуватись розмітки знаходження осіб чи ні);
на дорогах, не пропускати знаки дорожнього
всередині вантажного авто відбуваєтьруху. Додаток Driver Assistant завантажується ся переміщення коробок і це переміщення в
на смартфон, який встановлюється аналогічно межах, визначених як «неприроднє», тобто певідеореєстратору. Задача додатку – аналізува- реміщення вантажу всередині автомобілю має
ти відеопоток зі смартфону: розмітку, дорожні ознаки крадіжки;
знаки, рух оточуючих автомобілів та сповіщенвсередині авто відбуваються великі зміня водія в разі виникнення небезпечної ситуа- ни в кадрах, наприклад зникнення коробок,
ції (Рис. 2).
різка поява осіб.
Тобто, в цьому випадку програмне забезпечення ідентифікує на відеопотоці осіб, вантаж, габарити вантажу, переміщення вантажу,
переміщення осіб. Такі дані дають водію та
власнику вантажного транспорту окрім відеоматеріалів як підтвердження факту крадіжки,
додаткову можливість оперативно відреагувати на дії, що відбуваються (рис. 3).

Рис. 2. Екран мобільного додатку Driver Assistant

Додатковою функцією додатку є спостереження за поведінкою водія під час керування
авто за допомогою другої камери смартфону
(що аналізує відеопоток, направлений всередину кабіни). Функція дозволяє ідентифікувати
та фіксувати, коли водій розмовляє по телефону, позіхає, закриває очі довше ніж на одну
секунду. У всіх цих випадках додаток попереджає водія, що можлива небезпечна ситуація на
дорозі. Є можливість конфігурування додатку
на предмет того, які саме дії водія потребують
попередження.
Як результат, водій отримує додатковий інструмент – помічника - для допомоги на дорозі: зменшується стрес, є можливість отримати сигнали про невідповідність керування авто
дорожнім знакам, розмітці, оточуючому середовищу та бути більш впевненим, особливо на
незнайомій дорозі.

Рис. 3. Екран додатку попередження крадіжок для
вантажного транспорту

Усі наведені приклади дають змогу широкому застосуванню машинного зору та систем
СИСТЕМА ДЛЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ
ідентифікації, побудованих на базі нейронної
ПОПЕРЕДЖЕННЯ КРАДІЖОК У ВАНТАЖНИХ
мережі, яку можна продовжувати навчатися
АВТОМОБІЛЯХ
для сфери підйомно-транспортного обладнанІще один проєкт є демонстрацією успішно- ня з виконання розвантажувально-навантаго використання інструментів машинного зору жувальних робіт.
Подъемные сооружения. Специальная техника № 04/2022
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ОПИС МОЖЛИВОСТЕЙ ДЛЯ ПІДЙОМНОТРАНСПОРТНОГО ОБЛАДНАННЯ
Для потреб операторів кранів можливості
машинного зору на нейромережі, яку додатково
спеціалісти зможуть навчати, можна використовувати такі інструменти:
- визначення положення вантажів на поверхні та у просторі, визначення точного позиціонування та повідомлення про це оператору. Таким
чином, можливе прорахування оптимальної
траєкторії руху вантажу та облік завантаження
складу або рухомого складу завдяки інтеграції
із централізованими системами обліку, наприклад MES-системою або одразу із ERP-системою;
- завдяки точній інформації про переміщення
вантажів, визначеними номерами контейнерів,
фіксацією переміщення із застосуванням часового маркування, процес відстеження потоків
вантажів стає не просто відеоматеріалами з
камери, а цифровими проаналізованими даними, які можуть точно відповісти на питання: коли
саме? що? де? яким чином?
- визначення реальної оцінки завантаженості складу та розміщення вантажів;
- ввизначення осіб поряд із вантажами (рухомими та нерухомими), відстаней, на яких
особи знаходяться для підказок – чи безпечно
виконувати операції переміщення або потрібно
повідомити колег про небезпечність їхнього місцезнаходження.
- визначення перешкод для транспорту- вання вантажів та попередження колізій під час
робіт.
- додатково можливо аналізувати стан оператора всередині кабіни (аналогічно сервісу
Driver Assistant), коли додатково можна визначати стан оператора крану та давати поперед-

жувальний сигнал, коли спеціаліст втомлений
або відволікається при виконанні вантажних
робіт. Інформацію про невідповідний стан оператора можна надсилати до центральної диспетчерської для інформування відповідального
за виробництво/зміну;
- керування розвантажувально/завантажувальними роботами для кранів (відстань приблизно 100 м) можливо організувати через
програмовану логічну рукавичку (рис. 6) аналогічно керуванню безпілотним автомобілем,
що було реалізовано ТОВ «ІНФОКОМ ЛТД» в
якості одного із методів віддаленої передачі команд автоматизованій системі.
Таким чином, використовуючи надбання в
розробці автоматизованих систем та додатково оснащуючи робочі місця новими інструментами, такими як нейромережа та комп’ютерний
(машинний) зір, оператор отримує додаткові рекомендації для більш точного позиціонування
вантажів, підвищення безпеки на виробництві,
попередження травм на виробництві, попередження колізій під час робіт та зменшення порчі
вантажів під час завантаження/розвантаження.
Аналізуватись можуть вантажі, процес виконання робіт, стан працівників, можливо виконувати аналіз простору для оптимізації розміщення
вантажів.
Разом із партнерами, Харківським заводом
підйомно-транспортного обладнання за останні
кілька років були реалізовані наступні проєкти:
• АСУ крана мостового електричного
в/п 75/20т, що встановлено на ПАТ «Запоріжсталь» (м. Запоріжжя);
• АСУ крана мостового електричного
в/п 50т КМ5583Д5 для ПАТ «ММК ім. Ілліча»;
• АСУ крана мостового електричного
в/п 140т КМ14006Д для ПАТ «ММК ім. Ілліча»;

Рис. 4. Головний екран додатку позиціювання
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• Проєктиування, виготовлення та постачання АСУ електроприводом крана мостового загального призначення в/п 50/12,5т моделі
КМ5612.00.000Д;

Рис. 5. Кабіна крана мостового 30/10 т

• Проєктування, виготовлення та постачання АСУ електроприводом крана мостового загального призначення в/п 30т моделі
КМ3607.00.000Д;
• Проєктування, виготовлення та постачання АСУ електроприводом крану мостового
грейферного в/п 16т для АТ «АрселорМіттал
Теміртау».
Для іноземних замовників була реалізована
система позиціонування і простежування продукції по складу чорнових коліс на мостових
кранах, Казахстан, м. Екібастуз.
Система позиціонування та простежування
продукції, реалізована в Казахстані, призначена для оперативного контролю крановим машиністом положення мосту та візка крана щодо
прольоту Б-В, отримання завдань на вибір
необхідної стопи коліс, взаємодії із загальноцеховою системою АСУ простеження матеріалопотоків за допомогою бездротової мережі передачі даних (по Wi-Fi).

Рис. 6. Програмована логічна рукавичка для керування
підйомно-транспортними механізмами

Система позиціонування кранів реалізована
на базі PLC S7-1215C (програмований логічний
контролер) та виконує наступні функції:
- збір інформації про обладнання системи
позиціонування кранів: стан лазерних датчиків
мосту та візка, аварійні сигнали тощо;
- відображення інформації про поточне положення крана щодо складу чорнових коліс та
виданих завдань крановому машиністу на переміщення заготовок (рис. 4, 5);
- передача інформації про стан системи позиціонування крана (позиція крана в прольоті
цеху, помилки, діагностика стану обладнання
та інші параметри) бездротовою мережею передачі даних на наземну станцію;
- прийом інформації по завданням переміщення певних стоп чорнових коліс (із зазначенням позиції на мнемосхемі) бездротовою мережею передачі даних від наземної станції.

СПРАВКА ЩОДО ТОВ «ІНФОКОМ ЛТД»
ТОВ «ІНФОКОМ ЛТД» - українська компанія-розробник інноваційних рішень для робототехніки (робот ТІМА), систем керування для безпілотних автомобілів, мережі зарядних станцій UGV Chargers, інформаційних систем із використанням нейромереж та машинного зору
для промислових підприємств, лідер із впровадження комплексних автоматизованих систем
керування технологічними процесами, працює над впровадженням АСУ ТП на великих промислових об’єктах України із підвищеними вимогами до безпеки та надійності.
У своїх проєктах інженери ІНФОКОМ ЛТД використовують надбання світових лідерів у
сфері автоматизації та власні розробки щодо ідентифікації, обробки та керування даними.
Для замовлення розробки проєктів з автоматизації підйомно-транспортного обладнання
та проєктів АСУ ТП звертайтесь до спеціалістів «ІНФОКОМ ЛТД».
sales@ia.ua

+38 (067) 616-87-58, +38 (050) 341-71-09,
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ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕСУЧОЇ
ЗДАТНОСТІ ДЕТАЛЕЙ ПІДЙОМНОТРАНСПОРТНИХ МАШИН
Нечай В. А., директор ТОВ «Запоріжкранзавод»,
Радев І. Н., директор Podem Gabrovo Ltd,
Сидоренко М. В., гол. інж. ТОВ «Запоріжкранзавод»

В Україні спостерігалося зниження промислового виробництва, викликане введенням обмежувальних заходів у зв'язку з епідемією коронавірусу. Збільшено терміни постачання техніки
з-за кордону, деякі працівники були змушені перейти на дистанційну роботу. При цьому торгово-промислові палати вперто блокували отримання сертифікатів.
У цій ситуації перед ТОВ «Запорожкранзавод»
постало завдання не тільки зберегти обсяги продукції, але і постійно підвищувати її якість. Відповідно до графіка відбувався випуск продукції
для атомних електростанцій України. Так, був
випущений комплект металоконструкцій і механічного обладнання для модернізації крана на
РАЕС, а це понад півтори тисячі деталей і вузлів
(рис. 1). Виготовлено та змонтовано мостовий
кран вантажопідйомністю 16/3,2 т, групи режиму
роботи М6 для компанії «Лемтранс».
При виході з карантину не зупинялись програми створення і впровадження зразків нового
обладнання, а також науково-дослідна робота,
спрямована на технологічне забезпечення несучої здатності деталей підйомно-транспортних
машин.
Однією з пріоритетних робіт є вдосконалення
технології обробки зубчастих коліс.
Враховуючи складні умови роботи та навантаження, це завдання для підйомно-транспортного
машинобудування важливе і актуальне [1].
Руйнування робочих поверхонь зубчастих
коліс під дією контактних навантажень є однією

а

з основних причин їх виходу з ладу. Відомо, що
допускні контактні напруження пропорційні твердості зубців. Тому все більше застосування для
виготовлення зубчастих коліс знаходять матеріали, які дозволяють отримати у поверхневому
шарі високу твердість. Широко розвинуті методи,
спрямовані на підвищення твердості поверхневого шару, такі як хіміко-термічна і оздоблювально-зміцнююча обробка. При цьому передові
технології, що використовуються для механічної
обробки зубчастих коліс, повинні забезпечувати
як прийнятну ступінь точності, так і високу якість
поверхневого шару. Наприклад, при цементації,
внаслідок значної температурної дії, відбувається жолоблення зубчастих коліс, при цьому їх точність знижується на 2-3 ступені [2], це викликає
необхідність подальшого шліфування. Азотування вигідно відрізняється меншою температурою
процесу та відсутністю фазових перетворень.
Проте газовому азотуванню притаманні і недоліки – відносна крихкість зміцненого шару, розкид властивостей та значна тривалість процесу.
Вказаних недоліків позбавлений перспективний
процес дифузійного насичення в плазмі тліючого
розряду - іонне азотування.
Іонне азотування поширене в машинобудуванні при зміцненні деталей різного призначення, проте для зубчастих коліс підйомно-транспортних машин застосовується поки що рідко.
Саме тому спільно з нашими болгарськими колегами Podem Gabrovo Ltd було проведено роботу
з випробування високонавантажених зубчастих

б
Рис. 1. Продукція ТОВ "Запоріжкранзавод".
а – барабан механізму підйому мостового крана РАЕС;
б – мостовий кран 16/3,2 т.
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Рис. 2. Випробування зразків на контактну витривалість
a – випробувальний блок машини для випробування контактної витривалості;
b – пошкодження зубчастого колеса механізму підйому рудно-грейферного крана; c – характер пошкодження зразка.

коліс та впровадження прогресивних технологій
їх хіміко-термічної обробки.
ТОВ «Запоріжкранзавод» одне з небагатьох
підприємств, яке може виконати повний цикл
порівняльних випробувань на контактну витривалість сталей для виготовлення зубчастих коліс
з урахуванням фінішної обробки, типу мастила
тощо. Для випробувань застосовується глибоко
модернізована машина МКВ-К (рис. 2а), що дозволяє випробовувати зразки згідно з діючими
нормативними документами [3] в умовах чистого
кочення та кочення з прослизанням як за нормальної, так і за підвищеної температури.
Машина оснащена системою регулювання
та стабілізації навантаження, системою управління від ПК або планшета, системою реєстрації робочих параметрів з енергонезалежною
пам'яттю, а також системою плавного пуску
для виключення прослизання на перехідних
режимах роботи. Показово, що закордонні наукові центри пішли тим самим шляхом. Вони не
втратили своїх випробувальних потужностей,
а продовжують їх інтенсивно використовувати
з моменту створення, проводять їх модернізацію (рис. 3). Фахівцям промислово розвинених
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країн не притаманний формалізм щодо списання випробувальних машин, навіть випущених
досить давно.
Необхідно відзначити, що автоматизація випробувань на модернізованій установці МКВ-ТМ
дозволила не тільки відповідати високим стандартам технології випробувань, але і забезпечити низку переваг у порівнянні з випробувальними
установками відомих дослідницьких центрів контактної витривалості.
Комплекс досліджень, проведених ТОВ «Запоріжкранзавод» спільно з Національним університетом «Запорізька політехніка», дозволив
рекомендувати іонне азотування як один із перспективних способів підвищення контактної витривалості зубчастих коліс для підйомно-транспортних машин.
Незважаючи на розвиток нових технологій при
виробництві редукторів для підйомних машин в
Україні ще широко застосовуються технології,
розроблені в сімдесятих роках минулого століття. На ринку України практично відсутні послуги
з іонного азотування, ультразвукового зміцнення
зубчастих коліс, які в багатьох країнах є доступними та затребуваними.

Gear Research Centre (FZG), Мюнхен
(Германія)

Newcastle University (Великобританія)

Рис. 3. Випробувальні потужності науково-дослідних центрів на контактну витривалість
(права на зображення належать зазначеним організаціям).
Подъемные сооружения. Специальная техника № 04/2022
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В таких умовах на перший план виходить необхідність вхідного контролю зубчастих коліс.
Для цих цілей на ТОВ «Запоріжкранзавод» розвивають та активно використовують різні методи неруйнівного контролю. Контроль твердості
виконується твердоміром ERNST ESATEST MTR
(Швейцарія), який дозволяє проводити вимірювання твердості на робочій поверхні зубців і навіть у западинах зубців.
Прилад здійснює реєстрацію величини твердості при безперервному вдавлюванні конічного індентора покритого провідним шаром.
Результатом вимірювань є залежність твердості від величини навантаження на індентор,
що дозволяє більш достовірно оцінити якість
хіміко-термічної або зміцнюючої обробки. Для
зубчастих коліс із великим модулем застосовується комплексна оцінка величини твердості
виміряної ультразвуковим та динамічним твердомірами.

На цей час нашими партнерами Podem
Gabrovo Ltd (Республіка Болгарія) відпрацьовано технології іонного азотування зубчастих
коліс для електричних талей. Для забезпечення необхідного ступеня точності циліндричних
зубчастих коліс із внутрішнім та зовнішнім зачепленням освоєно їх виробництво на високопродуктивних зубообробних верстатах фірми
Gleason-Pfauter Maschinenfabrik GmbH (Німеччина) (рис. 4)
Таким чином, розвиток технологій зміцнення
та контролю зубчастих коліс забезпечило суттєве
підвищення якості поверхневого шару. Електричні талі, що поставляються ТОВ «Запоріжкранзавод» у комплекті мостових однобалкових кранів
оснащені зубчастими колесами підвищеної несучої здатності. Це підвищує технічний рівень
нашої продукції, її довговічність, а замовнику дозволяє зосередитись на вирішенні своїх виробничих завдань.

Рис. 4.
Обробка зубчастих коліс на Podem Gabrovo Ltd (Республіка Болгарія)
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ТОВ «Запоріжкранзавод» також веде розробки з дослідження та підвищення надійності гальмівних пристроїв. Фахівцями нашого підприємства свого часу було розроблено промисловий
стенд для випробування всіх типорозмірів гальм
типу ТКП. Сьогодні, спільно з нашим партнером
ТОВ НВП «Підйомтранссервіс», ми хочемо запропонувати раціональну альтернативу цим
гальмам – гальма ТКПМ (рис. 5).
Колодочні барабанні гальма типу ТКПМ
(ТУ 3178-012-11523712-08) для шківів діаметром
400, 500 і 600 мм із приводом від довгоходових
електромагнітних штовхачів постійного струму
типу МПТ [4] призначені для використання в кранах металургійних та великої вантажопідйомності
замість гальм типу ТКП за ОСТ 24.290.08-82.

Запропоновані гальма дозволяють застосовувати їх при заміні гальм ТКП 400-600 виробництва ЗАТ «Сибтяжмаш». Вони відповідають їм
за технічними характеристиками та установчими
розмірами та мають значно меншу масу. Випробування гальм ТКПМ показали їх істотно більш
високу швидкодію, підвищену плавність спрацьовування та гальмування порівняно з гальмами типів ТКП та ТКМП.
Базова конструкція механічної частини гальм
ТКПМ запозичена у гальм типу ТКГ (ТКТГ), що
мають високі підтверджені показники надійності.
Апарати приводу - розроблені та освоєні у виробництві більш досконалі довгоходові електромагнітні штовхачі МПТ-400, 500 та 600 металургійного виконання. Оригінальні технічні рішення
дозволили знизити коефіцієнт внутрішнього
тертя електромагнітів порівняно з відомими аналогами з 0,25 до 0,05, домогтися практичного збігу їх тягової та навантажувальної характеристик,
істотно підвищити ресурсні показники, зменшити
динамічні навантаження в процесі гальмування до рівня, відповідного електрогідравлічним
штовхачам.
Таким чином, можна констатувати, що розробка методів технологічного забезпечення
несучої здатності деталей підйомно-транспортних машин дозволяє ТОВ «Запоріжкранзавод»
не тільки зберігати, але і постійно підвищувати
якість виробленої продукції.
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АВТОМАТИЗАЦІЯ КОНТЕЙНЕРНОГО ТЕРМИНАЛА
БАЗУЄТЬСЯ НA ПУБЛІКАЦІЯХ АСОЦІАЦІЇ ВИРОБНИКІВ ПОРТОВОГО ОБЛАДНАННЯ, США
(https://www.pema.org/wp-content/uploads/downloads/2016/06/PEMA-IP12-Container-Terminal-Automation.pdf)
Кейліс Йосип, інженер, архітектор, м. Сан-Франциско, США

(CHE) – Устаткування для обробки контейнерів.
(ECS) - Система управління обладнанням.
(TOS) - Операційна система терміналу
(AGV) - Автоматизовані транспортні засоби
(QC) – Портальні крани біля причалу.
(STS) - Кран класу судно–причал–судно.
(ITV) - Внутрішні транспортні засоби терміналу
2. OСОБЛИВОСТІ ДІЗАЙНУ КРАНІВ
АВТОМАТИЗОВАНОГО КОНТЕЙНЕРНОГО
ТЕРМІНАЛУ

ВСТУП
Незважаючи на повільний початок, роботизація систем обробки та транспортування контейнерних терміналів зараз набирає обертів.
Сьогодні в усьому світі на контейнерних майданчиках експлуатується понад 1100 безпілотних
кранів і вони швидко стають стандартним продуктом. Тим не менш, горизонтальний транспорт
між причалом і складськими блоками у дворі ще
не досяг того рівня зрілості автоматизації, що й
операції у дворі. У багатьох випадках автоматизовані майданчики обслуговуються пілотованими горизонтальними транспортними засобами.
Пов'язані з цим технічні та організаційні рішення
входять до розглянутих у цій статті
1. АБРЕВІАТУРИ, ВИКОРИСТАНІ У СТАТТІ
(RMG) - Козловий кран на залізничних рейках
(RTG) - Козловий кран на пневмоколесах.
(ARTG) - Дистанційно керований козловий кран
на пневмоколесах.
(ARMG) -Дистанційно керований козловий кран
на залізничних рейках.
(CARMG) - Дистанційно керований консольний
кран з бічним завантаженням.
(ASC) – Автоматичні крани-штабелери.
(ACT) - Комітет з технологій автоматизації та
управління (США).
(PEMA) – Асоціація виробників портового
обладнання (США).
(TEU) - Twenty Equipment Unit» або, іншими
словами, “20-футовий стандартний контейнер”
(TEU/гa) - Одиниця кількості 20 футових
стандартних контейнерів на 1 га площі
контейнерного терміналу.
(ShC) - Шаттли-перевізники.
(PEMA) – Асоціація виробників портового
обладнання.
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2.1 ПЛАНУВАННЯ КОНТЕЙНЕРНОГО МАЙДАНЧИКА
На сьогоднішній день існує три типа планування контейнерних майданчиків з автоматизованими кранaми:
• контейнерні майданчики з контейнерними
штабелями, розміщенними перпендикулярно причалу з завантаженням і розвантаженням
горизонтального автотранспорту за допомогою
ARMG у тoрцях штабелів контейнерів.

Рис. 1. Планування терміналу з контейнерними
штабелями, перпендикулярними к причалу

• Контейнерні майданчики з контейнерними
штабелями, розташованими паралельно причалу з навантаженням та розвантаженням горизонтального автотранспорту кранами CARMG за
допомогою консолей поперечної балки козлового крана, висунутих за межі бічних опорних стійок. Смуги для горизонтального транспортування,
розташовані між штабелями контейнерів, паралельно їм.

важно в Азії, тоді як перпендикулярне до причалу
розташування контейнерних штабелів з ARMG
більше зустрічається в інших регіонах.

Рис. 2. Типова конструкція CARMG у паралельному
розташуванню штабелeй до причалу

Рис. 5. Планування контейнерного терміналу
з контейнерними штабелями, паралельними причалу,
з козловими кранами на пневмоколесах (ARTG)

Рис. 3. Планування контейнерного терміналу з
контейнерними штабелями, паралельними причалу

Рис. 6. Типова конструкція ARTG

Рис. 4. Типова конструкція CARMG, у якій вантажівки/ITV
подаються під консолями з обох сторін

Контейнерні майданчики з контейнерними
штабелями, розташованими паралельно причалу з навантаженням та розвантаженням горизонтального автотранспорту козловими кранами з
гумовими шинами (ARTG). Смуги для горизонтального транспортування, розташовані між торцями штабелів.
Паралельне причалу розташування контейнерних штабелів з CARMG розповсюджене переПодъемные сооружения. Специальная техника № 04/2022

Основні експлуатаційні відмінності підходів до
планування контейнерних майданчиків полягають у наступному:
• Планування з торцевим завантаженням та
розвантаженням поділяє операції на причалі та
на суші, що дозволяє використовувати автоматизовані транспортні засоби на причалі.
• Планування з торцевим навантаженням, як
правило, обмежує пропускну здатність як з боку
причалу, так і з боку контейнерного майданчика,
і забезпечує меншу гнучкість для обробки пікового навантаження з одного боку.
• Планування з використанням CARMG дозволяє більш гнучко розподіляти потужності з боку
причалу та контейнерного майданчика збільшуючи пікову продуктивність.
• Планування з торцевим завантаженням має
чітко окреслені зони обміну, що підвищує безпеку
операцій.
• У конструкції з торцевим завантаженням рух
у середині контейнерного майданчика відсутній,
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що знижує вимоги до освітлення та підвищує
безпеку.
• Планування з бічним завантаженням нечутливе до змін у характері вантажного потоку.
Якщо баланс між перевантаженням і відправкоюпризначенням (переходом) вантажу змінюється,
крани на контейнерному майданчику можуть використовуватися по-різному. Навпаки, конструкція з торцевим завантаженням ефективніша на
об'єктах з коефіцієнтом перевалки нижче 65%.
Крім того, сторона контейнерного майданчика,
протилежного причалу, зазвичай не використовується.
• При використанні ARTG транспортні засоби
в'їжджають на смуги для вантажівок, як правило,
через спеціальні контрольно-пропускні пункти.
Значення для кількості 20 футових стандартних контейнерів на 1 га площі терміналу (TEU/га)
на контейнерному майданчику вказані в таблиці
нижче:

2.2 ПЛАНУВАННЯ ТА ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЇ АSC
Рейкові ARMG переміщуються по рейкових
коліях, прикріплених або до шпал в гравійному
шарі, або до бетонної / сталевої конструкції мосту, що підтримується палями. ARTG працюють
на звичайних підїзних смугах руху, що є основною
перевагою використання ARTG, оскільки можна
використовувати існуючу інфраструктуру майданчика (наприклад, установки на покинутій ділянці).
Проте компенсація змін рельєфу та ухилів потребує додаткових зусиль для ARTG. Розмір крана це компроміс між вантажно-розвантажувальними
роботами та вантажопідйомністю. ARMG з торцевим завантаженням зазвичай мають ширину у
8-10 контейнерів, а CARMG з бічним завантаженням зазвичай мають ширину у 10-14 контейнерів.
Проліт ARTG становить близько 7-9+ смуга для
вантажівок. Найбільш поширена висота зберігання обох конструкцій зазвичай становить 5 контейнерів, з можливістю перенесення одного контейнера над п'ятьма під ним. Відстань між контейнерами
в блоці коливається не більше 350-500 мм. Оскільки ASC не обладнані кабіною або водієм, потрібен
ряд систем для виконання завдань, які зазвичай
виконуються водієм. До них відносяться:
• Підйом/установка контейнера.
• Управління траєкторією руху від точки А до
точки Б.
• Управління положенням спредера та контейнера з точністю до сантиметра.
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• Запобігання зіткненням, вирішення тупикових ситуацій та маневри ухилення.
• Компенсація зміни стану рейок або під'їзних
шляхів та нахилу.
• Управління динамікою та прогином металоконструкцій крана.
Для цього ASC оснащені:
• Датчиками на основі лазерної та/або інфрачервоної технології.
• Удосконалено технологію обробки зображень.
• Навігаційними датчиками (енкодери, радіочастотні, оптичні, інерційні).
• Потужними процес контролерами.
• Інформаційними системами управління краном, які постійно повідомляють про стан крана.
Сенсорні системи можуть бути загальноприйнятими у промисловому використанні або
спеціально виготовленими для конкретної галузі
застосування. Важливі системи, такі як позиціонування крана при операціях з персоналом, зазвичай дублюються. Переміщення крана виконуються автоматично на основі робочих завдань,
отриманих від операційної системи терміналу
(TOS). При виконанні переміщень від/до пілотованого транспортного засобу, такого як транспортні засоби для перевалки контейнерів усередині
контейнерного майданчика, а також транспортні засоби, що доставляють контейнери за межі
контейнерного терміналу або транспортують їх
клієнтам за межі терміналу. На автоматизованому контейнерному терміналі потрібен віддалено
працюючий оператор для керування операцією
перевалки контейнерів протягом усього технологічного процесу, особливо коли контейнер знаходиться близько до мети, або переміщається
дистанційно керованим транспортним засобом.
З цією метою ASC оснащені декількома відеокамерами високої чіткості для забезпечення
віддаленого огляду з робочого місця оператора
всієї ланки операцій по всьому периметру контейнерного терміналу. На деяких терміналах вже
реалізовано повністю автоматизовану обробку
вантажівок (як розвантаження, так і завантаження причепів), тим самим автоматизувавши 100%
робочого циклу ASC. Тут віддалений оператор
необхідний лише для обробки виняткових ситуацій. Крім повністю роботизованих, безпілотних
ASC, також варто відзначити, що сьогодні багато козлових кранів з гумовими колесами (RTG) з
ручним керуванням оснащені різними системами
автоматизації для допомоги водієві. Ці системи
включають автоматичне рульове керування, захист від розгойдування, мікрорух спреда, запобігання зіткнень, позиціонування вантажівки, автоматичне позиціонування порталу і візку, а також
системи виявлення положення контейнера. Ця
технічна технологія також дозволила створити і
впровадити безпілотні RTG.

або в нього стає все більш поширеним, однак у
цьому документі воно не розглядається. Існують
важливі варіанти конструкції, що впливають на
ефективність та структуру витрат горизонтальної транспортної системи. До них відносяться:
• Синхронізована або, альтернативно, незалежна робота між горизонтальною
транспортною системою, ASC і кранами на
причалі.
• Пілотовані чи безпілотні горизонтальні
транспортні засоби.

Рис. 7. Контроль роботи АSC здійснюється
з віддаленого офісу

Рис. 9. Горизонтальне транспортування торцевим
завантаженням та розвантаженням за допомогою ARMG

Рис. 8. Типова конструкція ARMG, в якій переміщуються
контейнери вздовж порталу козлового крана,
а транспортні засоби обслуговуються на кінцях
штабельного блоку

3. ЗАСОБИ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО
ТРАНСПОРТУВАННЯ
Горизонтальна транспортна система, що обслуговує повністю та напівавтоматичні крани
ASC, складається з двох окремих логістичних
операцій:
• Tранспортування наземним транспортом:
переміщення контейнерів від воріт автовокзалу
або інтермодальної залізничної станції до ASC
та навпаки.
• Транспортування на березі вздовж причалу:
рух контейнерів. від причальних кранів до ASC і
навпаки.
Шаттли-перевізники (ShC) також можуть самостійно обслуговувати виділені складські приміщення. Крім того, пряме залізничне перевезення контейнерів на контейнерний майданчик та/
Подъемные сооружения. Специальная техника № 04/2022

Рис. 10. Горизонтальне транспортування човниковими
в зоні, що прилягає до причалу при компонуванні
штабелів перпендикулярно до причалу

3.1. НАЗЕМНИЙ ТРАНСПОРТ
Наземний транспорт, такий як вантажівки, що
доставляють контейнери на термінал ззовні, а
також контейнери, що доставляють з терміналу
стороннім клієнтам, буде в'їжджати у двір через
ворота для вантажівок, через зону реєстрації в
зону терміналу. Оскільки ці вантажівки керуються
працівниками, які не є співробітниками контейнерного терміналу та незнайомі з безпілотними
кранами, безпеки на терміналах ASC необхідно приділяти особливу увагу. Заходи безпеки
вважаються більш простими для компоновок
ARMG з так званим «торцевим завантаженням»,
оскільки зовнішні вантажівки під'їжджають лише
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до далекого кінця штабелів ARMG, а береговий
і контейнерний майданчик повністю відокремлений. У разі CARMG з боковим завантаженням зовнішні вантажівки заїжджають під консолі CARMG,
тому їх неможливо відокремити від причалу та
контейнерного майданчика. У деяких терміналах
використовуються подвійні консолі, так що внутрішні термінальні транспортні засоби (ITV) та
зовнішні вантажівки мають роздільні смуги руху.
3.2 ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ ПРИЛЕГЛОЇ
ДО ПРИЧАЛУ ВЗДОВЖ БЕРЕГОВОЇ ЛІНІЇ
Горизонтальне транспортування контейнерів
на території прилеглої до причалу може виконуватися з використанням різних комбінацій обладнання, включаючи традиційні комплекти тягач/причіп або внутрішні термінальні транспортні
засоби (ITV), роботизовані транспортні засоби
платформного типу (автоматизовані транспортні
засоби – AGV) або ручні/автоматичні портальні
транспортні. засоби, які здатні піднімати та переміщати контейнери із землі. Горизонтальне
транспортування у разі неавтоматизованих козлових кранів уздовж причалу в минулі часи традиційно здійснювалося недорогими термінальними тягачами та причепами. Однак вони мають
деякі недоліки при використанні в середовищі
автоматичних кранів-штабелерів ASC, що потребує встановлення додаткових засобів контролю
безпеки, щоб зробити їх роботу ефективною та
безпечною:
• Робота ASC має бути синхронізована (пов'язана) із прибуттям термінальних тягачів. Аналогічні вимоги існують і для стандартних AGV.
• Наявність безпілотного крана, що завантажує контейнер, коли в кабіні термінального тягача знаходиться водій, може створити проблеми
з безпекою, що потребує встановлення додаткових систем безпеки.

портні системи включають AGV, шаттли-перевізники, самохідні трейлери та платформи.
3.2.1 ОРГАНІЗАЦІЯ АВТОНОМНИХ ОПЕРАЦІЙ НА
ПРИЧАЛІ
Організація операцій на причалі може бути
автономною за допомогою портальних перевізників. Портальні перевізники (ShC) спочатку розроблялися як автономна транспортно-укладальна система контейнерного порту. Використання
ShC із системою козлових кранів для транспортування на берег дозволяє зробити робочі цикли ASC та QC незалежними від інших операцій контейнерного терміналу. Усі ASC, QC і SC
розміщують контейнери безпосередньо землі і
використовують наземні розвантажувальні зони
як «буферних зон» для контейнерів. Перевагою
цього є більш висока стійкість до порушень у
роботі та покращення використання обладнання. Для роботи АСК створено нижчий та легкий
транспорт. відомий як човниковий шаттл-перевізник (ShC), який зазвичай не штабелює контейнери, а транспортує їх між QC та ASC. Недоліком
ShC є необхідність великої ширини прольоту між
стійками причальних кранів у порівнянні з термінальним тягачем.

Рис. 12. Автомобіль з «підйомною» платформою

Рис. 11. Традиційний термінальний шаттл

Крани ASC стимулювали розробку нових
транспортних систем, які, незважаючи на вищі
початкові інвестиції, можуть бути привабливими
завдяки підвищеній продуктивності та/або нижчим експлуатаційним витратам. Ці нові транс-
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Поділ робочих циклів між горизонтальним
транспортом та ASC також може бути досягнутий
за рахунок використання транспортних засобів
з «підйомною платформою». Для цього в перевантажувальних зонах ARMG біля води будують
спеціальні піднесені естакади. При цьому горизонтальні транспортні засоби та ARMG можуть
незалежно забирати та розміщувати контейнери
на взаємозамінних стелажах, що усуває необхідність синхронізації робочих циклів між ARMG та
горизонтальним транспортом. Однак такі взаємозамінні стелажі не підходять для поділу між
горизонтальним транспортом і QC кранами, через зсув положення QC кранів і суден. Касетні
системи, в яких використовуються касети, на які
можна завантажувати контейнери, також використовуються для роз'єднання ряду терміналів,
проте в даний час їх немає в ASC. експлуатації,

крім залізничних інтерфейсів.
3.2.2 БЕЗПІЛОТНИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ
ТРАНСПОРТ
З 1990-х років термінали ASC, де водна транспортна система повністю роботизована, існують
і зазвичай керуються автоматичними керованими транспортними засобами без водія. Як наслідок, ризики безпеки для водіїв повністю усунули.
Перші AGV мали конструкцію типу "платформа"
з контейнерами, що завантажуються поверх
платформи AGV іншим краном (ASC або QC).
Завдяки цій конструкції робочі цикли ASC, QC та
AGV були об'єднані – аналогічно термінальним
тягачам. Нещодавно був представлений «ліфтAGV» (безпілотний підйомний платформний автомобіль), який розміщує і піднімає контейнер на
спеціальній стелажі, як описано раніше. Ще одне
безпілотне рішення – повністю автоматизована
концепція Shuttle Carrier (ShC). Цей транспортний засіб вважається складнішим, оскільки безпілотний шаттл повинен мати можливість знаходити контейнери та піднімати їх із землі. Проте
досягається повністю ізольована робота. Основною технологічною проблемою для всіх AGV
була розробка надійних систем позиціонування,
навігації та сприйняття для таких безпілотних
транспортних засобів, а також потреби у бездротовому зв'язку. Існуючі та запропоновані нові навігаційні системи включають:
• Транспондери або магніти, закопані в землю, та антени в днищі транспортного засобу
• Супутникове позиціонування GPS (кінематичне RTK-GPS у реальному часі з точністю до
сантиметрів).
• Локальні мережі радіопозиціонування та Системи RFID.
• Позиціювання за допомогою лазера.
• Позиціонування за допомогою відеокамери.
• Позиціонування за допомогою радара
міліметрового діапазону.
4. АВТОМАТИЧНІ ПРИЧАЛЬНІ КРАНИ
Вплив концепцій автоматизації портових
кранів чітко видно у сучасних конструкціях причальних кранів. Як і у випадку з ASC, коли в роботу причального крана впроваджується автоматизація, кранами можна керувати дистанційно і
кабіна машиніста більше не потрібна. Для цього
потрібен ряд систем для виконання завдань, які
зазвичай виконують водій. До них відносяться:
• Підйом/установка контейнерів на платформах, причалах та транспортних засобах.
• Контроль шляху/оптимальний шлях.
• Контроль розгойдування та перекосу.
• Запобігання зіткненню крана з краном або
крану з судном.
Як і автоматизовані портові крани, причальні
крани для автоматизованих. терміналів тепер
оснащені:
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• Датчиками на основі лазерної та/або інфрачервоної (ІЧ) технології.
• Удосконалена технологія обробки зображень
для зчитування номерів контейнерів (OCR).
• Інформаційні системи управління кранами,
які безперервно повідомляють статус крана.
При цьому операції крана виконуються автоматично з урахуванням робочих завдань, отриманих від TOS. Однак оператор зазвичай повинен керувати частиною циклу над судном нижче
заданої висоти вручну за допомогою дистанційного керування.
4.1 ДИСТАНЦІЙНЕ КЕРУВАННЯ ПРИЧАЛЬНИМ
КРАНОМ.
При автоматизації більша частина циклу крана обробляється автоматично, і основне завдання віддаленого оператора крана полягає в тому,
щоб контролювати процес і робити дії тільки тоді,
коли це необхідно. Відсутність водія на борту
дозволяє причальному крану працювати швидше, а час розгону та циклу можуть скоротитися.
Оператори, що знаходяться в диспетчерській,
спостерігають за рухом крана за допомогою бортових камер та пульта дистанційного керування.

Рис. 13. Причальні крани з дистанційним керуванням

Рис. 14. Станція дистанційного керування причальним
краном

Це дуже корисно у випадках з вищими кранами STS, де огляд обмежений через фізичну відстань між кабіною та метою. Маючи доступ до
НОВИНИ
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інформації, що надається системою автоматизації, інтелектуальними керованими камерами,
включаючи функцію масштабування, допомагають підвищити загальну продуктивність оператора. Дистанційне управління краном дозволяє
відокремити людину від великих машин та небезпечних та суворих робочих умов в ергономічній диспетчерській. Один віддалений пульт може
керувати кількома кранами. Однак віддалене
управління краном також має свої зростаючі вимоги, коли йдеться про безпеку. Час затримки
відеосигналів необхідно контролювати під час
роботи, а функція аварійної зупинки вимагає особливої уваги, особливо при поєднанні функцій.
5. ІДЕНТИФІКАЦІЯ РОЗТАШУВАННЯ ТА СИСТЕМИ
УПРАВЛІННЯ РУХОМ
5.1 СИСТЕМИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТРАНСПОРТНИХ
ЗАСОБІВ ТА КОНТЕЙНЕРІВ
Оптичне розпізнавання символів (OCR) використовується в QC при завантаженні/розвантаженні контейнерів, CARMG, а також біля воріт
терміналу для автоматичної ідентифікації контейнера за його унікальним реєстраційним номером. Це усуває необхідність у тому, щоб персонал вручну виконував це завдання. Також можна
перевірити стан ущільнення, напрямок дверей
та пошкодження контейнера. Ручне втручання
потрібно лише для обробки винятків. коли цифри важко інтерпретувати або коли оброблюваний контейнер не розпізнається системою-TOS.
Оснащуючи контейнер або транспортний засіб
влучною радіочастотною ідентифікацією (RFID),
можна перевірити його місцезнаходження, яке
визначається датчиками RFID, розташованими
в стратегічних точках, наприклад зона передачі
блоків. Швидкий розвиток технології «Інтернет
речей» (IoT) також принесе ринку нові можливості відстеження, засновані, наприклад, на технології стільникового зв'язку п'ятого покоління,
нових технологіях радіозв'язку з низьким енергоспоживанням і мітках з батарейним живленням.
5.2 СИСТЕМИ ПОЗИЦІОНУВАННЯ В РЕАЛЬНОМУ
ЧАСІ ТА УПРАВЛІННЯ ДОРОЖНІМ РУХОМ
Після правильної ідентифікації контейнери
переміщуються на контейнерний майданчик,
де їх точне розташування теж відстежується в
базі даних. Є кілька способів досягнення цього завдання. Більшість систем, які виконують ці
функції, починаючи з точки обміну або передачі
обслуговування в точці взаємодії на суші або
воді, використовують системи датчиків розташування в реальному часі, інтегровані в ASC. Системи водного транспорту часто оснащені безліччю технологій відстеження, щоб гарантувати,
що жодна одиниця не «втрачена» по дорозі на
майданчик для штабелювання контейнерів а також на пристань для завантаження на корабель.
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Знаючи місцезнаходження кожного транспортного засобу та маючи можливість повідомляти
робочі завдання підрозділу (або водію), можна
дуже ефективно використовувати транспортний
парк, зводячи до мінімуму відстані в дорозі, порожні поїздки та час очікування. Оскільки місцезнаходження транспортного засобу відоме,
завжди унеможливлюється ризик того, що водій
транспортного засобу встановить контейнер у
неправильному місці. Автоматизовані горизонтальні транспортні засоби, звичайно ж, мають
власну вдосконалену систему для перерахованого вище, яка також включає запобігання зіткнень.
6. ОПЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТЕРМІНАЛІВ
Програмне забезпечення Terminal Operating
System (TOS) управляє логістикою терміналу,
включаючи ключові функції, такі як планування
суден, інвентаризація контейнерів, створення
робочих завдань та операції на воротах. Програмне забезпечення TOS надається кількома
комерційними компаніями та багатьма операторами терміналів. У сучасному контейнерному
терміналі деяке обладнання для обробки контейнерів (CHE) може бути безпілотним і керуватися
комп'ютером та навігаційною системою, а частина може керуватися вручну. Між цими режимами для самої TOS мало відмінностей, проте там,
де вони є, як правило, оператори імпровізують
рух контейнерів, а комп'ютери цього не роблять.
Щоб забезпечити ефективну обробку позаштатних ситуацій, програмне забезпечення має автоматично обробляти найпоширеніші винятки.
6.1. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ОБЛАДНАННЯМ
ТЕРМІНАЛУ (TOS)
Група автоматизованих транспортних засобів може мати загальний модуль керування
програмним забезпеченням на рівні обладнання, який часто називають «системою керування
обладнанням» (ECS), контролюючи, наприклад,
функції безпеки та координацію їх з іншим обладнанням у процесі обробки контейнерів. Як
правило, автоматизовані транспортні засоби, що
працюють на тих самих шляхах або маршрутах,
такі як ASC, координуються таким програмним
забезпеченням. ECS визначається тут як програмне забезпечення, яке відстежує та контролює всі події та процеси при однотипному устаткуванні для обробки контейнерів (CHE), або для
групи різноманітних CHE. Координація взаємодії
між різними типами автоматизованого обладнання тепер є невід'ємною частиною програмного
ландшафту терміналу. Для роботи без водія також потрібне спеціальне програмне забезпечення для реалізації всіх дій та рішень, що раніше
виконуються водієм (таких як навігація, правила
дорожнього руху та дозвіл взаємоблокувань). Це
ще один мотив для створення рівня додаткової
функціональності (ECS) між системою програмного забезпечення бортового управління CHE та

програмним забезпеченням терміналу TOS. На
рис. 15 показана концепція взаємодії TOS та ECS.
Звичайно, через велику кількість системних постачальників та розробників існують відмінності
між функціями різних програм TOS.

тобто "вторинних" переміщень контейнерів.
Зв'язок між TOS та ASC/ECS для автоматичних безпілотних кранів зазвичай виглядає так:
• Надсилання та підтвердження робочого
завдання.
• Оновлення стану та розташування крана.
• Роботу завершено (або роботу перервано).
• Інформація про стан зони.
Зазвичай виконуються такі функції управління. на рівні крана:
• Отримання, перевірка та підтвердження робочого завдання.
• Розрахунок шляху переміщення контейнерів
та рухів транспорту.
• Управління рухами кранів.
• Запобігання зіткненням (контейнери, транспортні засоби, перешкоди, інші крани).

* Ці функції можуть виконуватись TOS або ECS.
Рис. 15. Термінальна операційна система (TOS)
та система управління обладнанням (ECS)

Власне, TOS виконує дві основні функції з погляду системи ASC:
• Веде правильний облік контейнерів, тобто
запис усіх переміщень контейнерів, про які повідомляє CHE.
• Планування місць зберігання контейнерів
на терміналі та надання робочих завдань у CHE
(або ECS). Програмне забезпечення TOS та ECS
може виконувати різні види оптимізації. Функції,
що зазвичай виконуються TOS:
• Планування оптимального положення контейнерів на складі, особливо контроль розподілу
контейнерів між блоками (для розподілу навантаження крана).
• Контроль точок перевантаження (зайнято,
вільно, затребувано).
• Створення основних транспортних замовлень.
• Планування суден та залізниць.
• Призначення воріт.
Наступні функції можуть виконуватися TOS,
але іноді вони реалізуються ECS (або драйвером CHE, коли обладнання обслуговується):
• Управління позиціями контейнерів у блоках
(на основі наборів атрибутів, призначень тощо)
• Планування. порядок та відправлення під
час перевезення.
• Вибір CHE для виконання конкретного транспортного замовлення.
• Визначення послідовності CHE.
• Настил для "перетасовування" контейнерів,
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TOS та ECS взаємодіють один з одним за
допомогою виділеного обміну повідомленнями,
який сьогодні, як і раніше, залежить від постачальника. PEMA виступила з ініціативою стандартизувати цей протокол зв'язку для прискорення проектів інтеграції TOS-ECS.
6.2 ОПТИМІЗАЦІЯ ТА МОДЕЛЮВАННЯ
АВТОМАТИЗОВАНОГО ТЕРМІНАЛУ
Корисним інструментом, який використовується на заключному етапі проектування автоматизованого терміналу, є імітаційне моделювання.
Моделювання використовується для перевірки,
наприклад, для перевірки різних варіантів експлуатації, рішень щодо планування та точного
налаштування операційних конфігурацій у TOS.
Моделювання також можна використовувати для
анімації та візуалізації причалів, воріт, верфей та
залізничних операцій. Моделювання особливо
корисне щодо впливу невизначеностей у прибутті судів на пропускну здатність верфі, можливості
додавання додаткових послуг до терміналу, моделей і правил руху. вантажних автомобілів біля
воріт та всередині терміналу, синхронізація розкладу поїздів з розкладом суден та загалом вплив
оперативних змін на пропускну спроможність терміналу. Моделювання - це спрощена версія реального життя, в якій основна увага приділяється
областям, що досліджуються, але інші частини
можуть бути спрощені. Моделювання зазвичай
надає цінну інформацію для порівняння різних
сценаріїв один з одним, але воно не обов'язково
може використовуватися як зразок для реальної
операційної продуктивності. Емуляція - це особливий вид моделювання, який приймає ті ж самі
вхідні дані і виробляє ті ж вихідні дані, що і дана
система. Він також підтримуватиме розробку,
тестування та оптимізацію стратегій у рамках цих
систем управління. Моделювання та останнім
часом емуляція використовувалися майже у всіх
недавніх проектах автоматизованих контейнерНОВИНИ
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них терміналів, таких як CTA та CTB у Гамбурзі,
APM Terminal Virginia, Antwerp Gateway, London
Gateway, Khalifa Container Terminal та інших. Перевага емуляції полягає в тому, що автентичне
програмне забезпечення може бути перевірене в
порівнянні з іншим автентичним програмним забезпеченням, і в ідеалі лише фізичні частини системи (крани) замінюються як симулятори. Таким
чином, тестування можна проводити у віддалених середовищах, без реальних кранів, а тестування програмного забезпечення можна проводити паралельно із виробництвом обладнання.
Сучасні методи автоматизованого регресійного
тестування у поєднанні з емуляцією пропонують
потужне середовище контролю якості, в якому
можна автоматизувати завдання тестування, що
повторюються.
7. ПРОЦЕДУРИ ПРИ ОПЕРАЦІЙНИХ ЗБОЯХ
Одним з найважливіших питань для успішної роботи автоматизованих контейнерних терміналів є наявність надійних процедур та систем
для управління винятками (у той час як кінцева
мета полягає у тому, щоб мати якнайменше винятків). процес можна попередньо перевірити та
контролювати його якість, щоб ефективно запобігти перешкодам та збоям, що виникають через
те, що неконтрольовані частини завантажуються
в автоматизований процес. Однак сьогоднішні
контейнерні термінали стикаються з багатьма
потенційними перешкодами та деструктивними
факторами, що знаходяться поза прямим контролем оператора терміналу:
• Якість контейнерів та/або поворотних замків,
що прибувають, не може бути гарантовано.
• Автоматична ідентифікація контейнерів
може бути неможливою через нерозбірливі ідентифікаційні номери.
• Автоматична ідентифікація вантажівок може
страждати від низького відсотка влучень з тих
самих причин.
• Вантажівка/шасі виглядає не так, як очікувалося.
• Послідовність завантаження порушена - через поломку автомобіля, неправильну вагу контейнера.
• Групи укладання заповнюються не так, як
планувалося через нову інформацію.
• Водії вантажівок та/або оператори можуть
поводитися не так, як очікувалося, та порушити
автоматизований процес.
• Поломки обладнання.
Таким чином, автоматизовані процеси на контейнерних терміналах повинні будуть справлятися з порушеннями та збоями, які неможливо
усунути. Автоматизована операція вимагатиме
ручного рішення або процесу втручання, який
може втрутитися у невизначені чи неправильні
робочі ситуації. З погляду автоматизації будь-яке
втручання людини можна як обробку винятків. Це
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необхідно зробити якнайшвидше і простіше, щоб
звести до мінімуму затримку, оскільки процес
автоматизації припиняється доти, доки виняток
не буде усунено. Поряд із продуктивністю обладнання, обробка винятків матиме великий вплив
на загальну продуктивність системи, оскільки
вся операція залежить від даних, що надходять
разом із самим обладнанням, а не після нього.
Ключем до обробки винятків є швидке виявлення та розуміння причин. ситуації та швидке втручання, щоб відновити процес.
8. PОЛЬ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
ОБЛАДНАННЯ В ОПЕРАЦІЯХ ТЕРМІНАЛУ
Автоматизований термінал зазвичай має
більш високі фіксовані витрати та нижчі змінні витрати, ніж об'єкт з ручним керуванням. Таким чином, високий рівень використання має важливе
значення для забезпечення необхідної фінансової віддачі. Це вимагає зосередити увагу на профілактичному обслуговуванні, щоб гарантувати,
що обладнання надійно доступне для обслуговування, коли це заплановано чи необхідно. Автоматизовані операції значно знижують зношування обладнання, такого як розкидачі, в порівнянні
з ручними операціями. Отже, загальні витрати
на технічне обслуговування будуть нижчими. За
наявності правильного режиму профілактичного
обслуговування автоматизовані термінали сьогодні забезпечують чудову доступність обладнання на запит. Базова організація роботи автоматизованого контейнерного терміналу буде
однаковою незалежно від кількості використовуваних кранів та транспортних засобів. Основні
відмінності в порівнянні з ручним керуванням:
• Найменша кількість водіїв – аж до нуля.
• Централізоване управління операціями за
допомогою екранів — складніша диспетчерська.
• Підтримка автоматичних функцій — сьогодні
багато чого можна зробити віддалено через віртуальну комп'ютерну мережу.
Дуже небагато автоматизованих терміналів
показали максимальну продуктивність протягом
перших років. Технічне обслуговування та експлуатація успадкують завдання постійного покращення. Автоматизовані термінали вимагають
зміщення акценту як технічного обслуговування,
так експлуатації. Щоб забезпечити високий рівень
використання автоматизованого терміналу, необхідно більш ретельно відстежувати ключові дані
про продуктивність та показники. Життєво важливо своєчасно виявляти зміни у ефективності автоматизації, щоб забезпечити прийняття контрзаходів підтримки режиму високого навантаження.
Автоматизована робота зазвичай вимагає високої
точності розміщення та штабелювання контейнерів, а також високої надійності їх збирання. Це
досягається за допомогою складних вимірювальних приладів та точно відкаліброваних систем. Це
стосується всіх функціональних частин крана і,

отже, має бути ключовим у всіх діях з технічного
обслуговування.
9. БІЗНЕС-ДРАЙВЕРИ ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ
КОНТЕЙНЕРНИХ ТЕРМІНАЛІВ
Основною рушійною силою впровадження
автоматизації часто є зниження вартості контейнера, що обробляється на терміналі при
збереженні постійного рівня продуктивності та
обслуговування клієнтів. Розгортання ASC також
призводить до більш ефективного використання
землі, а також до більш безпечної, тихої та екологічно чистої роботи. Спочатку автоматизацію
було впроваджено в країнах з високою вартістю
робочої сили, таких як Німеччина та Нідерланди. Проте сьогодні автоматизація використовується у низці країн із різною вартістю робочої
сили, електроенергії, землі, палива тощо. Зрозуміло, конструкція автоматизованого терміналу
та ступінь автоматизації повинні відображати ці
основні факти. Як показано на наведеній нижче
таблиці перехід до повної автоматизації істотно
впливає на продуктивність для людини-рік. Аналогічні числа для ручних операцій:
• Експлуатація контейнеровозів: 7000 TEU/людина – років
• Експлуатація RTG: .4000-5000 TEU/людини.
Дослідження, проведене ABB у співпраці з
TBA, в якому порівнювалися електрифіковані
пілотовані RTG та автоматичні CARMG, дало
таку криву:

Рис. 16. Графік окупності інвестицій

Крива показує термін окупності додаткових інвестицій в автоматизацію крана за таких умов:
• CARMG (типу Hanjin) коштує на 1 100 тис.
дол. США за кран більше, ніж електрифікований
RTG
• Два CARMG можуть замінити три RTG завдяки вищій ефективності та швидкості.
• Мінімальна кількість персоналу для обох
типів кранів, залежно від технічних потреб.
Подъемные сооружения. Специальная техника № 04/2022

За минулі роки було проведено велику кількість подібних досліджень, що показують, що
сьогоднішня автоматизація є життєздатною альтернативою також для терміналів, що переробляють менше 1 мільйона TEU/рік. Автоматизація зазвичай сприймається як більший ризик та
інвестиції. У міру введення в експлуатацію більшої кількості автоматизованих кранів очікується,
що цей бар'єр продовжуватиме знижуватися.
10. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТУ
Термін постачання обладнання для проекту
автоматизації майданчика контейнерного терміналу сьогодні може становити 15-24 місяці.
Точний час від запуску проекту до повної комерційної експлуатації залежить від ступеня
автоматизації — особливо для горизонтального
транспорту, де розгортання AGV у порівнянні з
пілотованим транспортом матиме значний вплив
— і часу, необхідного для інтеграції цих операцій
та систем. Найчастіше час початку комерційної
експлуатації визначається будівельними роботами на терміналі. Іншим ключовим фактором, що
впливає на проект, є будівництво самого об'єкта,
тобто днопоглиблювальні роботи, будівництво
причалу та контейнерного майданчика, будівель,
а також електричні системи низької, середньої
та високої напруги, необхідні для живлення та
зв'язку.
11. ВИСНОВОК
Ринок глобальної автоматизації терміналів
розвивається завдяки економічній вигоді, запропонованій автоматизацією терміналів, а також
зростаючим нормативним вимогам та екологічним зобов'язанням у термінальній галузі. Оператори терміналів переходять до автоматизації, оскільки вона пропонує їм такі переваги, як
зниження енергоспоживання та викидів, більш
безпечне робоче середовище та зниження витрат страхування. Витрати на робочу силу та загальний прибуток також можна оптимізувати за
рахунок автоматизації терміналів. Крім переваг,
які пропонує автоматизація терміналів, ринок також стикається з існуючими проблемами, пов'язаними з терміналами з ручним управлінням.
Близько 90% світової пропускної спроможності
контролюється 21 провідним світовим оператором терміналів. Деякі з великих операторів включають COSCO, PSA International, APM Terminals,
Hutchison Ports DP World, Terminal Investment
Limited, China Merchants Ports CMA CGM, SSA
Marine та ICTSI. Зростання уваги до безпеки у
поєднанні з нестачею та вартістю кваліфікованої
робочої сили підштовхує термінали до автоматизації. Ця тенденція, ймовірно, збережеться протягом прогнозованого періоду.
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ПРИКЛАД ЗМАЩУВАННЯ РЕБОРД
ХОДОВИХ КОЛІС МОСТОВИХ КРАНІВ
Андрієнко М. М., професор, к. т. н., головний редактор,
Волчек М. В., редактор розділа "Закордонні новини", м. Одеса

(ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЗАРУБІЖНОЇ ІНФОРМАЦІЇ)
Значну роль мастило грає при роботі пари ходове колесо-рейка мостового крана. Його відсутність або недостатня кількість, спричиняє знос і
розвальцювання реборд коліс і зношування бічних граней кранових рейок. У зоні контакту колеса
та рейки існує комбіноване тертя кочення та тертя
ковзання. Перше виникає при високих циклічно
змінних контактних напругах під час кочення колеса, а друге - при його постійному і поперечному
ковзанні. У цих умовах змащення реборд колеса
і рейки не лише є засобом зниження тертя, а й
передумовою зменшення їх зносу.
Як і з іншими типами кранів, з мостовими кранами також трапляються аварії. Так, наприклад,
на одному із сталеливарних підприємств США
свого часу мав місце схiд мостового крана з підкранового шляху в результаті сколів зношених реборд ходових коліс, що зумовило їхню подаль- шу
позапланову заміну. За часiв простою цього крана
був привiд для проведення ретельної пе- ревірки
його стану, що призвело до покращення практики
технічного обслуговування, збільшення терміну
служби компонентів крана та зниження витрат на
його технічне обслуговування. Близько 80% замін
збiрок ходових коліс мостових кранів на цьому
підприємстві сталося через знос або поломку реборд. У минулому спроби усунути ці проблеми робилися декількома способами. Були випробувані
колеса з ребордами більшої товщини та колеса
з твердістю загартованого шару 57-63 HRC, але
вони через певний час зношувалися і вимагали
заміни. Крім того, на стику рейки та реборди колеса були випробувані два різні типи мастила, але і
це виявилося не таким успішним, як вымогалось.
У цьому випадку незначна кількiсть мастила подавалося за допомогою повстяного кола (войлочного круга), що обертаєтьс i контактує з ребордою
колеса. Дана конструкція була складною, складалася з безлічі деталей, що рухаються і зношуються, що вимагало регулярного ремонту або заміни. Несумісність цього конструктивного рішення, і
дорожнеча запчастин, зробили його застосування
неприйнятним.
Також був випробуван варіант нанесення вуглеводневого мастила пензлем на головку рейки. Було встановлено, що мастило діє протягом
певного періоду часу, але його складно встановити, оскільки потрібно дуже багато дорогоцінного
часу та праці на техобслуговування, а ефективність цього методу недовговічна. Це також потребувало великої обережності у застосуванні.
У процесі нанесення мастило може контактувати
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з областю головки рейки і потрапляти в область
поверхні катання ходового колеса крана, викликаючи труднощі при керуванні роботою мостового крана.
Час на технічне обслуговування крана завжди
дорог, і графік частого проведення робіт з технічного обслуговування крана було важко зберігати,
оскільки завжди пріоритетом було виконання інших робіт.
СИСТЕМА ПОДАЧІ СУХОГО МАСТИЛА
TRANS-LUBE, INC
З метою запобігання виходу із ладу реборд ходових коліс мостових кранів, у США найчастіше
використовується запатентована система подачі
сухого мастила Trans-Lube, Inc. (Рис. 1-7). Система (лубрикатор) складається з пружного тримача
в зборі з кришкою (головкою), має засувку, і невеликого затиску для кріплення тримача до планки
лубрикатора. Конструкція запатентованого тримача лубрикатора зі змащувальним стрижнем
на графітовій основі має розміри 25 мм x 25 мм
x 152 мм. Як правило, два лубрикатори сухого мастила встановлюються на внутрішню поверхню
реборд ходового колеса мостового крана.

Рис. 1. Змащувальні стрижні на основі графітової
системи Trans-Lube, Inc.

Рис. 2. Розташована всередині корпусу тримача
пружина постійно підтискає мастильний стрижень
(брикет) до внутрішньої сторони реборди

Рис. 3. Компоненти лубрикатора Trans-Lube Inс.: кришка,
корпус тримача, притискна пружина

Рис. 4. Мастильний стрижень вставлений в корпус
тримача лубрикатора

Рис. 5.Установка під кутом закріпленого на планці
одного лубрикатора для змащування внутрішньої
сторони реборди колеса мостового крана

Рис. 6. Ще один варіант установки лубрикаторів для
змащування внутрішньої сторони реборд ходових коліс
мостового крана
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Рис. 7. Ще один варіант установки лубрикаторів для
змащування внутрішньої сторони реборд ходових коліс
мостового крана

ПЛАНУВАННЯ ПРОВЕДЕННЯ ВИПРОБУВАНЬ
З метою проведення випробувань ефективності застосування системи сухого змащування Trans-Lube Inc., було вирішено вибрати п'ять
мостових кранів з найбільшою кількістю коліс (8
коліс діаметром 610/686 мм, з двома ребордами
на кожному крані), з наступним виміром товщин
реборд. Додатковим міркуванням під час виборів
кранів було випробування методу змащування
графітним стрижнем стикової рейкової накладки
для рейкових скріплень, і навіть рейки, звареної
встик оплавленням. Це випробування, у разі успіху, зменшить необхідність заміни коліс. Твердість
поверхні кранових коліс становила 57-63 HRC. Усі
колеса у зборі мали сферичні роликопідшип- ники.
Швидкість пересування кранів становила 122-137
м/хв. Ще на початку проведення випробувань
технічні фахівці оглянули кожне з коліс крана, зареєстрували поточну товщину та стан внутрішніх
сторін реборд. Це забезпечило чіткий базовий
орієнтир початку проведення випробувань.
Наступним кроком технічних фахівців було виготовлення планок для кріплення тримачів змащування та покупка змащувальних стрижнів.
Змащувальні стрижні дуже тверді, і після початкового періоду «зносу» вони прослужать близько
2 місяців, залежно від режиму роботи крана.
Відповідно до законодавства, американські
компанії зобов'язані щомісяця перевіряти мостові крани якi експлуатуються, що обумовлює
постійну готовність лубрикаторів із встановленим
змащувальним стрижнем (брикетом) до роботи.
Установка змащувального стрижня (брикету) у
тримач лубрикатора повинна забезпечити щільне стиснення пружини, що надає максимальний
тиск стрижня на внутрішню сторону реборди.
Після встановлення системи лубрикаторів у
потрібних місцях на кожному крані, під час щомісячного профілактичного технічного обслуговування проводилися періодичні перевірки, щоб
знову задокументувати стан реборд коліс та
відрегулювати положення утримувачoв щодо реБЕЗПЕКА
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борд коліс і, при необхідності, встановлювати в
них нові стрижні, що змащують.
Випробування було проведено протягом
кількох місяців, щоб побачити, як зміна погоди
в період літо-осінь-зима вплине на співвісність
рейок та зміну ширини колії.
Також під час проведення випробувань була
передбачена функція нанесення сухого мастила
на головку рейкової колії з одночасним видаленням частинок сміття та бруду з рейок при пересуванні крана (Рис. 8).
См. ниже

Рис. 8. Нанесення сухого мастила на рейкову колію

РЕЗУЛЬТАТИ, ДОСЯГНЕННЯ
Після правильного застосування нової системи сухого змащування Trans-Lube Inc. внутрішня
поверхня реборди стає притираною до блиску.
Спостерігається легко помітна неозброєним оком
суттєва зміна стану реборди. Зміни стали помітні
протягом менше двох тижнів на кранах з важким
режимом роботи. Внутрішня поверхня реборди
замість матової стала глянцеподібною, дуже гладкою на дотик. Сухе мастило заповнило всі подряпини, тріщини та задири (задиры) на внутрішній
стороні реборди колеса.
Вимірювання показали, що істотне зношування частини реборди колеса припинилося завдяки
його «дзеркальній обробці». Відповідна сторона
головки рейки також притирається.
При зношенні реборд ходових коліс і рейки видається скрипучий звук високої тональності. Це
відбувається під час абразивного та адгезійного
контакту між колесами та рейками при пересуванні крана. Присутність, а іноді й відсутність деяких
звуків робить очевидним існування його прямого
зв'язку із зовнішніми кліматичними температурами. Мастило значно знизило рівень шуму.
ДЕЯКІ ВИСНОВКИ
З того часу як були встановлені лубрикатори
змащування реборд коліс на кранах, що пройшли випробування, на жодному крані заміна ходових коліс не проводилася.
Після випробування було ухвалено рішення
про перевірку стану мастильних матеріалів під
час щомісячного профілактичного огляду мостового крана. Перевірка та коригування положення лубрикаторів, а також заправка (установка)
мастильних стрижнів були негайно включені до
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звичайної процедури. Ця дія призвела до плавного переходу, що призвело до значного зниження потреби в контролі над лубрикаторами та їх
повторному заправленні. До початку процесу
змащування необхідно переконатися в тому, що
рукоятка лубрикатора правильно входить у реборду колеса по зовнішньому діаметру на стороні контакту з рейкою, не спрямована вниз і не
центрована по радіусу ширини катання колеса з
ребордою. При контакті мастила з кінцем реборди колеса, сухе мастило притирає внутрішню поверхню реборди у напрямку до радіусу поверхні
катання колеса в міру його обертання.
Робочий кінець тримача лубрикатора повинен
розташовуватися якомога ближче до внутрішньої сторони реборди колеса, що обертається
але не торкаючись її. Зазор 3 мм є оптимальним.
Колесо крана, звичайно, регулярно реверсується, і наявність великого зазору зумовить переміщення змащувального стрижня назад і вперед
усередині тримувача. Чим далі мастильний стрижень виступає з корпусу рукоятки тримача, тим
більше він зношується, переміщаючись у ньому
вперед і назад.
Для прискорення ефективності процесу змащування внутрішньої частини реборди, рекомендується під час початкової установки лубрикатора скосити контактну кромку мастильного
стрижня до приблизно 45° для максимальної відповідності її геометричного профілю реборди. Це
прискорює зношування мастильного стрижня до
точного профілю контакту і забезпечує змащування всієї внутрішньої поверхні реборди. При
квадратному профілі кінця мастильного стрижня
на реборді колеса буде лише невелика зона контакту, до прийняття ма- стильним стрижнем потрібного (точного) геоме- тричного профілю. Це
може зайняти деякий час, і в процесі нанесення
сухого мастила шляхом припрацювання (приработки) тертям, незачеплені поверхні реборди залишаються незмащуваними.
НА ЗАКІНЧЕННЯ
Існують інші пристрої такого ж призначення
(зокрема, патент США № 3896903), що забезпечують подачу мастила на реборди ходових коліс
мостового крана. У цьому випадку мастильні
елементи виконані у вигляді спіралей. Система
Trans-Lube, Inc конструктивно простіше. І незважаючи на те, що її вартість на звичайному
мостовому крані становить менше $1.500 плюс
установка на крані, практика показала, що придбання та встановлення цієї системи на п'яти
зазначених вище випробуваних кранах (8 коліс
діаметром 610 або 686 мм, з двома ребордами
на кожному крані), була меншою за вартість відновлення одного колеса в зборі. Окупність описаної вище системи робить iї перспективним
вкладенням.

ЛІФТИ: ІННОВАЦІЙНІ ТЕНДЕНЦІЇ,
ЯКІ БУДУТЬ ДИВУBATИ
Кейліс Йосип, інженер, архітектор, м. Сан-Франциско, США

(ЗАСНОВАНО НА МАТЕРІАЛАХ ІНТЕРНЕТ РЕСУРСІВ)
Закінчення. Початок у номері №03 (234) 2022 р.
ТЕНДЕНЦІЇ ІННОВАЦІЙ У ЛІФТАХ
1. Thyssenkrupp ліфт системи MULTI
Thyssenkrupp ліфт MULTI — перший у світі безканатний ліфт, здатний переміщатися як горизонтально, так і вертикально (Рис. 12).
Підйомник працює за технологією лінійного двигуна, щоб скоротити час та споживання енергії. Зі зростанням урбанізації будівлі стають вищими і ширшими, а їх конструкція ускладнюється. Традиційні
звичайні ліфти не можуть відповідати естетиці та вимогам будівель.
Таким чином, архітектори та дизайнери прагнуть вийти за рамки звичайного. Тут на сцену виходять ліфти ThyssenKrupp. Підйомні кабіни
переміщуються як вертикально, так і убік. Він зручно підтверджує потреби у міській мобільності. Більш того, ліфти MULTI Thyssenkrupp доцільно використовувати для мегависотних будівель. Він займає дуже
мало місця у шахті ліфта. Це збільшує корисну площу будівлі до 25 %.
Швидкість ліфта Thyssenkrupp скорочує час очікування пасажирів.
MULTI не використовує троси. Навпаки, лінійні двигуни запитуються
для переміщення ліфта ThyssenKrupp. Ви можете поставити питання,
чи небезпечно забезпечувати мобільність ліфта без тросів, за які можна триматися. Тим не менш, кабіни ліфта поставляються з батареями, щоб забезпечити додаткову безпеку ліфта у разі вимкнення електроенергії. Крім того, багатоступінчаста гальмівна система обмежує
вільний рух кабін. Thyssenkrupp зробив MULTI більш футуристичним,
впровадивши в нього технології штучного інтелекту. У ліфтах MUlty
Thyssencrupp широко впровадила цифрові технології, що дозволяють
оптимізувати обслуговування ліфтів у будівлі, особливо у години пік,
скорочуючи час очікування ліфта у багатоповерхових будинках з великим пасажиропотоком.
2. Schindler система ”Ahead” для Schindler Lift
Shindler Ahead — це революційна цифровая система, яка забезпечує повністю замкнений цикл обслуговування, мониторинга, взаємодії
та інформаційної системи для ліфтів і єскалаторів. Саме приємне в
Schindler Ahead те, що вона легко інтегрирується з існуючими ліфтами
Schindler та інфраструктурою будівлі. Крім того, Schindler Ahead об’єднує ліфти та єскалатори з цифровою платформою “Schindler – Cloud”,
яка предocтавляє дані та інформацію щодо стану ліфтів і єскалаторів
у режимі реального часу, прогнозную аналітику та упереджуючий
двосторонній зв’язок. Система єффективно виконує наступні функції:
• контроль нaвантаження;
• регулювання кількості спрацювань і циклів відкривання дверей у
години пік та у інших випадках;
• скорочення часу очікування;
• аналіз і робота у відповідності з тенденціями трафіка приміщення.
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3. Двоповерхові ліфти
Двоповерхові ліфти (Рис.14) зазвичай використовуються в будинках висотою 40 і більше
поверхів. Lotte World II, перша будівля в Кореї,
висота якого 555 метрів і 123 поверхи, обладнана двоповерховими ліфтами. За даними Otis
Elevator Korea, у світі використовується лише
600 двоповерхових ліфтів. Лише кілька іноземних компаній, включаючи Otis, ThyssenKrupp,
Schindler та Mitsubishi, досі могли виробляти
двоповерхові ліфти у промислових масштабах, але Hyundai Elevator, найбільший виробник
ліфтів у Кореї з погляду продажу, заявив, що
завершив розробку власного ліфта, технологій і
незабаром оголосить результати. Двоповерхові
ліфти зазвичай можуть рухатися зі швидкістю
10 м/с — досить швидко порівняно із звичайними ліфтами у багатоповерхових будинках, що
переміщуються зі швидкістю від 1,5 до 2 м/с.
Якщо звичайні ліфти можуть одночасно перевозити 20 осіб, то вони можуть прийняти і 40. Двоповерхові ліфти особливо корисні для будівель
із оглядовими майданчиками. У знаменитих
хмарочосів завжди багато людей у вестибюлі чи
підвалі, які хочуть пройти на оглядові майданчики на верхніх поверхах. Щоб ще більше підвищити ефективність, двоповерхові ліфти часто
запрограмовані зупинятися лише на парних чи
непарних поверхах. За даними Otis, на даний
час їй належить 90 відсотків світового ринку
двоповерхових ліфтів.

Рис.14. Гаджет HoloLens дозволяють точно визначити
проблему

4. Thussencrupp ліфтова система TWIN
Thussencrupp TWIN - єдина ліфтова система,
в якій дві кабіни ліфта переміщуються в одній
шахті незалежно, один над одним. У той час, як
традиційні ліфтові системи вимагають окремих
шахт для кожної кабіни ліфта, TWIN вимагає
менше шахт, оскільки кожна з них може вмістити
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дві кабіни ліфта, що дозволяє заощадити більшу частину простору будівлі. Це вдосконалений
тип двоярусної ліфтової системи. Кожен ліфт
має свій власний тяговий привод, контролер,
канати, противагу і регулятор, але вони мають
одні й ті самі напрямні та посадкові двері. Система підтримує мінімальний зазор між двома
кабінами ліфта за допомогою чотириступінчастої системи безпеки. Машинне приміщення може бути однорівневим або дворівневим.
Система TWIN працює з відправкою до пункту
призначення "TK AGILE" (раніше Destination
Selection Control) як обов'язковий пристрій. Це
дозволяє обслуговувати виклики з холу, з нижнього і верхнього поверху безпосередньо, без
необхідності змінювати ліфт. Набір ліфтів TWIN
також завжди буде включати звичайний ліфт
без TWIN як резервний.
5. Зовнішні ліфти
Якщо внутрішня структура будівлі така, що у
неї немає місця розміщення ліфтової системи, її
можна встановити зовні. Можна запитати, чи це
заважатиме дизайну фасаду будівлі або робити
його некрасивим. Концепція зовнішнього ліфта,
запропонована Toshiba дозволяє зберегти естетику будівлі, а також підвищити її ефективність
у використанні простору та функ- ціональність.
Цей бренд ліфтів розробив бездо- ганні зовнішні ліфти для житлових та комерцій- них будівель
та розсунув межі технологій. Крім того, конструкція високошвидкісного зовнішньо- го витягу може працювати зі швидкістю понад 350 м/хв.
Там немає стін шахти та є надійна превентивна
система для захисту пасажирів від будь-якого
нещасного випадку.
6. Джонсон Ліфт – безконтактні ліфти
У зв'язку зі зрушеннями у світовій динаміці
через пандемію COVID-19, що продовжується,
стало важливо значною мірою обмежити фізичний контакт при керуванні ліфтами. Тому, щоб
відповідати новим нормам, компанія Johnson lifts
розробила цікаву, корисну та інноваційну операційну систему керування. Це нововведення дозволяє пасажирам керувати ліфтами Johnson,
не торкаючись кнопок або екрану. Мобільний
додаток EyeRIS (Рис.17) дозволяє пасажирам
вибрати поточний поверх та поверх призначення після сканування QR-коду ліфта Johnson. Це
унікальне рішення виявилося великою підмогою
для комерційних та житлових будівель, де щодня
зустрічається та подорожує різноманітний натовп. В Індії ця інтелектуальна система ліфтів вже
використовується в таких місцях як офіс метро
Ченнаї.

Рис.17. Мобільний додаток безконтактного керування
ліфтoм

7. Технологія зелених ліфтів
Сьогодні майже всі найкращі ліфтові компанії розробляють екологічні ліфти для сталого
розвитку. У ліфтах MRL використовується високоефективна система безредукторних двигунів
PM, яка значно знижує споживання енергії до
50 % у порівнянні з редукторними системами.
Використання легких сталевих ременів з поліуретановим покриттям у ліфтах і підйомниках
замість сталевих тросів ще більше підвищує
енергоефективність. Використання роликових
напрямних замість мастильних матеріалів підвищує екологічність. «Зелені» ліфти – це не лише
зниження енергоспоживання, а й рекуперація
енергії. Використання в ліфтах систем сигналізації призначення KONE, яка керує рухом у ліфтах
Kone. Зверніть увагу, що ліфти споживають найменшу кількість енергії, коли вони залишаються
завантаженими лише на 50% від їхньої загальної
вантажопідйомності. Таким чином, ці інтелектуальні системи керування пунктом призначення
уможливлюють енергозбереження. Зелені ліфти
зменшують загальний вуглецевий слід з їх виробництва до установки.
8. Гаджет HoloLens для ремонта ліфтів
ThyssenKrupp
Після оновлення ліфтів та підйомників неможливо залишити осторонь їх ремонт та обслуговування. Яка користь від технологічно
просунутого надшвидкісного ліфта, якщо його
ремонт потребує багатогодинної важкої роботи
та буріння розуму? Щоб уникнути проблеми ремонту мегависотних ліфтів, Microsoft придумала чудовий футуристичний пристрій під назвою
HoloLens (Рис. 14). Він дозволяє механіку оглянути ліфт та його компоненти, не піднімаючись
на десятки поверхів. HoloLens виглядає як пара
важких лижних окулярів зі спеціальною ручкою,
щоб затягнути ремені на голові. Коли ліфтовий
механік надягає його, він може бачити та чіпати
компоненти ліфта, а також використовувати рухи
рук, щоб досліджувати їх окремо. З'ясувавши місце несправності, механік може вирушити у всеозброєнні та усунути його. Польові випробування
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вже показали, що за допомогою пристрою технічне обслуговування можна виконувати вчетверо швидше, ніж раніше». Коли технічні фахівці
надягають окуляри, вони бачать цифрове меню,
накладене поверх їхнього поля зору. Звідси вони
можуть отримати доступ до всіх видів корисної
інформації, від 3D візуалізації ліфта, над яким
вони працюють, до інформації про історію обслуговування ліфта. Це дозволяє їм точно визначити проблему, не копаючись у старих забутих
файлах або, що ще гірше, не звисаючи з шахти
ліфта з ліхтариком. У багатьох випадках технічні
фахівці одержують всю необхідну діагностичну
інформацію ще до того, як прибудуть на місце
проведення робіт. Технічні фахівці також можуть
викликати резервну підтримку через відеоконференц-зв'язок. Окуляри дозволяють технічному
спеціалісту ділитися своїм полем зору безпосередньо з експертом поза майданчиком, минаючи
складні описи друкованих плат, які раніше характеризували ці типи викликів. Загалом продукт
допомагає підвищити ефективність, згладжуючи
дрібні розчарування, які колись стояли на шляху
техніків, які застосовують свій досвід для вирішення поточних проблем.
ВИСНОВОК
Інновації в технології та механіці змінили вигляд ліфтів та ліфтових систем. Майбутнє цих
систем буде більш енергоефективним та безпечним. Такі технології, як IoT, дозволяють здійснювати профілактичне обслуговування ліфтів.
Він може передбачити потребу ліфта у технічному обслуговуванні до того, як він вийде з ладу.
Більш того, несправності можуть виникати з багатьох причин, від спеки та тертя до жорстокого
поводження з боку пасажирів. Але розумні ліфти
таких брендів, як Otis, Schindler тощо, можуть
виявити та передбачити будь-яку проблему. Ці
властивості віддаленої діагностики та усунення
неполадок інтелектуальних ліфтів заощаджують
багато часу та коштів. Крім того, з віртуальною
реальністю технічним фахівцям навіть не потрібно виходити на об'єкт для перевірки проблеми.
Запобіжний ремонт робить ліфти надзвичайно
ефективними за часом. Сьогоднішні інтелектуальні ліфти для житлових і офісних будівель з
кожним днем стають розумнішими, все більш
комфортними і ефективними. Крім того, раніше
ліфти, які рухалися тільки вгору та вниз, тепер
рухаються і горизонтально. Системи інтелектуального призначення скоротили час очікування
та підвищили енергоефективність. Від естетики
комерційних та домашніх ліфтових кабін до довговічності та стійкості ліфтових систем – все розвивається і стає кращим. Тому можна очікувати,
що розумні ліфти стануть все популярнішими на
довгу перспективу.
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