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Резюме: Разработена е и внедрена автоматизирана машина за събиране и 
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ВЕЦ. 

 
Ключови думи: автоматизиране, електрозадвижване 
 
1.Въведение 
Събирането и отстраняването на наноси от листа, клони и други отпадъци 

от събирателните скари на малките ВЕЦ-ове е трудоемък процес, изискващ 
ангажиране на помощен персонал и  периодично и в екстрени ситуации 
намесата на определен брой работници за ръчното им отстраняване. Известни 
са системи и устройства за автоматизация на този процес, внедрени в системата 
на НЕК. При малките ВЕЦ има възможност за внедряване на единични 
нестандартни разработки, предвид спецификата на всеки обект и изпълнението 
му според ландшафните особености, с използването на ръчни или 
механизирани електрозадвижвания[1]. Малките водни електрически централи 
(МВЕЦ) са доказани и утвърдени съоръжения в продължение на много години. 
Технологията за тяхното изграждане и експлоатация е утвърдена и проста. За да 
бъде инвестицията в МВЕЦ печеливша е необходима много добра оптимизация 
при избор на технологично решение, тип оборудване и най-важното отлично 
преценена възвръщаемост на инвестицията. В [2,3] са разгледани някои 
принципни положения, даващи основни насоки за проектиране на определени 
технологични съоръжения за такива нужди. Целта на настоящото изложение е 
да се представи конструкцията и електрообзавеждането на  автоматизирана 
машина за почистване на  събирателните скари, внедрена във ВЕЦ-Априлци, 
при  производство на електрическа енергия чрез последователно преобразуване 
на хидравличната енергия на водата от реактивна водна турбина в механична 
енергия и чрез генератор в електрическа енергия (възобновяеми енергийни 
източници). 

 
2. Изложение 
МВЕЦ ”Априлци” получава водосбор от високопланински водоизточници, 

минаващи през гори с иглолистна и широколистна дървесина, като част от 
отпадната маса(листа,клони и пр.) по естествен път попада в речните корита. 
Събирателният басейн за напорният тръбопровод е снабден с метални решетки 
и събирателни скари, които периодично и при екстрени случаи(обилен валеж, 
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снеготопене и пр. ) трябва да се почистват. До внедряването на представената 
разработка се е налагало ползването на персонал за ръчно почистване,  
достигащ понякога до 15 човека. 

Преодоляването на този проблем е постигнато като се разработи и внедри 
машина за автоматичното изпълнение на тези трудоемки дейности. Подобна 
конструкция е показана на фиг.1. 

Фиг.1 Автоматизирана машина за почистване на  събирателни скари за ВЕЦ 
 
Съоръжението включва следните основни възли: носеща конструкция 

разположена вертикално и центрирано спрямо басейна, като на нея са 
монтирани задвижвания на почистващ гребен, извършващ въртеливо движение, 
с възможност за реверсиране , и подемна система с елекродвигател и винтова 
предавка за повдигане и сваляне на почистващия гребен на необходимата 
височина съобразно нивото на водата в басейна. Събраната отпадна маса по 
центробежен път се изтласква по улей за нейното отвеждане и събиране.  

Електросхемата на съоръжението е представена на фиг.2. Включва 
електрозадвижване  с асинхронен двигател за почистващият гребен и 
електрозадвижване  с асинхронен двигател за повдигателният механизъм, със 
съответната релейно-контакторна система за тяхното управление , реверсиране 
и защита. 
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Фиг.2- Електросхема на съоръжението 

 
 
Експлоатацията до момента показва добри резултати и е с перспектива за 

внедряване и в други МВЕЦ. Предложеното електрозадвижване в момента се 
усъвършенства чрез въвеждане на микроконтролери за пълно автоматизиране 
на процеса на почистване. Възможно е и въвеждането на система за мониторинг 
на този процес и дистанционното му управление. 
 

3. Изводи 
Предложената  автоматизирана машина за почистване на  събирателни 

скари за ВЕЦ притежава следните предимства: 
• Повишена производителност и отмяна на трудоемки дейности от ниско 

квалифициран персонал; 
• Възможност за експлоатация при всякакви неблагоприятни атмосферни 

условия 
• Възможност за пълно автоматизиране на процеса и мултиплицирането 

му и в др.дейности.   
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