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Ключови думи:
д
изгр
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трическа централа,
ц
архимедовв винт,
шнек, В
Висше траннспортно училище
у
„Т
Тодор Кабллешков“.
Р
Резюме: В доклада е предст
тавен идееен проект
т за изграаждане на
а малка
нисконаапорна Воодно Елект
трическа Централа
а с Архим
медов винт
т. Целта е при
изгржддането да се
с включат
т колективви от всичкки катедри
и на ВТУ„ТТодор Каблешков“.
В послеедствие прри експлоат
тацията даа се провеж
жда изнесеено обучениие на студ
дентите
на площ
щадката на
н центра
алата. Прооизведенат
та електро
оенергия дда се пода
ава към
тяговат
та мрежаа за захран
нване на еллектротра
анспортнит
те средст
тва а нощем
ем да се
ползва зза осветлеение.
У
Увод.
С
След постррояването на
н Фотоволлтаична цен
нтрала на покрива
п
наа 1-ви корп
пус, след
построяяване на Вятърен генератор в двора на ВТУ,, построявването на Водно
електри
ическа цен
нтрала е логичнатаа следващ
ща стъпка. Вероятноо интересът към
следващ
щата логич
чна стъпка ще
щ доведе до по голям брой заинтересованни слушатеели!
Ако
А
разд
делим
уусловно
водния
потенци
иал в Бълггария на високонап
порен и
нисконаапорен, то първия
п
е рразвит достта добре
и почти
и няма какво да се ж
желае, докато при
втория не се забеелязва разввитие от времето
водните мелници за брашноо. Високонаапорния
ресурс на водаата за ппроизводсттво на
ч
Воднно Електр
рически
електроеенергия чрез
Централ
ли (ВЕЦ) е предпоччитан пораади ред
причини
и – висок КПД, оттносително
о малки
размери на хидр
ротурбинитте отнесен
ни към
генерира
аната
от
тях
м
мощност,
бързо
Фиг. 1. Кинеематична сх
хема.
пререгуулиране наа изходната мощностт и др. Но
о този ресу
урс на водаата вече в голяма
степен е оползотвворен, като
о са останаали места във
в високопланинскиите региони
и, които
са защи
итени от екколозите територии.
Н
Нисконапоорния ресу
урс на вводата не представл
лява серииозен интеерес за
енергеттиците порради масиввните съорръжения за
з улавяне потенциаалната енер
ргия на
водата и ниското КПД на няякои от извеестните реш
шения.
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О
От древни времена съ
ъществуваа обаче едн
но съоръжен
ние, чийтоо КПД е ви
исок при
малка ввисочина и при помпеен и при туурбинен реежим. Нари
ича се „Арххимедов ви
инт“ или
ни е познато още като „шнек
к“.
1. О
Общи свед
дения.
А
Архимедоввият винт вероятно е съществвувал по времето нна Архимед, но е
получи
ил неговотоо име пораади интерееса на Арх
химед към него, а нее защото той
т го е
изобреттил. Той об
бикновено е във форм
мата на мн
ного дълъг винт, посттавен в тръ
ъба, и се
използвва като поомпа. Когатто винтът се завърти
и, тръбата издига воода от дън
ното и я
изхвърлля през въ
ърха. Неговвият изобрретател не е отбелязаан, но верооятно е жи
ивял по
Източн
ното Средиземномори
ие около 3000 г. пр. Хр
р. Шнековите помпии (архимедо
ов винт)
днес са оптималлното реш
шение за ддовеждане до фикси
ирана висоочина на големи
количесства чиста или отпад
дъчна вода до фиксир
рани височ
чини. Те сее характери
изират с
висока функцион
нална безо
опасност, ннадеждносст и дълъ
ъг експлоаатационен живот.
Помпитте предлагаат гарантир
рана оптим
мална ефекктивност въ
ъв всяка рааботна точк
ка (дори
и при ччастично наатоварване) [1].
Ш
Шнекови помпи
п
(изввестни и каато Архимеедов винт) са обратим
ми, тоест те
т могат
да рабоотят и катоо турбини. Изработваат се с диам
метър до 5 m, напор до 12 m, дебит
д
10
000 l/s. Характерн
ното за този
и тип помппи е , че те „помагат на
н водата даа тече наго
оре“, т.е.
могат дда транспоортират го
олеми колиичества чи
иста или отпадна
о
воода до фик
ксирани
височин
ни. В об
братния реежим те могат да бъдат задвижвании като иззползват
потенци
иалната ен
нергия на вода, с К
КПД до 86
6 %. Монттират се ннаклонени спрямо
хоризон
нта на околло 40°. По обратниятт начин – когато се иззлива вода в горният край на
винта ттой се завъ
ърта докатто водата ссе спуска на
н долу. Гениалната
Г
стара техника от
времетоо на Арххимед е усъвършенсствана и предлага вече разлиични решения, в
зависим
мост от нуждите
н
наа енергетииката. Моггат да се монтират в предвар
рително
заготвеени улеи(леегла) от беетон или отт лят базал
лт, могат сее доставят с улей сто
оманена
ламарина, както и да се досставят и каато цели, компактни
к
инсталациии, предвар
рително
сглобен
ни и настрроени в заавода. Благгодарение на отвореената консттрукция с големи
проходи, шнекът се справя лесно с ф
флуиди, съд
държащи твърди
т
телаа, без опассност от
блокиране. Бавни
ите скоро
ости предоотвратяват преждевр
ременното износване и са
подходяящи за трранспорт на чувствиттелни флуиди. Дори
и при посттоянна скорост на
въртенее, шнековвите помп
пи се аддаптират автоматичн
но към ввходящия дебит,
гаранти
ирайки глад
дко и равно
омерно наттоварване без
б нуждата от контроолни средсства [2].

Фиг. 2. Общ вид на
н двигателн
ната систем
ма на ВЕЦ с архимедов ввинт.
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2. П
Принцип на
н действи
ие
Своббодно течаащата вода се влива ввъв виткитее на червяк
ка и посреддством свояята маса
завъртаа целия роотор фиг.3. Шнековаата турбин
на се изпол
лзва като хидродвиггател за
МВЕЦ за задвижвване на аси
инхронен ггенератор. Намира
Н
приложение при малки
и напори
и значи
ително колеебание на водното
в
колличество.

Фиг.
г. 3. Принцип
п на действи
ие на шнекова турбина (а
архимедов виинт).

П
Предимств
ва:
- Ниски разходи
р
за строителнаата част наа малката водна електтроцентрала;
- Висок КПД
К
при нисък напорр;
- Проста конструкц
ция;
- Слабо износване;
и
- Дълъг експлоатац
е
ционен живвот;
- По-ниска цена в сравнение
с
с традицион
нните центтрали;
- Лесно обслужване
о
е;
- Малки експлоатац
ционни раззходи;
- Лесен достъп
д
до съоражение
с
ето;
- Нечувствителна към
к значитеелно колебание на вод
дното колиичество;
- Позволяява свобод
дно преминнаване на риби
р
през съоръжениието само в права
посока т.е. отгоре-надолу (в обратна по
осока е нео
обходим риибоход);
- Позволяява свобод
дно преминнаване на пр
редмети пр
рез съоръж
жението;
- Може да
д работи с мръсни (оотпадни вод
ди);
- Не се нуждае от системи за ообезвъздуш
шаване;
- Малко на брой допълнителнни обслужващи агрегаати и съоръъжения;
- Не се нуждае от прецизност
п
при израбо
отването;
- Не се нуждае от напорен
н
тръъбопровод.

-

Недосстатъци:
Обемиста констр
рукция;
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-

Верояттна по-виссока цена н
на турбинната част спрямо коонвенцион
налните
турбин
ни;
Нуждаае се от му
ултипликаттор между
у шнека и генераторра.

3. И
Идеен прооект
Предлаагам да бъд
де разработтен и осъщ
ществен про
оект на вод
дно електррическа цен
нтрала с
архимедов винт фиг.4.
ф

фигг.4. Проект на
н водно елекктрическа централа
ц
с ар
рхимедов виннт .

Това дда стане каато за цел
лта е необхходимо да бъде сформиран гголям колеектив от
студентти, доктораанти, преп
подаватели и спужитеели на Ви
исше Траннспортно Училище
У
„Тодор Каблешкоов“. Предсставителитте на съответната каатедра да поемат чаастта от
дейносттите по рееализиране на проектта, които са
с най-сходни с напрравлението
о, което
предстаавляват, както следва:
- Каттедра „Електроснабдяяване и елеектрообзавеждане на транспортаа“ - проекттиране и
изгграждане на електрич
ческата частт на ВЕЦ-аа;
- Каттедра „Съобщителнаа и осигуррителна теехника и системи“ – проекти
иране и
изгграждане ди
истанционн
но управлеение и мони
иторинг наа ВЕЦ-а;
- Каттедра „Траанспортно строителств
с
тво и съоръ
ъжения“ – проектиран
п
не и изграж
ждане на
беттониия улей
й и фундам
ментите;
- Каттедра „Икоономика и счетоводсство в тран
нспорта“ – оформянее на необхо
одимите
доккументи за изграждан
нето на ВЕЦ
Ц-а;
- Каттедра „Мехханика“ – проектиран
п
не и изграж
ждане на мееханичнатаа част на ВЕ
ЕЦ-а.
Класиччески Пример за вод
дно електррическа цен
нтрала мож
жете да виидите на следните
адреси
и:
httpps://www.youtube.com
m/watch?v=ppgTQTMEn
n4-I
httpps://www.youtube.com
m/watch?v=hhGYpBrh3U
Usc
httpps://www.youtube.com
m/watch?v=R
RTKaLyi_JJTc
httpps://www.youtube.com
m/watch?v=66AvpEujvu
uKA
httpps://www.youtube.com
m/watch?v=tty56Xutnbh
h4
4. М
Месторазп
положениее
Прооекта да бъ
ъде осъщесствен в горрното течен
ние на Влаадайска рекка тоест раайона на
Ж. К. О
Овча купел фиг. 5. или
и друго поддходящо мяясто.
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Фиг.5. Владайска
В
реека в района на ж. к. Овч
ча купел.

5. Т
Техническ
ка част
За реаллизиране на проекта е необходиимо
изгражддане на парралелен беетонен канаал с
минимаален хидравличен наклон
н
с цел
пренос на работн
ния флуид
д до входаа на
н височин
на.
шнека ббез загуба на
Следващия участъ
ък от бетон
нния каналл е с
накло
он 40º и в него ссе полага шнека.
Течащ
щата вода се вливаа във витк
ките на
червяяка и посреедством сввоята маса завърта

целия рротор.
Ротора чрез муултипликаттора преддава
своето
въртелливо
движение
на
генераттора, коетто зе пр
реобразуваа в
електри
ическа енерргия
С
След провеедени набл
людения и измервани
ия фиг.6. определихм
о
ме прибли
изителен
дебит в размер наа 400 литраа/секунда. П
При възмож
жен напор от 5 метраа водния реесурс би
възлязъ
ъл на:
((1) P = η*gg*Q*H ≈ 0.7
7*9.81*4000*5 = 13734
4[W]
К
Където:
η - сумарн
но КПД на шнека
ш
муллтипликатор
ра и ел. ген
нератора
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g - земно ускорение
у
Q - дебит [л/с]
H - напор [м]

Фи
иг.6. Корито
ото на Владаайска река в района
р
на ж.
ж к. Овча куппел.

6. Е
Ефект
Посстрояванетоо на енерги
иен обект В
ВЕЦ ще довведе до слеедните ефеккти:
- Щее затвърди
и имиджа на
н ВТУ каато органи
изация обучаваща каадри в сфеерата на
енеергетиката,, строителсството и иккономикатаа.
- Щее даде въ
ъзможност студентитте и доктторантите да провеж
ждат прак
ктическо
обуучение на място.
м
- ВТ
ТУ ще можее да се похвали като ннай големи
ия производ
дител на зеелена енерггия сред
ВУ
УЗ-овете.
- ВТ
ТУ ще можее да се похввали с най--голямо раззнообразиее от ВЕИ.
- ВТ
ТУ ще можее да се похввали с първвата в Бълггария ВЕЦ с „Архимеедов винт“.
Произвведената екологично
е
чиста енеергия от цеентралата би могла дда се изпо
олзва по
няколкко начина:
- Продажба на енергията на ЕРП;
- Оп
ползотворявване на произведен
п
ната енерггия за заахранване на най-б
близката
траамвайна ли
иния (№5) – денем. Заахранване на
н уличното осветленние на най-близкия
буллевард – ноощем;
- Пренос на енеергията чреез мрежатаа на ЕРП заа използван
нето и във В
ВТУ;
води.
Изв
Реаализирането на този относителн
о
но мащабен
н и амбици
иозен проеккт е едно огромно
о
предизввикателствво за предсставителитте на Висш
шето Трансспортно Уччилище. Ще
Щ бъде
доказаттелство за нашите знаания, комппетенции, професиона
п
ализам и уумения за работа
р
в
екип.
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IDENTITY PROJECT OF WATER ELECTRIC CENTER WITH
ARCHIMEDES SCREW
Martin Zlatkov, Petko Kostadinov
dj_marti79@mail.bg, petko__kostadinov@abv.bg

Todor Kableshkov University of Transport
Sofia, 1574, str. "Geo Milev" 158
BULGARIA
Key words: conceptual, design, build, water, electric, central, archimedes, screw,
screw. Higher School of Transport "Todor Kableshkov".
Abstract: The report presents a conceptual project for the construction of a small lowpressure Water Power Plant with Archimedes screw. The aim is to include teams from all
departments of the Todor Kableshkov University of Transport. Subsequently, in-service
training will be carried out to students at the plant site. The electricity produced is supplied to
the traction network for powering electric vehicles and is used for lighting at night.
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