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Въпрос 25 
Примери за водоснабдителни помпени 

станции 
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1) Помпена станция при тръбен кладенец 

 Помпа с хоризонтална ос, 

построена над тръбен кладенец 

 Полувкопана с подземна и 

надземна част, тъй като 

динамичното водно ниво е 

сравнително ниско. 

 За да не прониква вода в 

машинната зала, стените и дъното 

са хидроизолирани. 

 Смукателната тръба, която е 

спусната в тръбния кладенец, е 

укрепена и снабдена със 

спирателен кран, за да не 

проникват води отдолу нагоре, 

когато помпата не работи. 

 Предвижда се вентилация на 

помпената станция.  

 На всеки 10 броя тръбни кладенци 

се предвижда една резервна 

помпа на склад. 

 Входният люк се монтира над 

отвора на кладенеца. 
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2) Помпена станция при кладенец тип „Раней“ 

 Вертикални помпи. 

 Помпите са потопени и естествено 

заляти. 

 Двигателите са в надземното 

помещение, подът на което е по-висок 

от терена с 0,5 m.  

 Надземната част може да е кръгла или 

провоъгълна. 
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3) Помпена станция при шахтов кладенец 

 Хоризонтални центробежни помпи. 

 За да се осигури естествено залива при 

пускането им в действие, те са 

монтирани на междинна 

стоманобетонна плоча на кота по-ниска 

от котата на статичното водно ниво. 

 Плочата е с входен стоманобетонов 

кръгъл отвор и отвори за смукателните 

тръби и за отдушника. Отворите трябва 

да са много добре уплътнени, за да не 

протича вода през тях, когато водното 

ниво в кладенеца се повиши. 

 Тръбата на отдушника завършва високо 

над статичното водно ниво и е извита 

надолу. 

 Всяка смукателна тръба е снабдена със 

СК. Отворът на горната подова плоча се 

предпочита да бъде над агрегатите. 

 Заливането на помпите е естествено, 

тъй като след спирането им, водното 

ниво от динамично се покачва на 

статично, което е по-високо от оста на 

помпата. 
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4) Надземна помпена станция 

 Машинна зала с електрическо табло и 

повдигателен механизъм 

 Смукателните и напорните 

тръбопроводи са положени в монтажен 

канал. 

 Напорният тръбопровод извън 

помпената станция е укрепен чрез 

опорен блок на чупката. 

 Хлораторното помещение има вход, 

отдалечен от другите входове и е 

напълно изолирано от другите 

помещения. 
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5) Полувкопана помпена станция 

 Полувкопана помпена станция с три 

хоризонтални центробежни помпи 

 Напорният тръбопровод е монтиран на 

пода под пасарелката 

 Командна зала и дежурно помещение 

 Работилницата е разположена откъм 

страната на монтажната площадка 

 Хлораторното помещение е със 

самостоятелен вход – шкаф, 

дегазационна шахта и фонтанка. 

 Трафопостът е откъм страната на 

командната зала 

 Подът е по-висок от терена с 0,50 m. 
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5) Надземна помпена станция 
 Надземна помпена станция с четири помпени 

агрегата с хоризонтална ос, които имат общ 

смукателен и напорен тръбопровод във вкопан 

монтажен канал. 

 Достъпът до монтажния канал се осъществява 

чрез люкове, покрити с рифелована ламарина. 

 Трансформаторният пост е отдалечен от 

сградата на помпената станция 
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5) Помпена станция с полувкопана машинна 

зала 
 Полувкопана машинна зала – при липса на 

подпочвени води 

 Четири многостъпални помпи 

 Тръбопроводите са положени по пода на 

машинната зала върху бетонови блокчета. 

 Достъпът до машинната зала се осъществява 

чрез пасарелка на кота, еднаква с котата на 

пода на спомагателните помещения. 
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5) Помпена станция с полувкопана машинна 

зала 
 Полувкопана машинна зала – при липса на 

подпочвени води 

 Четири многостъпални помпи 

 Тръбопроводите са положени по пода на 

машинната зала върху бетонови блокчета. 

 Достъпът до машинната зала се осъществява 

чрез пасарелка на кота, еднаква с котата на 

пода на спомагателните помещения. 
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5) Хлораторна сграда 
 Два хлораторни апарата в отделно помещение 

 В съседното разходно помещение са 

разположени теглилките с монтирани върху 

тях разходни бутилки с течен хлор. 

 Двете помещения са с отделен вход 

 Изолирани, с отделен вход са и помещения – 

склад за хлорни бутилки, склад за разтвор на 

NaOH и вентилационно помещение, в което са 

монтирани вантилатор и скрубер за 

пречистване на замърсения с хлор въздух.  
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6) Други примери на помпени станции 
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6) Други примери на помпени станции 
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6) Други примери на помпени станции 


