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1) Помпена станция за битови отпадъчни води 

 Черпателният резервоар е дълбоко 

вкопан, а машинната зала има подземна 

и надземна част. 

 Помпите, тръбопроводите, арматурите са 

разположени в подземната част на 

сградата, която е изпълнена монолитно. 

 Двигателите на помпите са в надземната 

част на машинната зала. 

 В станцията са монтирани четири 

центробежни помпи с вертикален вал. 

 Помпите са в суха камера под нивото на 

водата в черпателния резервоар. 

 На довеждащия канал в черпателния 

резервоар е монтирана решетка с 

механизирано почистване. 

 Задържаните отпадъци се събират 

контейнери и се изнасят през люк чрез 

електротелфер, монтиран на монорелса 

на открито. 
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2) Дълбоко вкопани канализационни помпени 

станции 
 Дълбоковкопана помпена станция, 

изпълнена като спускащ се кладенец. 

 В подземната част са поместени 

черпателният резервоар и машинната зала. 

 Надземна част със спомагателни 

помещения, подемни механизми и отделни 

входове към подземните помещения, 

подемни механизми и отделните входове 

към подземните помещения. 

 В машинната зала са монтирани две помпи 

с хоризонтална ос – естествено заляти, 

тръбопроводи и арматури. 

 На довеждащия колектор е монтирана 

решетка с механизирано почистване. 

Задържаният материал се придвижва с 

транспортна лента до контейнер, който се 

изважда с електротелфер през люка над 

резервоара извън помпената станция. 
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3) Помпена станция за дъждовни и битови 

води 
 Голяма неравномерност на притока в сухо 

време и по време на дъжд.  

 Две помпени групи със стъпаловиден 

график. 

 По време на дъжд от довеждащия колектор 

на смесената канализационна система се 

разделят чрез преливна шахта преди 

помпената станция и се насочват към два 

отделни черпателни  резервоара. 

 В резервоара за дъждовни води са 

монтирани потопяеми помпи с вертикална 

ос в надземна машинна зала, а 

тръбопроводите а арматурите към тях – в 

монтажен полуетаж и монтажна камера 

извън чертите на сградата. 
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3) Помпена станция за дъждовни и битови 

води 
 Помпените агрегати за сух отток са 

монтирани в подземна машинна зала. 

 Помпите с хоризонтална ос са естествено 

заляти. 

 Подземната част на сградата е с 

хидроизолация. 

 Всички подемни механизми са монтирани в 

надземната част. 
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4) Канализационна помпена станция с 

шнекови помпи 

 Закрити помпи 

 Изкачват отпадъчните води от вкопания колектор 

на височина на площадката на пречиствателната 

станция, след което водата се движи към 

отделните съоръжения гравитачно. 

 Помпите са разположени в закрити 

стоманобетонни корита. 

 В машинната зала се намират само двигателите. 

 Лесен монтаж и обслужване. 

 Автоматизирана помпена станция. 
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5) Други примери 
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