
Указания за проектиране 

на сградата 

  

на  

 

водоснабдителна 

помпена станция 



Чертежи 

 Разпределение на ПС, М 1:50 

 

 Вертикален напречен разрез, М1:50 

 

 Вертикален надлъжен разрез, М 1:50 

 

 

 Аксонометрия на тръбопроводите 
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Височинно разположение 

Терен П.Ст. (даден 

в заданието) 

НВВН на ЧР 

Кота терен, п.ст. – кота под машинна зала > (2.5 ÷ 3.0) m  не вкопана П.Ст. 

Черпателен 

резервоар 

Помпена станция 

> 0.5 m 

от каталога 

hзаг. См.тр. 

Кота терен, п.ст. – кота под машинна зала < (2.5 ÷ 3.0) m  вкопана П.Ст. 



Машинна зала 

 Предназначение 
 
 Основни изисквания: 
 

 да има достатъчно пространство за удобно и 
безопасно обслужване на агрегатите, за монтиране и 
демонтиране на вала на помпата или ротора на 
двигателя; 

 
 да има възможност за разширяване при увеличение 

на броя на агрегатите; 
 
 да се предвиди място за командно табло, ако няма 

командна зала; 



Разположение на помпените агрегати 

Едноредово – един до друг; 

  

едноредово – един след друг; 

  

едноредово – под ъгъл; 

  

двуредово – един до друг;  

 

двуредово – един след друг;  

 

двуредово - шахматно 



Разстояния 

 Между помпените агрегати и стената 
 минимум 1 m (най-малко с 0,25 m по-голямо от 

дължината на ротора на електродвигателя или 
вала на помпата за лесен монтаж и демонтаж) 

 

 Между самите помпени агрегати 
 както по-горе 

 

 Между изпъкналите части на тръбопроводите 
 минимум 0,7 m 



Смукателни тръбопроводи 

 Най-уязвимото звено на ПС 

 

 Основни изисквания: 

 
 да не се допуска проникване на въздух в него; 

 

 да се даде възможност на въздуха, който се отделя от 
водния поток (поради пониженото налягане) да се 
придвижи към помпата и напорния тръбопровод; 

 

 да е оразмерен така, че да не предизвиква големи 
напорни загуби 



Въздушни 

възглавници – защо 

се образуват и как 

се предпазва 



Напорен тръбопровод 

 
 От стоманени тръби с фланшови съединения 

(или на заварка) с минимален брой фасонни 
части – за да издържа на напора при нормална 
работа, при затворен СК и особено при ХУ 

 

 Да е достъпен за преглед, ремонт, демонтиране 
и монтиране 



Начини за монтаж на напорните 

тръбопроводи 

 В монтажен канал 
 за тръби с диаметър до 500 mm 
 тухлен, бетонен, стоманобетонен, покрит с рифелована 

ламарина 
 

 В помещение под машинната зала 
 за тръби с диаметър > 500 mm и при голям брой 

помпени агрегати 
 

 Върху пода на машинната зала 
 при вкопани ПС; мостчета и стълби над тръбите 
 

• Над помпените агрегати 
 само при дълбоко вкопани ПС; тръбите се окачват или 

поставят на конзоли 

 



Схеми на свързване на смукателните и 

напорните тръбопроводи 



Спомагателни помещения 

 Дежурна стая (канцелария) 
 да е непосредствено до машинната зала и да е отделена с 

голям прозорец или стъклена разделителна стена; да е 
добре звукоизолирана; телефонна линия с обекта, който 
водоснабдява ПС 

 

 Командна зала 
 електроразпределителните табла; командния пункт; 

сигналните уреди 
 

 Работилница 
 ако станцията е отдалечена от водоснабдителния обект; 

инструменти, резервни части и др. За срочен ремонт на 
агрегатите, да има врата към машинната зала и склад 

 

 Трафопост 
 отделно или в обща сграда с ПС 



Хлораторно стопанство 

 Хлораторно помещение; 

 

 Предверие към хлораторното помещение; 

 

 Склад за съхраняване на течния хлор; 

 

 Вентилационно – дегазационно помещение; 

 

 Помещение за дежурния персонал със 
сервизни помещения 



Хлораторно помещение 

 Тук се монтират хлораторите и бутилките с хлор; 
 
 Да е с отделен вход и да няма връзка с другите 

помещения; 
 
 Входът към него – през преддверието; 
 
 Сградата да е масивна, от негорими материали, със 

стоманобетонна покривна плоча. Външен зид – 25 см, 
подът да е с топлоизолация, да не е хлъзгав, киселинно 
устойчива боя за стените 

 
 Да има добро естествено и изкуствено осветление и 

добра вентилация 



Преддверие към хлораторното 

помещение 

 Шкаф за противогази 
 
 Защитно облекло 
 
 Химикали за дегазация 
 
 Преносима аптечка с медикаменти за първа медицинска 

помощ 
 
 Възглавница с кислород и дихател 
 
 Питейна фонтанка за промиване на очите 
 
 Директен изход навън 



Подемно-транспортно 

оборудване 

 Неподвижна монорелса с телфер 

 за малки помпени агрегати (до 1000 кг) 

 

 Висящи кранове 

 две неподвижни греди, разположени 
успоредно и една подвижна греда 

 

 Мостови кранове 

 при по-тежки помпени агрегати  



Аксонометрия на тръбна система 



При нормална работа 

При хидравличен удар 

Начин на действие на 

удароубивателя 

Хидравличен удар – рязко повишаване на налягането, предизвикано от внезапно 
намаляване скоростта на движение на водата в тръбопровода 


