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This paper shows the importance of which ensures the correct 
functioning pumps water out damage or special weather. Also shows the 
operation of these pumps within compensation tank ok flow. 
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1.   Introducere 
 
Stația de epurare este amplasată pe malul stâng al râului 

Mureș, la sud de drumul național E 79 și este delimitată de Ferma 
Pomicolă 4 Deva. 

Apele uzate din zonele joase ale municipiului Hunedoara sunt 
canalizate în 6 stații de pompare, de unde sunt pompate în colectoarele 
gravitaționale. 

Stația este racordată la cele două colectoare principale: ovoid 
70/105 cm și clopot de 165/260 cm ce colectează apele uzate 
menajere si industriale din municipiul Hunedoara și comunele 
învecinate. Rolul stației este de a epura mecano-biologic apele uzate 



precum și stabilizarea nămolurilor rezultate în urma proceselor de 
epurare. 

Amonte de stația de epurare există un bazin de compensare a 
debitelor în perioada de ploi torențiale, debite ce revin în colectorul 
principal și sunt preluate în stația de epurare. Pentru compensarea 
lipsei de capacitate (Q > 2200 l/s), prevenirea poluărilor accidentale, 
aval de stația de epurare există iazuri biologice ~ 20 ha, de unde apele 
se evacuează în râul Mureș în mod controlat și cu aprobarea 
Inspectoratului de mediu si direcția Apelor Române. 

 
Stația de Epurare are rolul de a prelua și epura apa uzată 

menajeră și industrială din Municipiul Hunedoara și unele zone 
limitrofe.  

Stația de Epurare este de tip mecano-biologic iar efluentul 
stației este deversat în râul Mureș. 

Stația de Epurare cuprinde următoarele: 
 

 bazin compensare debite; 
 treapta mecanică; 
 treapta biologică; 
 iazuri biologice. 

 
Această nouă stație de epurare a apei a costat aproximativ 10  

milioane de euro și a fost realizată la cele mai noi standarde europene, 
cu cele mai moderne echipamente şi tehnologii în domeniu, conform 
reprezentanţilor ApaProd.  

 
Pe lângă fazele de epurare mecanică şi biologică, staţiile deţin 

şi o a treia fază: cea de colectare a nămolului.  
Doar în Hunedoara, în numai o oră, de pe reţeaua de 

canalizare se adună 4 m3 de nămol. Acesta este colectat şi lăsat să 
fermenteze. 

Biogazul rezultat este folosit apoi la producerea de curent 
electric prin intermediul unui motor special.  

Apoi, nămolul este adus la un grad de umiditate de 21 %, 
depozitat şi predat fermierilor interesaţi să-l folosească drept 
îngrăşământ.  

 
Transportul nămolului se face gratuit pentru fermieri, 

operaţiunea intrând în costurile generale generate de exploatarea 
sistemului de canalizare. 



2. Elemente de calcul şi proiectare a pompelor  
din cadrul bazinului de compensare 

 
Pentru calculul de dimensionare şi verificare a pompelor din 

cadrul bazinului de compensare a staţiei de epurare analizate,  s-au 
făcut următoarele ipoteze de calcul, în funcţie de condiţiile meteo şi 
perioada zilei, fiind prezentate schematic în tabelul 1 - Cantitatea de 
apă vehiculată prin sistem [1, 2, 3]. 

 
               Tabelul 1 

Nr. 
crt. 

Caz de 
dimensionare Simbol Cantitate de apă 

[l/s] 
1 Avarie QSA 845 
2 Vreme ploioasă QRW 845 
3 Vreme uscată QTW 503,4 
4 Debit nocturn QNZ 277,8 

 
Staţia de pompare are un număr de 4 pompe ce sunt 

automatizate din punct de vedere al funcţionării (intră pe rând în 
funcţiune în funcţie de necesităţi), asigurând un debit mediu de 700 
m3/h şi o înălţime de pompare de 9,6 m. 

 

 
 

Fig.1  Interfaţa comenzii pompelor din cadrul bazinului de compensare 
 
Pompele asigură debitul necesar de evacuare a apei uzate în 



principal în caz de avarie, şi anume vreme ploioasă, având drept scop 
protejarea sistemului de aducţiune al apei menajere.  

Pentru aceasta este foarte important de analizat şi prezentat 
curba caracteristică a acestor pompe, în vederea optimizării funcţionării 
acesteia. 

Trasarea acestei curbe permite o mai bună dozare a cantităţii 
de apă menajeră epurată deja mecanic, spre noua treaptă biologică. 

 

  
 

Fig. 2  Pompa destinată evacuării apei uzate menajere 
 
Preluarea apei uzate din canalizare, se face prin camera de 

intrare care este prevăzută cu două stăvilare (figura 3): 
 intrarea apei pe treapta mecanică; 
 by-pass spre iazurile biologice (în caz de avarie sau debite 

suplimentare. 
Această cameră de intrare este de tip clopot cu dimensiunile 

2,6/1,65 m.  



După camera de intrare apa menajeră parcurge următorul 
traseu din zona de tratare mecanică: 

 
 grătare rare și dese; 
 deznisipator 
 separator de grăsimi; 
 decantoare primare; 
 stație pompare nămol primar; 
 stație pompare apă decantată. 

 

  
Fig. 3  Preluare ape uzate din canalizare – 

intrarea apei pe treapta mecanică 
Fig.4  Evacuare apă uzată, 

epurată mecanic 
 
Curba caracteristică a celor patru pompe pentru evacuarea 

apei menajere din bazinul de compensare este prezentată în figura 5. 
 La trasarea acesteia s-a ţinut cont de următoarele date, şi 

anume: 
 
 înălţimea geodezică minimă: Hgmin = 1,83 m 
 înălţimea manometrică minimă:HMmin = 5,38 m 

 
3. Concluzii 
 

 ■ În cadrul acestui studiu, s-a analizat modul în care 
funcționează pompele, aflate în componența unui bazin de compensare 
din cadrul unei stații de epurare a apei menajere. 



 ■ Funcționarea corespunzătoare a pompelor din această zonă 
analizată, asigură condiții de curgere corespunzătoare și în condiții de 
siguranță, atât din punct de vedere al exploatării cât și în condiții de 
protecție a calității mediului, evitându-se infiltrarea apelor uzate în sol. 
 

 

 
 

Fig. 5  Curba caracteristică a celor 4 pompe de evacuare a apei menajere 
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