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Прва вежба: 
 

УПОЗНАВАЊЕ СА ПРОГРАМОМ; ПРИПРЕМА ПОДЛОГЕ 
Рад: Главни пројекат унутрашњих инсталација водовода и канализације 

 
Пројектни задатак: 
Урадити Главни пројекат унутрашњих инсталација водовода и канализације за задати објекат.  
 
Прилози: 

 Главни пројекат водовода и канализације у основама, 
 Пресеци канализације,  
 Хидраулички прорачун канализације, 
 Изометријска шема водовода, 
 Хидраулички прорачун водовода, 
 Ентеријер купатила са каталошким листовима, и 
 Предмер и предрачун радова. 

 
Размера: 1:100 
 
Формат: Графички прилози који се односе на пројекат водовода и канализације биће 
постављени на јединственом листу према шеми на следећој страници. Висина листа је 60 cm, a 
дужина зависи од величине објекта. Вежба која се односи на ентеријер купатила ради се на 
посебним листовима. Прорачуни, предмер и предрачун, као и каталошки листови су на А4 
формату.  
 
Подлога за пројекат водовода и канализације:  
Одговарајући задати објекат треба приказати кроз: основу приземља са парцелом, основу спрата 
и основу крова, у свему према датој шеми.  
 
Основе треба да садрже све конструктивне елементе (стубове, зидове, степеништа), прозоре и 
врата. Зидове исцртати са две линије, без приказивања слојева или било каквих шрафура. 
Спољни зидови су дебљине 40 cm, a унутрашњи 15 cm. Основе треба да буду у размери 1:100, 
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без дужинских кота. Неопходне су апсолутне висинске коте на свим хоризонталним површинама, 
као и у угловима парцеле. Кућа је постављена на равном терену.  
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Друга вежба: 
 

ПОСТАВЉАЊЕ ВЕРТИКАЛА 
 
Задатак: 
Одредити позиције санитарних и атмосферских вертикала на које ће се прикључити сви 
санитарни објекти. Санитарна вертикала је пречника 110 mm, уколико је на њу прикључена бар 
једна WC шоља. У осталим случајевима пречник санитарне вертикале је 75 mm. У објекту су 
предвиђене полиетиленске канализационе цеви. Канализациона вертикала треба да буде у 
непосредној близини WC шоље, удаљена не више од 1,5 метар.  
 
С обзиром на то да вертикала не може да се постави у зид, за санитарне вертикале треба 
озидати посебан инсталациони канал. Инсталациони канал, као и канализациона вертикала 
пролазе кроз цео објекат (све етаже) и морају бити на истој позицији на свим основама. Све 
канализационе вертикале излазе и на кров, тако да их треба приказати и адекватно обележити 
на свим основама.  
 
Атмосферске вертикале су пречника 125 mm. Спуштају се од крова до терена споља, испред 
објекта. С обзиром на то да се ради о стамбеном објекту, атмосферска канализација не сме да се 
води кроз затворене канале унутар објекта. Кров може бити раван или кос. У оба случаја на 
основи крова мора да се прикаже пад кровних равни према риголама или хоризонталним 
олуцима и олучним вертикалама. Положај олучних вертикала треба приказати на свим 
основама. 
  
Вертикале се обележавају словом и бројем. Санитарне канализационе вертикале се обележавају 
са В,... а олучне (атмосферске) вертикале са О,... Поред назива вертикале мора се уписати њен 
пречник (нпр. В2 Ø110,  О3 Ø125,...). 
 
 

Трећа вежба: 
 

ГОРЊИ РАЗВОД КАНАЛИЗАЦИЈЕ 
Задатак: 
Пројектовати горњи развод канализације (мрежу цеви изнад земље) у целом објекту. Повезати 
све санитарне објекте непосредно или посредно са одговарајућим вертикалама, користећи 
расположиве фасонске делове. Приказати канализациону мрежу у свим основама.  
Димензионисати цеви према санитарном објекту из којег се одводи вода до вертикале. Водити 
рачуна о томе да се цеви могу само проширивати, а никако сужавати у смеру тока воде. 
Канализациона мрежа треба да буде што је могуће краћа и са што мање скретања. 
 
Цеви у оквиру канализационе мреже цртати са две линије и јасно приказаним фасонским 
комадима. Цеви које се налазе у хоризонталној равни горњег развода постављене су у паду од 
1,5% према вертикали.  
 

Санитарни објекат Пречник цеви на канализационом 
одводу 

Висина прикључка  
на зиду 

WC шоља Ø110 10 cm (за балтик 
шољу) 

умиваоник Ø50 40 cm 
када Ø75 (Ø32 ако се прикључује на  
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подну решетку) 
туш када Ø75 (Ø32 ако се прикључује на 

подну решетку) 
 

биде Ø50 15 cm 
писоар Ø50 40 cm 

подна решетка Ø75  
веш машина Ø50 60 cm 

судопер Ø75 40 cm 
машина за судове Ø50 40 cm 

Четврта вежба: 
 

ДОЊИ РАЗВОД КАНАЛИЗАЦИЈЕ У ОСНОВИ 
 
Задатак: 
Пројектовати доњи развод канализације (мрежу цеви испод земље) којом се канализациона 
вода одводи до уличног колектора. Све вертикале које су се спустиле до терена, треба на дубини 
од најмање 1'00 cm испод коте терена хоризонтално, уз пад од 2% водити према уличном 
колектору. Цеви које се у доњем разводу воде паралелно са зидовима, морају бити удаљени од 
зида 1m ако се налазе испод објекта или 1,5m ако се налазе споља.  
 
Пошто се ради о општем канализационом систему, атмосферску и санитарну воду спојити у 
јединствену мрежу цеви. Само на једном месту кућна канализациона цев може да изађе са 
парцеле, да би се вода улила у колектор. Улични колектор је постављен паралелно са 
регулационом линијом. Ради се о полиетиленској цеви пречника 300 mm, на коју се кућна 
канализација прикључује помоћу праве рачве.  
 
Када санитарне вертикале на свом доњем крају пређу у хоризонтални развод, њихов пречник 
мора да се повећа и то: за вертикалу Ø75 на Ø110, а за вертикалу Ø110 на Ø160. Пречник цеви 
атмосферске канализације остаје Ø125 и у хоризонталном разводу. Изузетно, ако се у једну цев 
улива вода из три атмосферске вертикале, пречник хоризонталне цеви се повећава на Ø160. 
Цеви се могу само проширивати, а никако сужавати у смеру тока воде. Канализациона мрежа 
треба да буде што је могуће краћа и са што мање скретања. 
 
У дворишту је неопходно поставити и гајгер сливник у који ће отицати вода са терена. Сливник 
треба поставити на поплочану површину (а не на травнату), како би прихватио што већу 
количину атмосферске воде. Најбоље је да то буде испред гараже. 
 
На местима где може доћи до загушења канализације треба поставити ревизије. Уколико се цев 
налази у објекту и приступачна је (нпр. у подруму, гаражи, итд.), ревизија се поставља у виду 
посебног фасонског комада који садржи поклопац којим се омогућава отварање цеви и 
интервенисање на њој. Уколико се цев налази у земљи, поред ревизионог фасонског комада, на 
месту ревизије треба предвидети и ревизиони силаз (шахт) који ће омогућити приступ цеви. 
 
Ревизиони фасонски комад треба предвидети на сваком месту где фекална канализација скреће 
(изузев ако је то скретање удаљено од вертикале мање од 1,5 метар), на деоницама дужим од 24 
метра за цеви пречника 160 mm и већим, као и обавезно на максималном удаљењу од 1,5 метар 
од регулационе линије, на месту где цев излази са парцеле да би се спојила са уличним 
колектором. У последњем шахту (у смеру тока воде), поред ревизионог фасонског комада, 
обавезно треба поставити каскаду, која ће спречити да се вода из уличног колектора враћа 
према кући. 
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На мрежи цеви доњег развода уцртати све фасонске делове, уписати димензије цеви и њихов 
пад у смеру тока воде. Цеви у оквиру канализационе мреже цртати са две линије и јасно 
приказаним фасонским комадима.  

 
 

Пета вежба: 
 

ПРИПРЕМА ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРЕСЕКА КАНАЛИЗАЦИЈЕ 
 
Пресеци канализације представљају приказ пресека кроз све цеви канализационе мреже. 
Приказују се у оквиру табеле у коју су уписани сви релевантни подаци о свакој тачки 
канализационе мреже. У оквиру табеле приказују се различите деонице канализационе мреже у 
виду различитих пресека. Да би се успоставила веза између основе и пресека неопходно је на 
основи најниже етаже (основи приземља која је приказана са парцелом) нумерисати 
карактеристичне тачке канализационе мреже (фасонске комаде, денивелацију терена, пролаз 
кроз фасадни зид и пролаз испод регулационе линије), почев од уличног колектора кроз главни 
правац сваке рачве, без обзира шта је прикључено на први пресек. Нумерација мора да буде 
континуална, прикључак на улични колектор је број 1.  
Значи први пресек представља деоницу од уличне канализационе цеви до вертикале, или 
санитарног уређаја, или олука, или сливника на крају тог правца. Ако главни део цеви скреће 
(луком), нумерација се на том правцу наставља све до завршетка првог пресека. Сви остали 
пресеци крећу од одговарајуће прве рачве након прикључка,  а завршавају се као и први пресек.  
 
Пошто је извршена нумерација карактеристичних тачака у основи, потребно је исцртати табеле 
за пресеке канализације. Карактеристична нумерисана места из основе редом се позиционирају 
изнад табеле, на истом међусобном растојању које постоји на основи. На линији која се спушта 
од бројем означеног карактеристичног места до дна табеле, уписују се вредности коте терена, 
коте дна канала, међусобна растојања и дубина копања. Све коте су у апсолутним вредностима. 
Горња линија табеле представља замишљени хоризонт на коти испод коте прикључка 
заокружена на 0 или 5 (например ако је кота прикључка 408,50м онда је линија хоризонта на 
405,00м одакле се мере висине свих карактеристичних тачака. Кота хоризонта се уписује на 
почетку табеле. Пресек канализације је у размери 1:100. 
 

Шеста вежба: 
 

ПРЕСЕЦИ КАНАЛИЗАЦИЈЕ: ДОЊИ РАЗВОД 
 
Поставити доњи развод канализације у пресеку. Улични колектор се налази 3,50m испод коте 
терена. На пресеку канализације приказују се цеви, терен изнад цеви, као и конструкција објекта 
у непосредној близини цеви. 
 
Пошто је позната позиција уличног колектора, као и пад канализационе мреже, део пресека од 
уличног колектора до последњег ревизионог силаза може се прво уцртати. Рачва на уличном 
прикључку (доња линија цеви) означена бројем 1 црта се на одговарајућој висини изнад 
хоризонта (у размери 1:100). Следећи корак је одређивање критичног места, које ће условити 
позиционирање целе канализационе мреже доњег развода тако да канализациона мрежа буде 
што је могуће плиће постављена испод терена, а да је истовремено најмања дубина цеви у 
хоризонталном разводу 100 cm испод коте терена.   
 
Цеви су постављене у паду од 2% према колектору. С обзиром на то да сваки пресек почиње 
рачвом, као и да се рачва која представља почетак пресека мора наћи и на пресеку коме 
припада њен други крак, може се израчунати кота дна канала сваке карактеристичне тачке.  
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Осим попуњене табеле, на пресецима је потребно уписати називе карактеристичних места, 
пречнике и пад цеви.  

Седма вежба: 
 

ПРЕСЕЦИ КАНАЛИЗАЦИЈЕ: ГОРЊИ РАЗВОД 
 

Исцртати горњи развод канализације у пресеку. 
На одговарајућим вертикалама исцртати пресеке горњег канализационог развода по 
принципима који су важили за доњи, али од вертикале до свих санитарних објеката. Уцртати 
позицију таванице на местима где вертикале пролазе кроз њих и обележити их апсолутним 
висинским котама. Позиција цеви се сагледава из пресека. Цеви не могу да се воде кроз 
таваницу, већ изнад таванице (у оквиру пода, уколико његова висина то дозвољава) или испод 
таванице. Цеви постављене испод таванице могу се маскирати спуштеним плафоном.  
 
На пресецима уписати пречнике цеви и означити њихов пад. Пад хоризонтално постављених 
канализационих цеви у горњем разводу је 1,5% према вертикали.  
 
Све вертикале се завршавају на крову, одговарајућим вентилационим капама, које се разликују у 
зависности од тога да ли је у питању раван или кос кров. Пречник вентилационе капе која се 
налази на врху за вертикалу Ø110мм је 150мм, а оне која се налази на врху вертикале Ø75мм је 
120mm. 

 
 
 
 

Осма вежба: 
 

ХИДРАУЛИЧКИ ПРОРАЧУН КАНАЛИЗАЦИЈЕ 
 
На посебном листу А4 формата урадити хидраулички прорачун канализације. 
 
Хидраулички прорачун канализације 
(По табелама проф. др. арх. Јована Јовановића за прорачун количине отпадне воде у стамбеним 
зградама за број санитарних прибора, Техничар 5 / Водовод и канализација, таблица 277 на 
страници 870). 
 

Врста санитарног објекта Број потрошача 
према пројекту 

Q 
из таблица 

WC шоља са ниским испирачем   
Умиваоник   
Туш када   
Када   
Биде   
Писоар   
Веш машина   
Судопер   
Машина за судове   
Чесма са холендер славином   
Укупно фекална канализација  Q1 =            l/s 

 
Атмосферске воде 
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За највеће падавине у Београду и околини се узима 125 l/s/ha, док се за провалу облака узима 
400 l/s/ha, те ако се кишне вертикале спроводе кроз објекат треба узети тај максимум. 
 
Општа формула:  
Q = (P x φ x q) / 10000 =             l/s 
 
Количина отпадне воде са крова објекта (Qk) 
Pk – површина крова објекта  
φk - коефицијент отицања   φk = 0,9 
q – количина излива   q = 125 l/s   
 
Qk = (Pk x φk x q) / 10000 =           l/s 
 
Количина отпадне воде са поплочаних површина и стаза (Qp) 
Pp – површина поплочавања 
φp – коефицијент отицања   φp = 0,9 
q – количина излива   q = 125 l/s 
 
Qp = (Pp x φp x q) / 10000 =           l/s 
 
Количина отпадне воде са травнатих површина (Qt) 
Pt – површина поплочавања 
φt – коефицијент отицања   φt = 0,15 
q – количина излива   q = 125 l/s 
 
Qt = (Pt x φt x q) / 10000 =           l/s 
Укупно Q2   атмосферске воде=        l/s 
 
Укупно отпадних вода (атм. и фекалних) ∑Q = Q1 +Q2   =          l/s 
 
Закључак:  Укупан проток отпадних вода (∑Q) може да прими цев пречника……..… mm, која при 
пуњењу од 0,5D и паду од 2% има пропусну моћ од …….…. l/s и брзину ………. m/s. 
 
За закључак користити табелу Количине и брзине протицања кроз канализационе цеви кружног 
пресека по Кутеру, за висине пуњења од 0,5D  до пуног профила и разне нагибе (Техничар 5 / 
Водовод и канализација, таблица 279 на страни 874).  
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Девета вежба: 
 

ПРЕДАЈА ПРВОГ ДЕЛА РАДА - КАНАЛИЗАЦИЈА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


