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ОДРЖАВАЊЕ ЦЕВОВОДАОДРЖАВАЊЕ ЦЕВОВОДА
За нормално снабдевање водом водоводна 
мрежа се мора стално контролисати, а 
поправке морају бити брзе и стручне. 
Контролишу се: славине, вентили, гумице, 
ваздушни и редуцир вентили, водомер, 
изолација цеви, притисак у цеви и 
присуство каменца.

Ванредни прегледи водоводне мреже се 
дешавају у следећим ситуацијама:

 код примопредаје објекта (технички 
пријем, промена корисника, адаптације),

 у случају квара на мрежи,

 након већих поправки,

 након дужег коришћења инсталације,

 после елементарних непогода, и

 ако дође до промене квалитета воде.



ПРОЈЕКТОВАЊЕ КУЋНЕ ПРОЈЕКТОВАЊЕ КУЋНЕ 
ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ

Пројекат водоводне 
инсталације мора да садржи:
 Пројектни задатак

 Технички опис

 Хидраулички прорачун

 Цртеже (ситуациони план, основе 
и изометријску шему у Р-1:50 или 
Р-1:100)

 Предмер са предрачуном

Пре израде пројекта неопходно је 
прибавити податке о положају 
цеви, пречнику и притиску.



ОЗНАКЕ У ЦРТЕЖИМАОЗНАКЕ У ЦРТЕЖИМА

 Водовод (хладна вода): пуна 
линија

 топла вода: испрекидана линија

 Вертикале: W1, W2,... WT

 Карактеристична места на 
водоводној мрежи означавају се 
словима: А, B, C...

 Ако се водоводна мрежа 
означава бојама: 

 хладна вода: плава

 топла вода: црвена

 циркулација: жута

 За точећа места и гарнитуре:

















ХИДРАУЛИЧКИ ПРОРАЧУН И ХИДРАУЛИЧКИ ПРОРАЧУН И 
ДИМЕНЗИОНИСАЊЕ ЦЕВИДИМЕНЗИОНИСАЊЕ ЦЕВИ

Неопходни подаци за хидраулички прорачун:

 Притисак у градској мрежи на месту прикључка

 Количина воде (Q)

 Пад притиска услед отпора у цевима изражен у mVS или bar-има (4-6 mVS или 
0,4-0,6 bar-а)

Прорачун се ради по Бриксовим таблицама и заснива се на појму јединице 
оптерећења (ЈО) за точећа места

Изометријска шема:

 Уписују се ЈО код свих точећих места, а на вертикалама збир

 У табелу се уносе подаци из изометријске шеме и подаци из Бриксових таблица 
на основу познатих ЈО

 Прорачун се ради за критично место (највише и најудаљеније од прикључка)





СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ 
У ВИСОКИМ ЗГРАДАМА

Притисак у градској водоводној 
мрежи је највише 5-6 бара, што 
обезбеђује воду до петог спрата. Код 
виших зграда се због тога постављају 
уређаји за повећање притиска у 
мрежи, са или без резервоара.

Уређаји за повећање притиска у мрежи:

 Хидрофори

 Хидроцели ГСХ

 Хидротуба

 Хидростаница

Резервоари:

 Гравитацијом се обезбеђује адекватан 
притисак у мрежи



ХИДРОЦЕЛИ ГСХ ИЛИ ХИДРОТУБЕХИДРОЦЕЛИ ГСХ ИЛИ ХИДРОТУБЕ

 Заузимају мало простора

 Састоје се од више малих електромотора што обезбеђује мирнији рад

 Бешумне црпке

 Састоји се од:

 Пумпе (вишестепене, центрифугалне пумпе)

 Командног ормана

 Посуде под притиском (која се може поставити и даље од пумпе)

ХИДРОСТАНИЦАХИДРОСТАНИЦА
Представља компактну целину која се састоји из:

 Две црпке

 Управљачког ормана

 Посуде под притиском и неопходне арматуре



САМОСТАЛНИ ВОДОВОДИСАМОСТАЛНИ ВОДОВОДИ

Ако насеље нема водоводну 
мрежу онда се ради локално 
снабдевање водом из бунара 
и то на два начина:

1. Са резервоаром, када се из 
бунара вода потискује 
црпком у резервоар, одакле 
се гравитацијом разводи до 
потрошача, или

2. Помоћу хидрофора, када 
је вода у мрежи увек под 
одређеним притиском


