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ВОДА
 Неопходна за пиће, 
одржавање хигијене, заливање, 
гашење пожара, индустрију;

 Мора бити чиста, бистра, без 
мириса, укуса, пријатне 
температуре;

 У природи нема чисте воде, 
већ она садржи различите 
минерале, гасове, бактерије и 
др.;

 Није равномерно распоређена 
у природи па се за наведене 
сврхе користе:

 подземна,
 површинска, и
 оборинска вода.



Снабдевање водом 
може бити:

 Појединачно:
 бунари
 чесме 
 цистерне

 Заједничко: 
 спољни водовод, 

који се састоји из:
 захватног објекта,
 довода са системом 

за пречишћавање, и
 разводне мреже.



Према намени, 
спољни водовод може 
бити:

 Кућни (за један објекат)

 Комунални (за насеље)

 Индустријски

 Пољопривредни

 Пожарни



КУЋНИ ВОДОВОД

 Представља огранак спољне водоводне 
мреже, чијим се увођењем у објекат решава 
снабдевање водом, као и функционисање 
канализације.

 Кућни водовод се састоји од мреже цеви и 
арматура, што је све спојено у целовит и 
непрекидан систем у коме се вода налази под 
притиском.



ХЕДЛЕНДС УМЕТНИЧКИ ЦЕНТАР
Џон Рендолф и Брусе Тумб, САД,



ЦЕВНА МРЕЖА

Цевна мрежа и делови који повезују цеви могу бити од 
различитих материјала:

 Гвоздено ливене цеви и фасонски елементи

 Цеви од армираног бетона

 Челичне поцинковане цеви и фитинг

 Бакарне цеви и фитинг

 ПВЦ цеви и фитинг



У процесу пројектовања, при избору материјала за 
цеви мора се водити рачуна о следећим 
карактеристикама:

 Пропусна моћ (храпавост материјала)

 Отпорност материјала на притисак (век трајања)

 Лак транспорт и монтажа

 Велики избор пречника, фитинга и арматура

 Трошкови инвестиција и одржавања



ГВОЗДЕНЕ ЛИВЕНЕ ЦЕВИ

 Користе се за веће пречнике уличне водоводне 
инсталације Ø50-600mm

 Спојеви се изводе са наглавком или прирубницом

 Век трајања им је око 100 година



ЧЕЛИЧНЕ ПОЦИНКОВАНЕ ЦЕВИ

 Користе се за водоводну мрежу у зградама
 Унутрашњи пречник се изражава у mm

или цоловима
 Спајају се помоћу фасонских елемената 
– фитинга
 Спајају се нарезивањем цеви
 Век трајања им је око 50 година.

Недостаци:
 Потребна је спољна заштита ако челичне поцинковане цеви пролазе 
кроз малтер, гипс или сипорекс;
 Слаб су изолатор топлоте;
 Приликом нарезивања зид цеви се тањи и скида се заштита од цинка;
 Инкрустрација (таложење каменца);
 Ако су оштри рубови спојева, чује се шум;
 Преносе вибрације (посебно у контакту са бетоном).



БАКАРНЕ ЦЕВИ

Предности:

 Танки зидови (око 1 мм);
 Издржавају велике притиске;
 Нема корозије и инкрустрације;
 Глатких су површина (мањи пречници);
 Спајање је лако;
 Савитљиве су и еластичне (не преносе 
вибрације).

Недостаци:

 Скупе су



ПОЛИЕТИЛЕНСКЕ ЦЕВИ

 Користе се за уличну, као и за кућну водоводну мрежу;
 Нема корозије ни инкрустрације;
 Глатких су површина;
 Спајање је лако;
 Век трајања је око 50 година.



ПОЛИЕТИЛЕНСКЕ ЦЕВИ



АРМАТУРЕ

 Точеће арматуре
 Славине

 Затварајуће арматуре
 Пропусне вентил славине
 постављају се  на свим већим огранцима 

мреже и испред точећих места
 димензија су као и цеви на којима се налазе
 увек су отворене, само се по потреби затварају

 Пропусно-испусне славине

 Арматуре за регулацију тока воде
 Прикључна гарнитура: амборшелна
 Противповратни вентили
 Ваздушни вентили
 Редуцир вентили



АМБОРШЕЛНА

 Служи за спој кућне 
водоводне мреже са 
уличном

 Састоји се од прикључног 
вентила са огранком за 
спој са кућном водоводном 
мрежом

 Гвоздено ливена огрлица 
је причвршћена за уличну 
цев

 Изнад вентила је висока 
шипка са омотачем



ВОДОМЕРИ
 Уређаји за мерење утрошене воде које 
постављају надлежни органи за сваку 
зграду или за сваку власничку јединицу по 
један

 Састоје се од: месинганог кућишта са 
инсталисаним витлом које је преко осовине 
спојено са казаљкама на бројчанику. Преко 
кућишта је стакло са поклопцем кроз који 
се чита утрошак воде

 Комбиновани водомер (за аутоматско 
пребацивање смањеног протока са великог 
на мали водомер)

 Вертикални водомер (за даљинско 
очитавање)

 Са обе стране водомера постављају се 
вентили



ИЗВОЂЕЊЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ

 Прикључак

 може бити унапред остављен на уличној цеви, или

 цев се накнадно буши

 Вођење цеви кроз двориште

 Цев се води на дубини око 1,00 метар испод коте терена

 Цев се полаже у песак (10 cm испод и 10 cm изнад цеви)

 Ров ширине 80 cm

 Цев се изолује и од влаге се штити премазом битумена



ВОЂЕЊЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ 
КРОЗ ОБЈЕКАТ

 Водоводна мрежа се у објекту поставља тако да 
буде видна или скривена (у жљебовима)

 Цеви се причвршћују на 2 m1 обујмицама

 Цеви су одвојене од зида ~2 cm (због конденза и 
преношења звука)

 Хоризонтале су у благом нагибу према вертикали 
ради пражњења инсталације



ЗАШТИТНЕ МЕРЕ КОД ВОДОВОДА

Заштита од мраза:

 Избегавати вођење цеви кроз хладне спољне 
зидове

 Избегавати вођење цеви кроз хладне просторије

 Уколико објекат остаје празан дуже време, 
испустити воду из мреже (неопходно је да у овом 
случају постоји зимска славина)



ИСПРАВНОСТ МРЕЖЕ

Пре затварања ровова и шлицева проверава се 
пропусност водоводне мреже на следећи начин:

 Затворе се сви отвори на мрежи и мрежа се 
испуни водом чији је притисак два пута већи од 
радног (у трајању од 24 сатa)

 На мрежу се постави апарат за мерење притиска 
са манометром

 Уколико дође до пада притиска на манометру, 
потребно је поправити место на коме долази до 
пропуштања воде из мреже и поновити поступак


