
UNUTRAŠNJI 
VODOVOD 



ПРОЈЕКТОВАЊЕ КУЋНЕ ВОДОВОДНЕ 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) 
 

• Предмјер са предрачуном 
 

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



ОЗНАКЕ У ЦРТЕЖИМА 

•Водовод (хладна вода): пуна 
линија 
 

• топла вода: испрекидана линија 
 

• Вертикале: W1, W2,... WT 
 

•Карактеристична мјеста 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 
ДИМЕНЗИОНИСАЊЕ 

Неопходни подаци за хидраулички прорачун: 
 

•Притисак у градској мрежи на месту прикључка 
 

• Количина воде (Q) 
 

• Брзина кретања воде у m/sec 
 

• Пад притиска услед отпора у цијевима 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) 





Osnova – građevinski projekat, situacije (1:100, 1:200), osnove 1 :50 
Aksonometrijska šema razvoda 
Podaci : prečnik, dužina, oznaka čvora, visinske kote 
 
OSNOVNO PRAVILO “ DEFINISATI NAJRACIONALNIJE 
REŠENJE” 

ODREĐIVANJE BROJA I 
POLOŽAJA VERTIKALA -  
POLAZI SE OD NAJVIŠE 
ETAŽE U OBJEKTU 

HORIZONTALNI RAZVOD: 
ZIDOVIMA, ISPOD PODA 
ILI PO PLAFONU 
PROSTORA 

Vrsta točećeg mjesta Visina točećeg 
mjesta (m) 

Slavina – umivaonik, sudopera, mašina 
za pranje sudova i veša, pisoar 

1.0-1.1 

Kada, tuš  0.85-0.90 

wc vodokotlić 
-Visoki 
-Niski 
- Wc ispirač pod pritiskom 

 
2.0 –2.2 
0.7-0.95 
0.8-1.0 

Priključak za bide 0.20-0.25 

Protivpo`arni hidrant 1.20-1.35 

Visina točećeg mjesta u odnosu na pod prostorije 



Potrebna količina vode 

•Broj i vrsta točećih mjesta u objektu 
•Verovatnoj jednovremnoj upotrebi točećih        
mjesta 

Jedinica opterećenja (J.O.) – RELATIVAN 
BEZDIMENZIONALNI BROJ  - odnos između količine 
vode (l/s) bilo kojeg točećeg mjesta i referentnog točećeg 
mjesta (standardna slavina sa izlivnim ventilom prečnika 
13 mm) 

1 J.O. = 0.25 l/s 
 

Ukupna  količina vode (l/s) za slučaj 
jednovremenog rada svih točečih mjesta u 
objektu  

Q = 0.25 * Σ JO 



Q = 0.25 *   Σ JO    (l/s) 

Izraz prof. J.Brix-a 
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NAJMANJI PAD PIJEZOMETARSKE LINIJE OD 
ANALIZIRANIH  
SLUČAJEVA SE USVAJA KAO DOZVOLJENI PAD 
PIJEZOMETARSKE LINIJE 
I PREMA  NJEMU SE DALJE DIMENZIONISANJE 
UNUTRAŠNJA MREŽA 



 Kritično točeće mjesto u objektu 
Kritično točeće mjesto (KTM) – kritični potrošač  jeste najudaljeniji i 

najvisočiji sanitarni element u objektu od mesta priključka. 
Najmanji pad pijezometarske linije od mesta prikljućka do KTM proračunat je 

na osnovu pretpostavke da je raspoloživi pritisak na mjestu priključka na gradsku 
vodovodnu mrežu 3.5 bara.  

  
Idoz = (KPpr. – (hv+hg+hn))/Lpr-KTM 
  
KPpr. = 3,5 bar = 35 mvs 
  
hv = 5 mvs 
  
hg =6.2 m 
  
hn = 5 m 
  
Lpr-KTM = 27.2 m 
  
Idoz = (35.0 – (5+6.2+5))/27.2 = 0.69 
  
 











PRORAČUN I DIMENZIONISANJE MREŽE 















СНАБДИЈЕВАЊЕ 
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 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) 
 
 
 
 
 

ХИДРОСТАНИЦА 
 

Представља компактну целину која се састоји из: 
 

• Две црпке 
 

• Управљачког ормана 
 

 

• Посуде под притиском и неопходне арматуре 







САМОСТАЛНИ 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 



АРМАТУРЕ 

• Точеће арматуре 
• Славине 
 
 

• Затварајуће арматуре 
• Пропусне вентил славине 

• постављају се на свим већим огранцима 
мреже и испред точећих места 

• димензија су као и цијеви 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 
цijев 
 

•Изнад вентила је висока 
шипка са омотачем 



ВОДОМЈЕРИ 
•Уређаји за мјерење 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 водомјер (за аутоматско 
пребацивање смањеног протока са великог 
на мали водомјер) 
 

•Вертикални водомјер (за даљинско 
очитавање) 
 

•Са обе стране водомјера постављају се 
вентили 



ИЗВОЂЕЊЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ 
• Прикључак 
 

• може бити унапријед остављен на уличној цијеви, или 
 

• цијев се накнадно буши 
 
 
 
 
 

• Вођење цијеви кроз двориште 
 

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

 

• цијев се полаже у пијесак (10 цм испод и 10 цм изнад 
цијеви) 

 

• Ров ширине 80 цм 
 

• цијев 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) 
 

• цијеви се причвршћују на 2 м1  обујмицама 
 

 

•цијеви су одвојене од зида ~2 цм (због конденза 
и преношења звука) 
 

•Хоризонтале су у благом нагибу према вертикали 
ради пражњења инсталације 







ЗАШТИТНЕ МЈЕРЕ КОД ВОДОВОДА 

Заштита од мраза: 
 

•Избјегавати вођење цијеви кроз хладне спољне 
зидове 
 

• Избјегавати вођење цијеви кроз хладне 
просторије 

 

 

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



ИСПРАВНОСТ МРЕЖЕ 

Пре затварања ровова и шлицијева 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 мјесто на коме долази до пропуштања воде 
из мреже и поновити поступак 
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