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Uvod 
 

Program SEWER+ je računalniški paket namenjen projektiranju, hidravličnem preverjanju ter 
vzdrževanju in dograjevanju katastra sistemov komunalnih vodov. Program deluje kot 
aplikacijska nadgradnja programa AutoCAD v vseh operacijskih sistemih Windows. 
 

Osnovna ideja programa in njegovo delovanje je zasnovano tako, da ustvari 3D prostor - stanje 
terena in obstoječih podzemnih vodov, ki ga nato kombinira z novo projektiranimi elementi 
kanalizacijskih sistemov. Princip projektiranja je mrežen, saj z vnašanjem novih elementov 
kanalizacijskih sistemov tvorimo novo 3D mrežo. Bistvena razlika med paketom SEWER+ in 
sorodnimi programi, ki so prisotni na tržišču, je v tem, da osnova obdelave ni slika (na primer 
DWG datoteka), ampak baza podatkov (datoteka *.spr), ki jo z vnašanjem novih podatkov ali 
projektiranjem sočasno spreminjamo in dopolnjujemo. Iz programske zasnove sledi lahkotnost 
dela s programom, saj se vsaka sprememba, ki jo opravimo pri delu s programom, zapiše v *.spr 
datoteko, ki je osnova, oziroma baza za izpis ali izris želenih podatkov. Izris posameznih delov 
situacije, vzdolžnih profilov, tabele hidravličnih izračunov, oziroma katerikoli drug izpis ali izris, ki 
ga program omogoča, predstavlja le enega od možnih “pogledov” v to bazo podatkov. Zato je 
logična posledica, da se z vnosom novih podatkov, na primer v situacijo, avtomatično spremeni 
vzdolžni profil, hidravlika, kot tudi vsi ostali parametri, ki so bili v odnosu z vneseno spremembo. 
Enako velja tudi, če posamezne korekcije izvajamo v vzdolžnih profilih ali pri samih hidravličnih 
izračunih. Večna “mora” projektantov, ki so zaradi malenkostnih sprememb v situacijah morali 
ponovno obdelovati vzdolžne profile in preračunavati vso hidravliko, je tako enkrat za vselej 
končana. Še več, program omogoča neskončne preizkuse različnih variant, oziroma iskanje 
optimalnih rešitev za določene probleme. 
 

Baza podatkov, ki jo stalno nadgrajujemo, pomeni pri delu veliko fleksibilnost. Ni prenosa 
podatkov med posameznimi datotekami, s čimer se izniči možnost napake in bistveno poveča 
hitrost dela. Omogočeno je stalno vračanje v predhodne korake projektiranja, brez strahu pred 
izgubo že projektiranih elementov kanalizacijskega sistema. Izrise - risbe, ki jih uporabljamo za 
pogled na opravljeno delo, nam ni potrebno shranjevati v DWG datoteke, saj nam preprost ukaz 
ponovno izriše želeno situacijo ali vzdolžni profil. Nadzirati in shranjevati je potrebno le bazo 
podatkov - *.spr datoteko. 
 

Pri snovanju programa smo upoštevali sodobne prijeme s področja projektiranja kanalizacij in 
pripadajočih objektov, kot tudi zakonodajo, ki predpisuje vsebino in obliko projektne 
dokumentacije. V veliko pomoč nam je bila tudi strokovna literatura: 
 

a) Jože Kolar - Odvod odpadne vode iz naselij in zaščita voda Ljubljana 1983 
 

b) Boris Kompare - Modeliranje deževnega odtoka iz urbaniziranih povodij Ljubljana 1991 
 

c) Mitja Brilly - Osnove hidrologije I Ljubljana 1992 
 

d) Leonid Kregar - Retenzijska metoda preračuna kanalizacijskih omrežij 
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Kratek prikaz izdelave projekta 
 

1. V AutoCAD-u odprete vzorčno risbo, ki se nahaja v inštalacijskem direktoriju programa 
Sewer+ ('Samples'). 

 

 
 
Ribbon: 
 

 
 
Program omogoča uporabo tako v načinu 'Ribbon', kot tudi uporabo klasičnih menijev in 
orodnih vrstic. 
 
 

2. V osnovnem meniju Sewer+ izberete 'Nov projekt', vnesete poljubno ime projekta in 
pritisnete 'OK'. 

 

3. V projektni paleti z desnim gumbom odprete meni, kjer izberete ukaz 'Nova mreža '. 
V novo odprto okno 'Podatki o mreži' vnesete poljubno ime nove mreže, za njen  

Klasične 
orodne 
vrstice 
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tip pa izberete 'Kanalizacija'. Po vnosu mreže ''kliknete'' gumb 'OK'. S pritiskom na gum 
'Pogled' v oknu 'Podatki o mreži' lahko spreminjate spremenljivke, ki vas bodo spremljale 
skozi celoten projekt. 

 
4. V projektni paleti nato izberete ravnokar izdelano novo mrežo ter z desnim gumbom na 

miški odprete pripadajoči meni (ali pritisnete ). V tem izberete ukaz ‘Nov kanal’ in 
vnesete novo ime kanala. 
 

Projektna paleta: 
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5. V program Sewer+ včitate točke iz risbe. S ''klikom'' na  odprete okno za delo s 
terenom, kjer izberete gumb 'Točke iz blokov' (v testnem primeru so višinske točke 
podane kot bloki). 
Kot druga opcija tvorbe terena je možnost direktne uporabe triangulirane površine, 
generirane s programom AutoDesk Civil 3D. 
 

 
 
6. Včitate v situacijo tako pripravljen teren, z izbiro v padajočem meniju 'Izriši točke' - desni 

klik na 'Točke iz blokov', ali gumb 'izriši površino' na desni strani. 
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7. V projektni paleti ponovno z desnim gumbom na miški ''kliknete'' na vaš novi kanal in 
izberete ukaz ‘Vnos osi’.  

 
8. Sedaj v situacijo že vnašate potek vaše kanalizacije, z enostavnimi ''kliki'' na mestih, kjer 

želite imeti postavljene jaške.  

ali 
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9. Po končanem vnosu situacije, z desnim gumbom miške ponovno izberete vaš projektirani 

kanal in v meniju izberete ukaz ‘Vnos nivelete’. Takoj se vam pojavi teren v vzdolžnem 
profilu. Sedaj vnesete osnovne globine jaškov, z izbiro in postavitvijo pripadajočih temen. 
Vnos temen je lahko grafičen ali numeričen.  

 
 
V risbi se izriše niveleta terena s temeni: 
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Okno za numerični vnos podatkov temen: 
 

 
 
V oknu za numerični vnos, v zavihku ‘Teme’ nastavljate: 
 

- Horizontalni lom 
- Vertikalni lom 

o naklon vhodne cevi, 
o višina vtoka ali kota dna vtoka, 
o naklon izhodne cevi, 
o višina iztoka ali kota dna vtoka, 
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V zavihku ‘Cev’ nastavljate: 
 

- podatke o jašku, 
- podatke o ceveh kanalizacije (priključene na predmetni jašek). 
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V zavihku 'Podatki teme objekt' nastavljate: 
 

- Vstavljanje objekta komunalnega voda v temenu, ki ga lahko program riše v situaciji ali 
vzdolžnem profilu ali pa v obeh hkrati (za uporabo te funkcije je potrebna knjižnica 
objektov) 
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10. Po končanem vnosu nivelete in ureditvi dimenzij cevi, ste pripravili svoj prvi vzdolžni 
profil.  
 

Slika končnega vzdolžnega profila s pripadajočo tabelo: 
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Projekt 

 

Projektna paleta 
 
Projektna paleta je osnovno delovno okolje programa Sewer+. Paleta je namenjena dodajanju, 
spreminjanju, pregledovanju in brisanju kanalov ter mrež komunalnih vodov. Mreža kanalov je 
skupek komunalnih vodov posamezne sorte s podobnimi lastnostmi. Smiselno je združevati vse 
kanale istega tipa v isto mrežo (npr. Posebej meteorno kanalizacijo, posebej fekalno, posebej 
vodovod,..). 
 
Vsi ukazi so dostopni preko ''klika'' na desni gumb miške na del projekta, ki ga želimo urejati 
(projekt, mreža, kanal, jašek). Glavni ukazi so na voljo tudi preko ikon na vrhu palete. 
 
Projektna paleta: 
 

 
 
V zgornjem primeru projekta so dodane štiri mreže. Mreže so ločene po vrstah komunalnih 
vodov. Vsaki mreži z desnim ''klikom'' na 'Lastnosti' lahko podamo določene parametre 
posameznega kanala, celotne mreže ali celo projekta, ki so opisani v kasnejšem poglavju (skok 
na poglavje o lastnostih mreže). 
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Novo mrežo in nov kanal dodate s ''klikom'' na 'Nova Mreža' in 'Nov Kanal'. Mreže in kanale 
lahko dodajate in spreminjate pred in med projektiranjem, prav tako brišete. V projektni paleti 
je možno z desnim ''klikom'' na projekt izbrati ukaz 'Vstavi projekt', ki pride v poštev, kadar na 
istem območju projektira več projektantov. 
 
 
Ukaza za 'Vnos Osi' in 'Vnos Nivelete' sta namenjena vnašanju osi in nivelete za vsak komunalni 
vod posebej, ukaz 'Izris Osi' pa nam izriše vse komunalne vode. Podrobna navodila uporabe 
ukazov sledijo v nadaljevanju. 
 
 
Gumb 'Teren Kanala' je namenjen preračunu in pregledu terenu kanala po stacionaži kanala in 
dodajanju nivelete ceste kanalu. Podrobna navodila uporabe ukazov sledijo v nadaljevanju. 
 
 
Gumb 'Objekti Kanala' je namenjen dodajanju objektov komunalnim vodom. Med objekte se 
štejejo križanja, hišni priključki, požiralniki, drugo. Objekte kanala se lahko dodaja z izborom 
lokacije v situaciji ali pa se poda po stacionaži kanala. 
 
 
S ''klikom'' na 'Primerjalne Višine' določite prelom vzdolžnega prereza po višini. S tem lahko 
kontrolirate višino vzdolžnega prereza za kasnejše izrise na risalnik. 
 
 
Gumb 'Normalni Profili' uporabite za določanje vrste izkopa. V podoknu lahko določimo osnovni 
profil, ki velja za vse vode in posamezni profil za posamezen komunalni vod ali odsek 
komunalnega voda. 
 
 
Gumb 'Izračun Kubatur' je namenjen tabelaričnemu prikazu predizmer, ki je določen na podlagi 
nastavljenih normalnih profilov. 
 
 
Brisanje posameznega kanala ali celotne mreže iz projekta se izvede tako, da kanal ali mrežo v 
'Projektni paleti' označite in ga s tipko na tipkovnici 'delete' izbrišete iz seznama. 
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Nova mreža in popravljanje mreže 
 

S ''klikom'' na ukaz 'Nova mreža - ' lahko dodate v 'Projekt' novo mrežo. Obstoječo mrežo 
popravljate z ''dvoklikom'' na ime mreže v Projektni paleti’. 
 
Okno za vnos mreže: 
 

 
 
Izbirate lahko med naslednjimi tipi mreže: 
 

1. Kanalizacija 
 

2. Vodovod 
 

3. Plin 
 

4. Kabelska 
 

5. Ostale 
 
 
V oknu mreže so na voljo tudi naslednji ukazi: 
 

 Včitaj; včitate lahko lastnosti mreže iz datoteke (predloga - ˝template˝) 
 

 Privzeto; nastavite prvotne lastnosti mreže 
 

 Pogled; spreminjate lastnosti mreže 
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Terenski podatki 
 

Vnos terena 
 
Program Sewer+ omogoča kreiranje terena s pomočjo vgrajenih funkcij in vnos terenskih 
podatkov pripravljenih v programu AutoCAD Civil 3D (Civil 3D surface). 
 
 

Modeliranje terenskih podatkov 
 
Geodetski podatki se uvozijo v projekt iz datoteke, iz geodetskih blokov, iz 3D objektov (3D line, 
3D polyline, 3D točka) v risbi ali pa jih ročno dodate v projekt. 
 
Sewer+ terenske podatke pretvori v model terena z dvema metodama: 
 

1. metoda projekcije točk na os kanala 
 

2. metoda digitalnega modela reliefa (DMR) 
 
 
1.) Metoda projekcije točk je najprimernejša za zakoličbeni način snemanje terena, ko lokacije 
posnetih točk bistveno ne odstopajo od projektiranega poteka kanalov. Izbor točk omejite s 
širino pasu glede na os kanala. Točke izven projektirane osi kanala niso upoštevane pri izračunu. 
 

 
 
 

../../Jernej/AppData/Local/Temp/Projiciranje_slika.htm
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2.) Metoda digitalnega reliefa je način zajema točk, ko program med terenskimi točkami 
(plastnice ali geodetske točke) razpne trikotno mrežo. Natančnost modela reliefa je odvisna od 
gostote terenskih podatkov. Sewer+ glede na korak računanja točk, izračuna teren na osi kanala 
na osnovi trikotne mreže. 
 
 

 
 
 
Seznam ukazov za modeliranje terena: 
 
 

 - Ukaz za vnos terenskih podatkov iz datotek, blokov, 3D točk, objektov ali iz Civil 3D 
površine v Sewer+ projekt. Ob zagonu ukaza nas program povpraša po tipu terenskih podatkov, 
tako da že na začetku določimo ali bomo uporabljali terenske podatke programa Sewer+ ali Civil 
3D. 
 
 

 - Ukaza za dodajanje in brisanje terenskih točk iz seznama. Terenske točke izbiramo v 
situaciji ali vzdolžnem prerezu. Več... 
 
 

 - Ukaz za določanje lomnih linij (Constrain). Z njim določamo robove cest, potokov, opornih 
zidov in drugih objektov. Več... 
 
 

 - Ukaz za izris Digitalnega Modela Reliefa. Ukaz izriše trikotno mrežo.  
 

../../Jernej/AppData/Local/Temp/DMR.htm
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Vnos terenskih podatkov 
 

Za vnos terenskih podatkov v projekt ''kliknite'' na gumb . 
 
Program vas vpraša po tipu terenskih podatkov. 
 

              
 
Pri izbiri Civil 3D Površina izberemo iz spustnega seznama v naslednjem koraku površino, ki se 
mora že nahajati v risbi. 
 
ALI 
 
Izbira 'Sewer+ Terenski podatki' nam da naslednjo izbiro 
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Sewer+ omogoča več načinov vnosa terenskih podatkov v projekt: 
 

- točke iz datoteke 
 

- točke iz blokov 
 

- 3D točke iz risbe 
 

- objekti iz risbe 
 

- ročno dodajanje in brisanje točk 
 
 
a) 'Točke iz datoteke' omogoča vnos terenskih točk iz tekstualne datoteke, ki nam jo lahko 

pripravi geometer. V datoteki morajo biti zapisane koordinate X, Y in Z. 
 
388568.2440  133274.7450  440.6700 
 
388568.3560  133264.7470  439.7600 
 
388568.9020  133245.7420  438.1900 
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b) 'Točke iz blokov' vnesete v primeru, da so terenski podatki zapisani v atributu blokov. Bloki 
so narisani v risbi in jih je potrebno s ''klikom'' na 'Točke iz blokov' včitati v projekt. 
Najprej izberite: 

 

 izberi bloke (najlažje z ukazom "all" v ukazni vrstici AutoCAD-a), 
 

 vpišete ime bloka, ki vsebuje podatek z višino 
 

 podate v ukazni vrstici imena atributov za višino, oznako in opis (v primeru blokov z manj 
atributi pustite polja prazna) 

 
Namig: imena atributov bloka so vidna z ukazom 'list' ali 'properties'. 
 
 
c) '3D točke iz risbe' se uporabi v primeru da so v risbi objekti, ki vsebujejo višino zapisano v Z 

koordinati. Večinoma so ti objekti plastnice ali pa so to točke z Z koordinato. 
 
3D objekte se vnese s ''klikom'' na '3D točke iz risbe' v projekt po naslednjem postopku: 
 

 izbor objektov (ukaz "all" v ukazni vrstici AutoCAD-a) 
 

 določitev spodnje še sprejemljive nadmorske višine (lahko tudi <ni omejitve>) 
 

 korak branja točk polilinij (manjši korak pomeni večjo natančnost) 
 

 dodamo ali zamenjamo obstoječ 3d niz in točke s prebranimi 3D točkami in linijami 
 
 
d) Ročni vnos točk. Poleg avtomatičnega dodajanja točk s prej opisanimi postopki, program 

omogoča ročni vnos točk.  
 

 - doda blok z višino in opisom v situacijo in projekt (ni potrebno na novo vnesti točk) 
 

 - briše terensko točko/-e iz situacije in projekta 
 

  - popravljate obstoječe Sewer+ terenske točke 
 
Ukaz za brisanje in popravljanje točk briše samo točke (bloke), ki jih je izrisal Sewer+. Za uporabo 
ukaza 'Briši točke' je potrebno najprej izrisati površino. 
 
Gumb 'Izris površine' uporabite za izris vseh terenskih točk projekta. Omogoča večjo preglednost 
terenskih točk in lažje popravljanje morebitnih napak terenskega snemanja. 
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   Z ukazom v projektnem oknu 'Preračunaj teren' istočasno za 
celotni projekt preračuna teren. Ukaz najdete v projektnem oknu tako, da z desno tipko na miški 
''kliknete'' na ime projekta in izberete v meniju 'Orodja' ukaz 'Preračunaj teren'.  
 
 
Namig: Pri ročnem vnosu je potreben preračun terena kanala. Hitrejši način je premik osi kanala 

z ukazom 'Vnos osi' in potem vrnitev osi na prejšnje mesto z  ukazom v Sewer+ orodni 
vrstici. 
 
 

Vnos rastrskih podlog 
 
Program Sewer+ omogoča tudi vstavljanje rastrskih podlag v risbo v *.tif formatu (s pomožno 
datoteko *.tfw). V risbo je možno vstaviti DOF, TTN,... 

Za vnos podlog pritisnite tipko  v orodni vrstici terena. 
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Teren kanala 
 
Ob ''kliku'' na 'Teren kanala' preko Orodij menija v 'Projektni paleti' se nam odpre naslednje 
okno: 
 
 

 
 
Zgornji seznam nam kaže teren glede na stacionažo komunalnega voda, spodnji seznam pa 
niveleto ceste. 
 
Ko določimo os posameznega kanala je prva stvar, ki nas zanima, kakšen je potek terena vzdolž 
kanala. Izvedba kanalizacijskega sistema po osi, ki smo si jo izbrali, mogoče sploh ni izvedljiva. 
Od poteka terena je odvisen tudi način projektiranja. 
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Če smo pred vnosom osi že prebrali datoteko s podatki o terenu, se v oknu izpišejo točke terena. 
V nasprotnem primeru (če v oknu ni prikazanih točk terena) izberemo gumb 'Snemanje terena' 
in točke se izpišejo. Pogoj je seveda, da imamo pripravljeno in prebrano datoteko z geodetskimi 
podatki. 
 
Vsaka točka je zapisana s stacionažo in višino.  
 

 - Ukaza za dodajanje in brisanje terenskih točk iz seznama. Terenske točke izbiramo v 
situaciji ali vzdolžnem prerezu. Več... 
 

 - Ukaz za določanje lomnih linij (Constrain). Z njim določamo robove cest, potokov, opornih 
zidov in drugih objektov. Več... 
 

 - Ukaz za izris Digitalnega Modela Reliefa. Ukaz izriše trikotno mrežo. 
 
Dodajanje nivelete ceste: 
 
V praksi se pogosto pojavlja, da hkrati s projektiranjem nove kanalizacije projektiramo tudi 
druge komunalne vode in tudi cesto po kateri bodoča kanalizacija poteka. V tem primeru 
bodoče kote pokrovov revizijskih jaškov ne bodo na koti obstoječega terena, pač pa na novi koti 
skladno z niveleto nove ceste. Program omogoča , da mu podamo višinski potek nivelete nove 
ceste. Glede na niveleto ceste nam program določi kote pokrovov revizijskih jaškov. 
 
Niveleto ceste vstavimo v VP projektiranega kanala tako, da v 'Projektni paleti' z desnim 
''klikom'' na posamezen kanal izberemo 'Teren'. V spodnjem delu tabele 'Teren' se nahajajo 
podatki o niveleti ceste. Z izbiro gumba 'Dodaj' se prikaže okno, ki je podobno oknu dodajanja 
točk terena. Tudi način podajanja točk nivelete je identičen. 
 
Če imamo niveleto ceste v vzdolžnem prerezu narisano s polilinijo, s pomočjo gumba 'Iz 
polilinije' izberemo željeno polilinijo in program nam pokazano polilinijo upošteva kot niveleto 
nove ceste. 
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Teren vzdolžnega prereza 
 
Terenske podatke posameznega kanala lahko urejamo na več načinov. Eden izmed njih je z 
dodajanjem ali odvzemanjem terenskih podatkov iz seznama točk. Elegantnejši je način z 
uporabo naštetih ukazov: 
 

 - Ukaza za dodajanje in brisanje terenskih točk iz vzdolžnih prerezov. Terenske točke 
izbiramo v situaciji ali vzdolžnem prerezu.  
 
 
Postopek: 
 
a) dodajanje terenskih točk v situaciji za vzdolžni profil je možno samo pri metodi "projiciranja 

terenskih točk": 
 

1. Izrišete terenske podatke z ukazom 'Izriši površino'. Ukaz se nahaja v oknu za vnos 
terenskih podatkov. 

 
2. V situaciji se ob osi voda izriše zelena pomožna črta (ravnina SPR_OS_VP_TEREN), ki 

pokaže katere točke so upoštevane v izračun posameznega kanala (v situaciji so zeleno 
označene že upoštevane točke, z rumeno pa neupoštevane – te lahko dodamo v 
terenske podatke). 

 

3. Z ukazom  dodajate terenske točke v izračun vzdolžnega v seznam terenskih točk 
kanala. 

 
b) odvzemanje terenskih točk iz izračuna vzdolžnega profila je možno za katerokoli metodo 

(DMR ali projiciranje) 
 

1. Pri izrisu vzdolžnega prereza se na črti terena izrišejo upoštevane terenske točke kot 
bloki (STTOCKA). 

 

2. Za izbris terenskega podatka iz seznama in iz risbe izberete ukaz  in podatke 
katere želite izbrisati. 

 
3. Nato še izberete teren vzdolžnega prereza (črto). Izračun ne upošteva več izbrisanih 

terenskih podatkov. 
 
 



SEWER+ 
Sl-King, d.o.o., Dunajska 113, 10000 Ljubljana 

26 

 
 
Slika: Bloki s terenskimi podatki v prerezu 
 

 - Ukaz za določanje lomnih linij (Constrain). Z njim določamo robove cest, potokov, opornih 
zidov in drugih objektov.  
 
 
Postopek: 
 
 

1. Izrišete terenske podatke. Ukaz se nahaja v oknu za vnos terenskih podatkov. 
 

2. ''Kliknete'' ikono  in izberete izrisane 3Dpolilinije (rumene). 
 

3. Po končanem izboru Constrain lomnih linij pritisnite Enter 
 

4. Na vprašanje "Izbrani nizi so constraint? [Da/Ne]:" odgovorite z 'Da' 
 

5. V ukazni vrstici se izpiše število linij, ki so bile izbrane in dodane. 
 

6. Teren kanala je potrebno ponovno preračunati in izrisati vzdolžni profil.  
 
 

 - Ukaz za izris Digitalnega Modela Reliefa. Ukaz izriše tridimenzionalno trikotno mrežo. Z 
AutoCAD ukazom 3Dorbit jo lahko rotiramo in pregledujemo. 
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Vnos osi 
 
Vnos osi je ukaz s pomočjo katerega določimo situativni potek posameznega komunalnega voda. 
Omogoča nam tvoriti sistem medsebojno povezanih vodov ter potek in križanja z ostalimi vodi 
 
V 'Projektni paleti' določite sistem mrež in vodov. Nato z ukazom 'Vnos osi' v situacijo vnašate 
potek trase komunalnega voda. 
 

Način vnosa osi 
 
Vnos osi lahko izberete na naslednji način: 
 

 V 'Projektni paleti' ''kliknete'' na gumb 'Vnos osi' .  
 

 Do istega ukaza lahko pridete prek menija Sewer+ kjer izberete ukaz 'Vnos osi' 

; 
 

 Ali preko desne tipke miške na označenem kanalu v 'Projektni paleti' ponovno z ukazom 
'Vnos osi'  

 
V AutoCAD-ovi ukazni vrstici se izpiše: 
 

 
Command: CdSwAxis 
 
Kanal: M3.K2 - 'Kanalizacija'.'Kanal 3' 

M3 
številka 
mreže 
kanala 

K2 številka 
kanala 

 
Dodajanje> Podaj polozaj novega temena  
 
[Izhod/Undo/Kanal/koRak/Brisanje/Popravljanje/Zdruzi/Atributi bloka]:k 

 
Program nam kot možnost ponudi zadnji kanal, ki je bil izbran v 'Projektni paleti'. Za vnos osi 
drugega kanala je potrebno z ukazom 'Kanal' izbrati komunalni vod. Popravljanje osi 
obstoječega voda lahko izberete teme s ''klikom'' na teme v situaciji.  
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Ukaz 'Vnos osi' 
 
Z ukazom 'Vnos osi' se začne postopek vnosa osi. V Acad-ovi ukazni vrstici se nam izpiše 
naslednje: 
 

Command: CdSwAxis 
 
Kanal: M4.K2 - 'projektirani kanali'.'Kanal 2' 
 
Dodajanje> Podaj polozaj novega temena  
 
[Izhod/Undo/Kanal/koRak/Brisanje/Popravljanje/Zdruzi/Atributi bloka]: 

 
Možnosti pri vnosu osi so naslednje: 
 

 Kanal - program nam ponudi seznam kanalov iz katerega izberemo željeni kanal za vnos 
ali popravljanje osi. 

 

 Korak - z ukazom določimo korak, oziroma enoto na katero nam program zaokrožuje 
razdalje med temeni. Če želimo, da so razdalje med temeni celoštevilčne v metrih, 
izberemo za korak 1 meter, če želimo, da so razdalje na desetino metra, izberemo za 
korak 0.10 m, ... 

 

 Dodajanje - z ukazom dodajamo nova temena (revizijske jaške) v sklop kanala. Z 
dodajanjem temen podaljšujemo os obstoječega kanala ali tvorimo nov kanal. 

 

 Brisanje - z ukazom brišemo obstoječa temena (revizijske jaške). Če brišemo končne 
jaške, krajšamo os kanala, če brišemo vmesne, pa os spreminjamo. 

 

 Popravljanje - z ukazom popravljamo lokacijo obstoječih jaškov. S premikom jaška na 
novo definiramo os kanala. Vsa spremljajoča opravila (povezava s predhodnim in 
naslednjim jaškom, sprememba stacionaže, sprememba kote pokrova, ... se izvršijo 
samodejno). 

 

 Vrini - z ukazom med dve obstoječi temeni vrinemo teme v katerem želimo spremembo 
smeri osi kanala (z vrinjenim temenom spreminjamo potek obstoječega kanala), ne da bi 
pri tem spreminjali lokacijo temen, med kateri smo vrinili teme s horizontalnim lomom. 

 

 Združi - z ukazom združimo dve temeni različnih vodov (končno točko aktivnega kanala 
priključi na izbrano teme) – ukaz je na voljo le če je za mrežo izbran vodovod ali kabelska.  

 

 Izhod – ko želimo prenehati z vnašanjem osi kanala.  
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 Undo - vsako spremembo, ki jo opravimo, lahko prekličemo z ukazom 'Undo'. 
 

Izbor voda 
 
Pri uporabi ukaza 'Vnos osi' nam program samodejno ponudi v obdelavo komunalni vod, ki je bil 
nazadnje v obdelavi. Z ukazom /Kanal/ (tipka K) lahko izberete drug vod iz seznama (tipka S) ali 
vtipkate zaporedno številko mreže in komunalnega voda (npr. 3.2 to je 3. mreža in 2. kanal 
mreže - 'Fekalna' in imenom '43'), 
 
V ukazni vrstici se izpiše: 
 

 
Izberi Kanal [Izhod/Seznam]:s 
 
M3.K2 - 'Fekalna'.'43' 
 
Dodajanje> Podaj polozaj novega temena  

 
Pogovorno okno za izbor voda iz seznama: 
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Izbira kanala v 'Projektni paleti': 
 

 
 
 
 

Dodajanje temen 
 
V ukazu 'Vnos Osi' izberete 'dodajanje' (črka D). Nato izberete komunalni vod iz seznama ali 
uporabite ponujenega, v katerega želite dodati teme in nato s ''klikom'' miške v situaciji določite 
lego temena. Z vsakim novim ‘'klikom'' definirate novo teme in tako tvorite traso voda. Vsako 
novo teme 'se doda' na konec kanala. Če želite natančno določiti pozicijo novega temena, lahko 
uporabite AutoCad-ove 'osnap' komande (center, end, ...). 
 
 
Temena lahko dodajate vodom tudi kasneje, tako da ni potrebno naenkrat povleči traso 
komunalnega voda. 
 
 
Priporočljivo je večkrat shranjevati Sewer+ datoteko (*.spr). 
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Vrivanje temen 
 
Ukaz 'Vrini Teme' je podoben ukazu 'Dodaj teme'. Razlika je le v tem, da novega temena ne 
dodate na konec voda, pač pa na poljubno mesto med dve obstoječi temeni, ne da bi pri tem 
spreminjali lokacijo temen, med kateri ste vrinili novo teme. 
 
Znotraj ukaza 'Vnos Osi' izberete 'dodajanje' in nato 'vrini' za vrivanje temena. Teme vedno 
vrivamo pred obstoječe teme, zato z miško izberemo teme, pred katerega želimo vriniti novo 
teme (bodite pozorni na usmerjenost kanala za določanje temena pred) 
 

Vnos osi > Dodajanje> Vrini > 
 
Izberi teme pred katero se bo vrinil: > 
 
Vrini > Podaj polozaj novega temena [Izhod/Atribut]: 
 

 
S ''klikom'' na miško nato podamo v risbi lego vrinjenega temena. 
 

 
Dodajanje> Podaj polozaj novega temena  
 
[Izhod/Undo/Kanal/koRak/Brisanje/Popravljanje/Vrini/Jasek v premi/Atributi bloka]:i 

 
 
Vsa spremljajoča opravila (povezava s predhodnim in naslednjim jaškom, sprememba 
stacionaže, številčenje jaškov, ...) se izvršijo samodejno. 
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Jašek v premi 
 
Ukaz ‘Vnos Osi - Jašek v premi’ je podoben ukazu 'Vnos Osi - Vrini', le da v jašku ne moremo 
lomiti osi kanala (lokacija dodanega temena ni poljubna pač pa na obstoječi osi kanala) 
 
Z ukazom med dve obstoječi temeni vrinemo revizijski jašek, ki nima funkcije temena, kar 
pomeni, da je njegova lokacija in globina odvisna izključno od predhodnega in naslednjega 
temena. V jašku ni možno spreminjati parametrov kanalizacije (horizontalnega in vertikalnega 
loma, sprememba padca cevi, dimenzije cevi,...), razen če jaška ne spremenimo v teme (kar 

lahko storimo tako, da v oknu z ukazom 'Info temena'  odkljukamo horizontalni lom, ki 
dovoljuje premike po situaciji, vertikalni lom pa omogoči spremembe globin dna,…) 
 
Program od nas zahteva, da mu pokažemo lokacijo novega jaška. Z miško ''kliknemo'' v bližino 
kanala kjer želimo postaviti revizijski jašek. Program sam projicira pokazano točko na os kanala 
in v sečišču nariše revizijski jašek. Če želimo, lahko v nadaljevanju jašku dodelimo status temena, 
s čimer lahko v jašku izvedemo tudi horizontalni in vertikalni lom osi kanala oziroma nivelete 
(opisano v prejšnjem odstavku). 



SEWER+ 
Sl-King, d.o.o., Dunajska 113, 10000 Ljubljana 

33 

 

Popravljanje temen 
 
Z ukazom 'Popravljanje' lahko spreminjate lokacijo obstoječih jaškov. S premikom jaška na novo 
lokacijo na novo definirate tudi os kanala. Vsa ostala spremljajoča opravila, kot so povezava s 
predhodnim in naslednjim jaškom, sprememba stacionaže, preračun terena,  sprememba kote 
pokrova se izvršijo samodejno. 
 
Program zahteva, da mu pokažete v situaciji teme, ki ga želite popraviti. Teme izberete s 
pritiskom levega gumba miške v bližini temena ali vtipkate oznako temena (številka mreže . 
številka kanala . številka temena, - npr 1.3.5 - prva mreža tretji kanal in peto teme). 
 

 
Command: CdSwAxis 
 
Popravljanje> Izberi teme [Izhod/Undo/koRak/Brisanje/Dodajanje]: 
 
M1.K1.T6 x=100.000000 y=50.000000 
 
KT=261.111111 KV= KI=??? PN=??? NN=??? 
 
Popravljanje> Podaj novi polozaj temena [Izhod/Atributi bloka/Numericno]: 
 
Popravljanje> Izberi teme [Izhod/Undo/koRak/Brisanje/Dodajanje]:i 
 

 
Ko izberete teme, nam ga program pokaže, tako da nariše linijo od kurzorja do temena. Sedaj 
lahko z miško ''kliknete'' in pokažete novi položaj temena. Ko ste izbrali teme, ki ga želite 
premakniti, program v informacijo pokaže tudi vse trenutno znane podatke o tem temenu - 
revizijskem jašku. Izpiše se oznaka temena (M1.K2.T1), njegovi koordinati X in Y, kota terena KT, 
kota vtoka in iztoka cevi, padec vtočne cevi in iztočne cevi. Če katera od teh kategorij še ni 
definirana, program to izpiše z vprašajem (???). Nov položaj jaška določite s ''klikom'' na miški. 
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Brisanje temen 
 
Izberete ukaz 'Vnos Osi -> Brisanje'. 
 
 
Popravljanje> Izberi teme [Izhod/Undo/koRak/Brisanje/Dodajanje]:b 
 
 
 
Program vas vpraša katero teme želite brisati. Teme izberete tako, da ga pokažete z miško 
(''kliknemo'' v njegovo bližino) ali vtipkate oznako temena (številka mreže.številka 
kanala.številka temena, npr 1.3.5, prva mreža tretji kanal in peto teme). Takoj ko izberete teme, 
program teme izbriše, izriše novo os kanala in popravi tudi druge podatke, ki so se spremenili 
zaradi brisanja temena. Ob morebitni napaki pri brisanju temen, lahko tudi ob tem ukazu (kot 
tudi ob vseh ostalih) uporabite ukaz 'Undo'. 
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Združi 
 
Z ukazom združimo dve temeni. 
 

V situaciji 

 
Ukaz 'Združi' se nahaja (na voljo, če je izbran vod vodovod ali kabelska) znotraj ukaza 'Vnos osi': 
 
 
Dodajanje> Podaj polozaj novega temena  
 
[Izhod/Undo/Kanal/koRak/Brisanje/Popravljanje/Vrini/Zdruzi/Jasek v premi/Atributi bloka]: 
 
 

1. V ukazni vrstici vtipkamo z za 'Zdruzi' 
 

2. Izbrano je zadnje teme izbranega kanala 
 

3. z miško ''kliknemo'' na teme na komunalnem vodu v katero se bo priključil naš 
komunalni vod 

 
Tako združujemo temena, kadar je izbrani tip mreže vodovod ali kabelska, kar določimo v oknu 
'Podatki o mreži'. 
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Numerično 

 
Temena lahko združujemo tudi v oknu 'Teme' v zavihku 'Vtok'. Do tega pridemo lahko preko 
ukaza 'Info temena' ali 'Vnos osi' ->  
 
 
Popravljanje> Podaj novi polozaj temena [Izhod/Atributi bloka/Numericno]:n 
 
 

 
 
Tako združujemo ostale tipe mreže, kjer je treba npr. kanalizacijo speljati v glavni kanal preko 
revizijskega jaška. 
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Izbor koraka razdalje med temeni 
 
Korak predstavlja dolžinsko enoto na katero program zaokrožuje razdalje pri dodajanju novih 
temen. Ukaz je uporaben če želite: 
 

 vnašati temena z vnaprej določeno medsebojno razdaljo (npr. razdalja 30m med 
revizijskimi jaški) 

 

 celoštevilčne razdalje med temeni, izberete korak 1m 
 
Funkcijo koraka lahko izključite z nastavitvijo 'koRak' = 0.  
 
 
Primeri: 
 
Razdalja s ''klikom'' miške je 28.82 m - korak je 0,1 m  -  ‘insert point se premakne na 28.80 m  
 
Razdalja s ''klikom'' miške je 28.82 m - korak je 1,0 m  -  ‘insert point se premakne na 29.00 m  
 
Razdalja s ''klikom'' miške je 28.82 m - korak je 10,0 m -  ‘insert point se premakne na 30.00 m 
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Vnos nivelete 
 
Niveleto lahko določite po vnosu trase komunalnega voda. 
 
Po izrisu vzdolžnega profila se prikaže niveleta terena s tabelo profila in oštevilčenimi temeni. 
 
Če ste predhodno določili nivelete kanalov ki so povezani s kanalom, ki ga trenutno obdelujete, 
bodo v vzdolžnem profilu prikazani tudi podatki oziroma elementi teh kanalov. Izrisan bo iztočni 
jašek, s svojo globino in dimenzijo. Prikazano bo, v katerem temenu imamo dotočne kanale, 
označena in izrisana pa bodo tudi vsa križanja. 
 
Na mestih, kjer ste v situaciji definirali temena, so v vzdolžnem profilu potegnjene osi revizijskih 
jaškov. Ta temena so praktično že revizijski jaški z globino 0,0 oziroma koto dna jaška (KD) enako 
koti terena (KT). Z ukazom Popravljanje jim moramo samo določiti novo globino, s tem pa smo 
definirali niveleto kanala.  
 
Globine jaška ni potrebno definirati v vsakem temenu. Če želite imeti konstanten padec nivelete 
vzdolž celotnega kanala, oziroma če je to izvedljivo, lahko določite globino samo prvem in 
zadnjemu jašku v kanalu. Za temena, ki nimajo podane višine (v njih ni izveden vertikalen lom), 
se vrednosti globin preračunajo samodejno na osnovi globin sosednjih temen. Program pa 
omogoča tudi določanja globine in izdelave kaskadnih jaškov v vsakem temenu posebej. 
 
 

Način vnašanja nivelete 
 
Izris vzdolžnih profilov kanala opravimo na sledeč način: 
 

 V 'projektni paleti' ''kliknete'' na gumb 'Vnos nivelete' . 
 

 Z desnim ''klikom'' na izbrani kanal ter izbiro 'Vnos nivelete' 
 

 Do istega ukaza lahko pridete prek menija Sewer+ kjer izberete ukaz 'Vnos nivelete' 

; 
 
V AutoCAD-ovi ukazni vrstici se izpiše: 
 

 
Command: CdSwProfile 
 
Izberi Kanal [Izhod/Seznam]:<M5.K3> 
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Izbrati je potrebno komunalni vod, kateremu boste določili niveleto. Po izboru voda se nam 
izriše vzdolžni prerez. V prerezu so prikazani podatki o komunalnem vodu, ki smo jih že določili. 
Prvič je prikazan samo teren voda in pozicije temen. 
 
Izris vzdolžnega prereza: 
 

 
 
Teren z označenimi lokacijami temen + tabela podatkov 
 
Hkrati z izrisom vzdolžnega prereza se v komandni vrstici izpiše: 
 

 
Izberi Kanal [Izhod/Seznam]:<M5.K3> 
 
M5.K3 - 'test'.'F3'M5.K3 - 'F3' 
 
Popravljanje> Izberi Teme [Izhod/Undo/Brisanje/Dodajanje/Vertikalni premik odseka]: 

 
Zatem izberete s ''klikom'' miške teme, kateremu boste določili niveleto.  
 
Niveleto komunalnega voda se lahko vnaša na več načinov: 
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 vnos absolutne kote nivelete 
 

 ''klik'' z miško v vzdolžnem prerezu na višino nivelete 
 

 vnos globine (t-2,5; globina nivelete v temenu bo 2,5m pod terenom) 
 

 numerični vnos 
 
 
Preberi še teme: 
 
Vnos nivelete 
 
Modeliranje terenskih podatkov 
 
Teren vzdolžnega prereza 
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Možnosti vnosa nivelete 
 
Možnosti ukaza za vnos nivelete so naslednje: 
 

 Kanal - izberemo kanal kateremu želimo vnašati niveleto. 
 

 Korak - določimo korak, oziroma enoto na katero nam program zaokrožuje razdalje med 
temeni. Če želimo, da so razdalje med temeni celoštevilčne v metrih, izberemo za korak 
1 meter, če želimo, da so razdalje na desetino metra, izberemo za korak 0.10 m, ... 

 

 Dodajanje - z ukazom dodajamo nova temena (revizijske jaške) v sklop kanala. Temena 
dodajamo v os trase komunalnega voda. 

 

 Brisanje - z ukazom brišemo obstoječa temena (revizijske jaške). Če brišemo končne 
jaške, krajšamo os kanala, če brišemo vmesne, pa os spreminjamo. V vzdolžnem prerezu 
lahko brišemo samo temena, ki ne predstavljajo horizontalnega loma trase komunalnega 
voda 

 

 Popravljanje - z ukazom dodajamo in popravljamo globino obstoječih temen.  
 
Načini vnosa nivelete so naslednji.: 
 

 Že zgoraj opisano 'Dodajanje' 
 

 Jašek v premi - z ukazom med dve obstoječi temeni vrinemo revizijski jašek, ki nima 
funkcije temena, kar pomeni, da je njegova lokacija in globina izključno odvisna od 
predhodnega in naslednjega temena. V jašku ni možno spreminjati parametrov 
kanalizacije (horizontalni in vertikalni lom, sprememba padca cevi, dimenzije cevi,...), 
razen če jaška ne spremenimo v teme. 

 

 Vertikalni premik odseka - z ukazom lahko po vertikalni smeri vzporedno prestavimo 
niveleto med dvema temenoma (lahko cel kanal, lahko samo med določenimi temeni)  

 

 Izhod - želimo prenehati z vnašanjem osi kanala. Program se vrne v pogovorno vrstico 
Acad - a. 

 

 Undo - vsako spremembo ki jo opravimo lahko prekličemo z ukazom 'Undo'. 
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Dodajanje temen v vzdolžnem prerezu 
 
Naknadno lahko v vzdolžnem prerezu dodajamo temena, v katerih lahko izvedemo vertikalen 
lom (sprememba padca nivelete ali izvedba kaskadnega jaška).  
 
V tako dodanih temenih pa niso izvedljivi horizontalni lomi, ampak se njihov položaj v situaciji 
določi na osnovi njihove stacionaže. Tako dodana temena se v situaciji prikažejo kot jaški 
postavljeni na obstoječo os. Naknadno lahko predpišemo dodanim temenom horizontalni lom in 
jih z že znanimi ukazi poljubno prestavljamo v situacij. 
 
Po izbiri ukaza 'Vnos Nivelete' za dodajanje dobimo v komandni vrstici naslednje opcije: 
 

 
Command: CdSwProfile 
 
Izberi Kanal [Izhod/Seznam]:<M5.K3> 
 
M5.K3 - 'test'.'F3'M5.K3 - 'F3' 
Popravljanje> Izberi Teme [Izhod/Undo/Brisanje/Dodajanje/Vertikalni premik odseka]:d 
 
Dodajanje> Podaj polozaj novega temena  
[Undo/koRak/Brisanje/Popravljanje/Jasek v premi/Vertikalni premik odseka]: 

 
Podaj polozaj novega temena: 
 
Z miško pokažemo položaj novega temena (njegovo stacionažo in višino) in program bo dodal 
teme. Če imamo definiran 'koRak', bo razdaljo od predhodnega temena zaokrožil na izbran 
korak. Avtomatično se izvede preštevilčenje jaškov in vse druge operacije potrebne za 
dopolnitev tabele vzdolžnega profila. Vnos novega jaška z vsemi kotami (KT, KV, KI) je razviden 
tudi v situaciji, ko le to prvič ponovno izrišemo. 



SEWER+ 
Sl-King, d.o.o., Dunajska 113, 10000 Ljubljana 

43 

 

Jašek v premi v vzdolžnem prerezu 
 
Poleg ukaza 'Dodajanje' temen v vzdolžnem prerezu, lahko dodate teme z ukazom 'Jasek v 
premi'. 
 
Razlika z ukazom 'Dodajanje ' je, da z ukazom 'Jasek v premi' lahko vrinemo teme na določeno 
mesto, ne da bi spremenili naklon nivelete – takšno teme ne predstavlja vertikalnega loma 
nivelete. 
 
Po izbiri ukaza 'Vnos Nivelete' –> 'Dodajanje' za Jašek v premi dobimo v komandni vrstici 
naslednje opcije: 

 
Dodajanje> Podaj polozaj novega temena [Undo/koRak/Brisanje/Popravljanje/Jasek  
v premi/Vertikalni premik odseka]:j 
 
Jasek v premi> Podaj polozaj novega jaska  

 
Zatem podate položaj novega temena v vzdolžnem prerezu s ''klikom''na miško: 
 
Ukaz je uporaben, če želimo pri projektirani kanalizaciji vriniti, zaradi preseganja predpisane 
razdalje med revizijskimi jaški, dodatne jaške. S kombinacijo ukaza 'Korak' in 'Jasek v premi' 
lahko vrinete teme na točno določeno mesto oz. stacionažo, ne da bi pri tem spremenili padec. 
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Vertikalni premik odseka 
 
Če želimo določen ali celoten del odseka vzporedno vertikalno prestaviti uporabimo ukaz 
'Vertikalni premik odseka'.  
 
Po izbiri ukaza 'Vnos nivelete' -> 'Dodajanje' za Vertikalni premik odseka dobimo v komandni 
vrstici naslednje opcije 
 
 
 
Dodajanje> Podaj polozaj novega temena [Undo/koRak/Brisanje/Popravljanje/Jasek v 
premi/Vertikalni premik odseka]:v 
 
Vertikalni premik odseka> Izberi Prvo Teme [Izhod/Undo/Brisanje/Dodajanje/Popravljanje/]: 
M5.K3.C2 x=401683.274976 y=43461.949226 
KT=1.733524 KV= KI=1.746991 PN=NN=-39.6o/oo 
 
Vertikalni premik odseka> Izberi Drugo Teme [Izhod/Undo/Brisanje/Dodajanje/Popravljanje/]: 
M5.K3.C3 x=401678.722640 y=43433.208253 
KT=1.708517 KV= KI=0.593453 PN=NN=-39.6o/oo 
 
Vertikalni premik odseka> Vnesi verikalni premik Izhod/Undo/Brisanje/Dodajanje/Popravljanje/]: 
 

 
Ukaz vzporedno prestavi po vertikali niveleto med izbranima temenoma. 
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Brisanje temen v vzdolžnem prerezu 
 

Ukaz omogoča brisanje vertikalnih lomov ali brisanje višin v temenu, v katerem je izveden 
horizontalni lom. Če je v temenu izveden horizontalen lom, potem bo ukaz izbrisal samo 
vrednosti višin v temenu (teme ne bo več vertikalen lom) in njegova višina se bo ponovno 
preračunala na osnovi sosednjih temen. Če pa teme ni horizontalen lom, potem ukaz Brisanje 
izbriše celotno teme in preštevilči jaške. 
 
Če bi želeli izbrisati teme, ki je določeno kot horizontalen lom, to lahko storimo le v situaciji z 
uporabo ukaza ' Vnos Osi - Brisanje'. V vzdolžnem profilu horizontalnih lomov ni možno izbrisati. 
S tem bi namreč izbrisali os kanala. 
 
Po izbiri ukaza 'Vnos Nivelete' za Brisanje dobimo v komandni vrstici naslednje opcije: 
 

 
Brisanje> Izberi Teme za brisanje [Izhod/Undo/Dodajanje/Popravljanje/Vertikalni  
premik odseka]: 

 
 
Z miško ''kliknemo'' v bližino temena, ki ga želimo izbrisati in teme (oziroma njegova globina) bo 
izbrisano. Preštevilčenje in ostale spremljajoče operacije se izvedejo samodejno. 
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Numerično urejanje podatkov 
 
Temena lahko popravljamo tudi z vnosom numeričnih podatkov. Pri popravljanju temen 
izberemo ukaz 'Numerično' (tipka N). 
 

 
Popravljanje> Podaj novi polozaj temena [Izhod/Atributi bloka/Numericno]:n 

 
V oknu za numeričen vnos podatkov lahko vnašate naslednje podatke: 
 

1. Teme 
2. Cev 
3. Vtok 
4. Vodovod 
5. Podatki teme objekt 
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1. za teme: 
 

 višina terena 

 pozicija jaška (X in Y koordinati) 

 kota vtoka in iztoka 

 naklon vtočne in iztočne cevi 

 dimenzija cevi 

 kota dna jaška (če projektirate črpališče, je kota iztoka višja kot je kota dna) 
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2. za cev: 
 

 dimenzija jaška 

 ime jaška 

 riše blok v situaciji s podatki o temenu ali ne 

 dimenzija cevi 

 debelina posteljice 

 opis cevi v tabeli vzdolžnega prereza 

 hrapavost 

 debelina cevi 
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3. podatek o vtočnem temenu v drug komunalni vod (npr. iztočni jašek) 

 

 izberemo vtočno teme grafično 

 izberemo vtočno teme iz seznama mrež, vodov in temen 

 vtipkamo številko mreže, voda in temena, s katerim se bo združil komunalni vod 
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4. Podatke za vodovod: 
 

 grafično; teme brez elementov 

 poraba; vnesete tip porabe vode v vozlišču 

 hidrant;  

 vir 

 vodohran 

 črpalka 

 ventil 
 
Črpalka in ventil sta elementa med temenom (slika M5.K3.C1) in naslednjim temenom. Ventil in 
črpalka se smatrata kot kratka cev, zato je potrebno podati ta elementa med  
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5. Podatki o objektu v temenu 
 
V tem oknu lahko poimenujemo objekt, ki se nahaja v temenu. Za objekt lahko v situacijo 
in vzdolžni prerez vstavimo blok objekta. 
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Lastnosti 
 
Z desnim ''kliknemo'' v 'Projektni paleti' na mrežo ali kanal in z izbiro ukaza 'Lastnosti' prikličemo 
naslednje okno za določanje lastnosti mreže ali posameznega voda: 
 

 
 
Pogovorno okno 'Prototip Kanal' je razdeljeno na 10 podoken: 
 

1. Osnovne 1 
 
2. Osnovne 2 
 
3. Grafika 
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4. Blok temena 
 
5. Blok cevi 
 
6. Blok shem 
 
7. Risalne ravnine 
 
8. Teren 
 
9. Tabela Profila 
 
10. Predloge 

 
Po vnosu ''kliknete'' 'V redu' in se vrnete v 'Projektno paleto'. 
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Podokna 
 

Osnovne lastnosti 

 
V oknih 'Osnovne 1' in 'Osnovne 2' so zbrane osnovne lastnosti komunalnih vodov. 
 
V podoknu 'Osnovne 1' lahko določite: 
 

1. Jašek: 

 Z FI jaška prednastavite dimenzijo jaška, ki jo bo program izrisoval v temenih mreže 
'Kanalizacija'. Naknadno se dimenzije da spreminjati preko 'Info temena'. 
 

2. Teme: 

 S Predpono in Pripono lahko določite kaj se izpiše pred številko jaška (temena) in kaj 
za številko. S kljukico pri 'Jašek v temenu' ustvari program v vsakem temenu jašek. 
 

3. Številčenje: 

 Izberete možnost številčenja temen po mreži ali posameznem vodu, ter vpišete 
začetno številko številčenja za posamezno mrežo ali vod. 
 

4. Prepadni jašek: 

 Določite mejno razliko višine med vtokom in iztokom za prepadni (kaskadni) jašek 
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V podoknu 'Osnovne 2' lahko določite: 
 

1. Enoto za padce: 

 Na voljo imate Promil, Procent ali Gradian 
 

2. Niveleta je: 

 Za določitev nivelete lahko izberete ali je le ta dno cevi ali teme cevi ali os cevi 
 

3. Dolžine 

 Določite lahko katera dolžina se izpisuje v tabeli prereza; horizontalna ali realna - 
poševna (pri večjih padcih cevi je razlika očitnejša) 
 

 
 
 

 
 
Po vnosu ''kliknete'' 'V redu' in se vrnete v 'Projektno paleto'. 
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Grafika 

 
V oknu 'Grafika' so zbrane osnovne grafične lastnosti za: 
 
SITUACIJO: 
 

1.  barvo osi kanala 
 

2.  tip linije, ki se bo izrisovala v situaciji 
 

3.  izriše cevi ali samo os cevi 
 

4.  stil pisave v situaciji 
 

5.  stran izpisa podatkov o kanalu 
 

6.  začetno stacionažo (ni nujno da je ta vedno 0,00) 
 

7. Izberete lahko tudi tip kanala 
 
 
 
VZDOLŽNI PROFIL: 
 

1.  merilo izrisa vzdolžnega profila (posebej za X in posebej za Y os) 
 

2.  zamik izrisa vzdolžnega profila kanala po X in Y osi 
 

3.  odmik primerjalnega horizonta od najnižjega elementa vzdolžnega profila 
 

4.  korak razdelbe na skali nadmorske višine pri izrisu vzdolžnega profila 
 

5. Tip linije za prikaz križanj v vzdolžnem profilu 
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Po vnosu ''kliknete'' 'V redu' in se vrnete v 'Projektno paleto'. 
 
Vsi parametri, ki jih spreminjamo v tem pogovornem oknu, so v glavnem lahko razumljivi, razen 
mogoče 'zamik izrisa po X in Y osi'. Da bi lahko razložili pomen tega ukaza, se moramo vrniti k 
sami zasnovi programa.  
 
Zaradi fleksibilnosti in hitrosti dela se vzdolžni profili izrisujejo v isti DWG datoteki kot situacija 
poteka kanalov. Pri izrisu vzdolžnega profila X in Y koordinati nista pomembni, pač pa le 
koordinata Z (nadmorska višina) in stacionaža oziroma oddaljenost od začetne točke vzdolžnega 
profila. Izris vzdolžnega profila je programsko vezan na koordinatni sistem Acad tako, da je prva 
točka stacionaže vezana na točko X=Z, Y=0. Glede na to predpostavko, bi se nam vsi vzdolžni 
profili izrisali na isto koordinato Y. Zato program ponuja možnost zamika izrisa posameznega 
vzdolžnega profila kanala po X in Y osi. Le ta je odvisna od merila izrisa, dolžine kanala in višinske 
razlike med najnižjo in najvišjo točko kanala. Zamik izrisa vzdolžnega profila po X in Y osi 
moramo določiti sami. 
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Blok temena 
 
V oknu 'Blok temena' določamo vsebino in izgled izpisa podatkov ob temenu – revizijskem jašku. 
 
Okno 'Blok temena': 
 

 
 
V tem oknu lahko poljubno oblikujemo vsebino in obliko bloka za izpis podatkov ob revizijskem 
jašku. Vsebina bloka je poljubno nastavljiva, praktično pa tudi vsi parametri, od oznak – 
prefiksov, sufiksov (predpona, pripona), do velikosti črk posameznih opisov in atributov bloka. S 
pomočjo kurzorjev ob desnem robu okna lahko določamo tudi vrstni red posameznih elementov 
bloka. Podatek, ki ga želimo premakniti, najprej izberemo in nato s kurzorjem premaknemo 
navzgor ali navzdol. 
 
Na zgornji sliki je prikazana “klasična” vsebina bloka temena. Njegovo vsebino lahko poljubno 
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spreminjamo, z gumbi 'Dodaj', 'Popravi', 'Briši'. 
 
Pri ''kliku'' na gumb 'Dodaj' se nam prikaže okno: 
 

 
 
Po vnosu želenih podatkov, pritisnemo tipko 'V redu' in po potrebi spremenimo še položaj 
novega elementa v bloku. Pri gumbu 'Popravi' je postopek podoben. Izberemo vrstico, ki jo 
želimo popravljati, pritisnemo na 'Popravi', vnesemo želene spremembe in potrdimo z 'V redu'. 
Če želimo posamezni element bloka zbrisati, ga najprej izberemo in nato pritisnemo gumb 
'Briši'. 
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Blok cevi 
 
V oknu Blok cevi določamo vsebino in izgled izpisa podatkov ob cevi. 
 
Okno 'Blok cevi': 
 

 
 
Na zgornji sliki je prikazana “klasična” vsebina bloka cevi. Njegovo vsebino lahko po želji 
poljubno spreminjamo, z gumbi 'Dodaj', 'Popravi', 'Briši'. V tem oknu lahko izbiramo med načini 
prikaza opisa cevi v situaciji. Na voljo imamo 'V vrstici, če je prostor', 'Vedno v vrstici' ali 'Vedno 
v stolpcu'. 
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Pri ''kliku'' na gumb 'Dodaj' se nam prikaže okno: 
 

 
 
Po vnosu želenih podatkov, pritisnemo tipko 'V redu' in po potrebi spremenimo še položaj 
novega elementa v bloku. Pri gumbu 'Popravi' je postopek podoben. Izberemo vrstico, ki jo 
želimo popravljati, pritisnemo na 'Popravi', vnesemo želene spremembe in potrdimo z 'V redu'. 
Če želimo posamezen element bloka zbrisati, ga najprej izberemo in nato pritisnemo gumb 
'Briši'. 
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Blok shem 
 
V oknu Blok shem določamo vsebino in izgled izpisa podatkov o montažni shemi. 
 
Okno Blok shem 
 

 
 
Na zgornji sliki je prikazana “klasična” vsebina bloka shem. Njegovo vsebino lahko po želji 
poljubno spreminjamo, z gumbi 'Dodaj', 'Popravi', 'Briši'. 
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Pri ''kliku'' na gumb 'Dodaj' se nam prikaže okno: 
 

 
 
Po vnosu želenih podatkov, pritisnemo tipko 'V redu' in po potrebi spremenimo še položaj 
novega elementa v bloku. Pri gumbu 'Popravi' je postopek podoben. Izberemo vrstico, ki jo 
želimo popravljati, pritisnemo na 'Popravi', vnesemo želene spremembe in potrdimo z 'V redu'. 
Če želimo posamezen element bloka zbrisati, ga najprej izberemo in nato pritisnemo gumb 
'Briši'. 
 
 
 
 
 
 

OPOMBA!!! 

 
Za vse tri bloke velja, da je najbolje že na začetku na nivoju mreže nastaviti velikosti črk pri 
posameznih atributih, ki bo skladna s predvidenim merilom risbe. Tako bo preglednost situacije 
boljša, napisi pa uporabni. 
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Organizacija izrisa po risalnih ravninah 
 
V oknu 'Risalne Ravnine' določamo organizacijo in oblikovanje izrisa mrež ali komunalnih vodov 
ter razvrščanje elementov v poljubne risalne ravnine. Parametre v tem oknu določamo tako za 
situacijo, kot tudi za vzdolžni profil. 
 
Okno 'Risalne ravnine': 
 

 
 
V tem pogovornem oknu organiziramo izrise elementov kanalizacijskega sistema v DWG 
datoteko. Posamezni elementi kanalizacijskega sistema (v situaciji in v vzdolžnem profilu) se 
izrišejo na svojo risalno ravnino, kar omogoča boljšo organizacijo izrisov in večje možnosti pri 
izdelavi grafičnih prilog. Za projekt, mrežo ali posamezen kanal si lahko izberemo t.i. predpono 
pred risalnimi ravninami, kot tudi ime posamezne risalne ravnine. Z Acad komandami pa lahko 
naknadno tem risalnim ravninam poljubno spreminjamo njihove lastnosti (barvo, tip črt, ...). 
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Snemanje terena 

 
V oknu 'Teren' izberemo način in lastnosti snemanja terena za posamezni vod ali celotno mrežo. 
 
Okno 'Teren': 
 

 
 
 
V tem pogovornem oknu določite metodo snemanja terena za posamezni vod ali celotno mrežo. 
 
Več o metodah snemanja terena. 
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Poleg metode, lahko za mrežo ali vod izberete: 
 

1.  avtomatsko snemanje terena ob izrisovanju ali popravkih osi 
 

2.  ali program obdrži ročno dodane točke terena v seznamu 'Teren kanala' 
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Tabela profila 

 
V oknu 'Tabela profila' izberemo vsebino izrisa v tabeli vzdolžnega prereza za mrežo ali 
posamezni vod. 
 
Okno 'Tabela profila': 
 

 
 
V tem oknu lahko poljubno oblikujemo vsebino in obliko tabele vzdolžnega profila. Poljubno 
nastavljiva je vsebina tabele, praktično pa tudi vsi parametri, od višine vrstice, velikosti črk 
posameznih opisov v tabeli in velikosti črk izpisov podatkov. S pomočjo drsnikov ob desnem 
robu okna lahko določamo tudi vrstni red posameznih vrstic. Vrstico, ki jo želimo premakniti, 
najprej izberemo in nato z drsnikom premaknemo navzgor ali navzdol. 
 
Na zgornji sliki je prikazana “klasična” vsebina tabele vzdolžnega profila. Njeno vsebino lahko 
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poljubno spreminjamo, z gumbi 'Nova vrsta', 'Popravi', 'Briši'. 
 
Pri ''kliku'' na gumb 'Nova vrsta' se nam prikaže okno : 
 

 
 
Po vnosu želenih podatkov, pritisnemo gumb 'V redu' in po potrebi spremenimo še položaj nove 
vrstice v tabeli. Pri gumbu Popravi je postopek podoben. Izberemo vrstico, ki jo želimo 
popravljati, pritisnemo na Popravi, vnesemo želene spremembe in potrdimo z 'V redu'. Če 
želimo posamezno vrstico zbrisati, jo najprej izberemo in nato pritisnemo gumb 'Briši'. 
 
S tem, ko smo definirali lastnosti kanala za mrežo, smo te iste lastnosti pripisali tudi 
podelementom, torej kanalom. Ni pa nujno, da tako tudi ostane. Za vsak kanal posebej lahko 
spremenimo vse parametre po enakem postopku, kot smo to storili za mrežo. 
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Predloge 

 
V oknu 'Predloge' lahko vstavimo prednastavljene lastnosti ali nastavitve, ki smo jih sami 
naredili, v projekt. 
 
Okno 'Predloge': 
 

 
 
Nastavitve in parametre elementov kanalov, ter njihovo obliko in lastnosti, v situaciji, kot v 
vzdolžnih profilih, ki smo jih določili, lahko shranimo s pomočjo predlog – 'Template'. Na ta 
način, nam ni potrebno vsakič znova spreminjati lastnosti in obliko izgleda posameznih 
elementov, pač pa shranjene nastavitve enostavno prikličemo ('Včitaj' - Predlogo; Template).  
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Za delo s predlogami skrbijo trije gumbi: 
 

1. 'Včitaj' predlogo program prečita shranjeno predlogo (*.spt) in uporabi nastavitve za 
aktivno mrežo oz. kanal 

 
2.  'Privzeto' povrne s programom določene prednastavljene lastnosti kanala 

 
3.  'Shrani kot' shrani določene nastavitve v novo predlogo (*.spt) 

 
 
Predloge nam omogočajo shraniti nastavitve parametrov, ki so npr. značilni za določeno merilo, 
tako da nam ni treba vsakič znova vsega nastavljati, pač pa kar včitamo iz Predloge (Template-a). 
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Dodajanje objektov komunalnih vodov in 
križanj 
 
Del vsakega sistema komunalnih vodov so pripadajoči objekti in križanja. 
 

Objekte lahko dodajate z ukazom  'Objekti Kanala'. 
 
Možna sta dva načina vnosa križanja s komunalnimi vodi: 
 

1.  vnos preko ukaza 'Objekti Kanala' v 'Projektni paleti' 
 

2.  vnos tras in nivelet katastra komunalnih vodov v 'Projekt' (Križanja se tvorijo 
avtomatsko, ko z enim kanalom križamo drugega). 

 
Več o vnosu križanj. 
 

Objekti 
 
Poleg osnovnih elementov kanalizacijskih sistemov, kot so cevi in revizijski jaški, v kanalizacijski 
sistem spada še vrsto drugih elementov. Sem spadajo vtočni elementi (cestni požiralnik za 
padavinsko vodo, hišni priključki), razbremenilniki, zadrževalni bazeni, … 
 
Vsi ti elementi morajo biti prikazani tudi v vzdolžnem profilu kanala. V vzdolžni profil jih lahko 
vnesemo s pomočjo ukaza v 'Projektni paleti' – 'Objekti Kanala', tako da označimo želeni kanal in 
poženemo ukaz, ob čemer se nam pojavi okno 'Objekti': 
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Z ukazom 'Dodaj' lahko podajamo situacijo in višinsko lego vtočnih elementov kanalizacijskih 
sistemov (cestne požiralnike, hišne fekalne priključke), kot tudi križanja z drugimi komunalnimi 
vodi.  
 
Po izbiri ukaza 'Dodaj' se odpre pogovorno okno 'Objekt': 
 
Postopek vnosa za ukaz 'Popravi' je enak kot pri 'Dodaj'. 
 
Popravljanje avtomatskih križanj ni možno z ukazom 'Objekt Kanala'. Avtomatska križanja so 
komunalni vodi, ki so v projektu in jih je možno popravljati z ukazoma 'Vnos osi' in 'Vnos 
nivelete'. Za podrobnejši opis križanj glej poglavje - 'Križanja' 
 
Pri ponovnem izrisu vzdolžnega prereza kanala se izrišejo vsi vnešeni objekti. Ob vsakršni 
spremembi objektov je tudi treba ponovno izrisati vzdolžni prerez. 
 

Dodajanje objektov 

 
Ko v oknu 'Objekti' ''kliknemo'' 'Dodaj' se odpre naslednje okno za dodajanje objektov: 
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 Izberemo tip objekta (križanje, požiralnik, priključek, plinski sifon) 
 

 Položaj objekta podamo grafično (izberemo v situaciji točko) ali pa vnesemo stacionažo 
 

 Podamo niveleto objekta z absolutno višino ali globino (npr. 1,2m pod terenom) 
 

 Podamo podatke še o premeru in opisu, ki se bo izpisal vertikalno nad izrisanim 
objektom v vzdolžnem prerezu 

 
Po vnosu ''kliknete'' 'V redu' in se vrnete na seznam objektov. 
 

Križanja z drugimi komunalnimi vodi 
 
Možna sta dva načina vnosa križanja s komunalnimi vodi: 
 

1. vnos preko ukaza 'Objekti Kanala' v 'Projektni paleti' 
 

2. vnos tras in nivelet katastra komunalnih vodov v 'Projekt' 
 
1. Način takega vnosa je primeren, če razpolagamo samo z enim – točkovnim podatkom o 
lokaciji in poteku posameznega komunalnega voda. Takoj ko pričnemo s spreminjanjem poteka 
osi kanala, se točnost točkovnega podatka križanja prične zmanjševati, kajti program mikro 
lokacijo križanja določi s projekcijo podane točke voda na os kanala. Pri velikih spremembah 
poteka osi kanala, je zato natančnost lokacije križanja zelo vprašljiva. 
 
2. Absolutno točnost lokacij križanja pa program zagotavlja v primeru, če nam je na razpolago 
kompleten kataster komunalnih vodov. S pomočjo programa relativno enostavno v 3D 
programsko okolje vnesemo prostorski potek vseh komunalnih vodov, ki tangirajo kanalizacijski 
sistem. Ko imamo vzpostavljen 3D kataster komunalnih vodov, se pri izdelavi situacije 
kanalizacijskega sistema in pri izrisu vzdolžnih profilov posameznih kanalov vsa križanja 
identificirajo in izrišejo samodejno. Natančnost izrisa tako definiranih križanj je sto odstotna, saj 
izraža dejansko križanje dveh prostorskih objektov. Če izvajamo spremembe osi kanalov, 
program poišče nova križanja in jih izriše na mestih, kjer dejansko potekajo. 
 
 
V primeru razpolaganja s kompletnim katastrom komunalnih vodov določenega področja, je 
priporočljivo, da v Projekt vnesemo celoten kataster. Tako bo v veliki meri prišla do izraza ena 
od največjih prednosti programa SEWER+, to je tvorjenje slike kompletnega 3D prostora in 
zaznavanje medsebojnih odnosov, oziroma stičnih točk med posameznimi komunalnimi vodi. Ne 
glede na to, kako določamo osi bodočega ali obstoječega kanalizacijskega sistema, bo program 
zaznal njihovo prostorsko lego, odnose in odmike do sosednjih vodov ter nam v situaciji in 
vzdolžnih profilih njihov potek in vsa eventualna križanja nazorno prikazal. 
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Prečni profili 

 
V oknu 'Normalni profili' so zbrani ukazi za določanje in urejanje prečnih prerezov komunalnih 
vodov. Tu pripravite podlogo za izračun predizmer. 
 
Primer izgleda seznama prečnih profilov: 
 
 

 
 
Osnovni profil velja za celotni projekt, lahko pa posameznim vodom ali delom vodov določimo 
drugačen tip prečnega profila. 
 
V zgornjem primeru velja od stacionaže 0 do 20 m prečni profil s humusom in 60° širokim 
izkopom od 20m dalje pa vertikalni izkop v asfaltu. 
 
Z gumbom 'Osnovi Profil...' določite predlogo tipa izkopa za celotni projekt. 
 
Z gumbom 'Dodaj' dodajate posameznim vodom različne prereze od osnovnega (vertikalni 
izkopi, enostransko opažanje, drugi) 
 
Po določitvi profilov jih lahko izrišete. Označite tip profila in pritisnite 'Izrisi Profil'. Profil se izriše 
okoli koordinat 0,0 v risbi. Lahko odprete prazno risbo in izrišete profil. Nato izvedete ukaz 
'Zoom/Extents' v AutoCAD-u. 
 
Z ukazoma 'Popravi' in 'Briši' popravljate in brišete prereze iz seznama. 
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Primer prečnega profila: 
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Dodajanje profilov 
 
S ''klikom'' na dodajanje profilov v meniju 'Normalni profili' se nam odpre naslednje okno. 
 

 
 
S ''klikom'' na gumb 'Grafično' izberemo točko v situaciji oz. lahko vtipkamo stacionažo kanala. 
 
V okviru 'Površinski sloj' izberemo tip površine in njeno debelino. Na voljo imamo asfalt, humus 
in makadam. 
 
Po izpolnitvi vseh polj (naklon, širina dna, naleganje cevi na posteljico in nasip nad cevjo) 
pritisnite gumb 'OK'. 
 
Širina Dna Levo (cm) - podate širino dna izkopa od roba cevi (enako velja za Širina Dna Desno). 
 
Podatki za posteljico Sewer+ prebere iz definicije cevi na predmetnem odseku profila. 



SEWER+ 
Sl-King, d.o.o., Dunajska 113, 10000 Ljubljana 

78 

 

Predizmere 
 
Po določitvi prečnih profilov Sewer+ avtomatično izračuna kubature s klikom na 'Izračun 

Kubatur'  v 'Projektni paleti'. 
 
Tabela lahko služi kot samostojna priloga projektu, primerna pa je tudi kot osnova za izdelavo 
popisa del. 
 
 
Izračun kubatur lahko kopirate v Excel z gumboma: 
 

1.  'Kopiraj v odložišče' kopira celotno tabelo predizmer kakor je vidna s Sewerjem 
 

2.  'Kopiraj izbrane' kopira samo izbrane vrstice tabele 
 
Z gumbom 'Odpri Vse' postanejo vidne vse mreže, kanali in temena. 
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Razlaga postavk okna 'Izračun kubatur'. 
 
Vse enote mere v tabeli so v m3.  
 
Oznaka - imena mrež in kanalov iz projektnega okna 
 
Humus, Asfalt, makadam - količine izkopane površine glede na tip površine 
 
Skupni izkop - celotni izkop brez humusa, asfalta ali makadama, izkop je nato razdeljen na 
odseke po 2m globine 
 
Do Terena - razlika materiala od obsipa cevi do humusa, asfalta oz. makadama 
 
Posteljica - volumen materiala za posteljico 
 
Do Ceste – v primeru, da podamo niveleto projektirane ceste 
 
Skupni zasip = Do Terena + Nad Cevjo + Posteljica + Do ceste 
 
Humus + Asfalt + Makadam + Skupni Izkop = Do Terena + Nad Cevjo + Posteljica + Volumen Cevi 
(brez RJ) 
 
 
Glej sliko prečnega prereza. 
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Hidravlika kanalizacije 
 
Po določitvi poteka tras kanalizacijskega sistema v situaciji in poteka nivelet posameznih kanalov 
ter določitvi združevanj (vtokov) kanalov, lahko pristopite k hidravličnem dimenzioniranju 
kanalizacijskega sistema, oziroma preverjanju hidravlične prevodnosti obstoječega sistema. 
 
Z določitvijo osi posameznih kanalov in njihovih nivelet je kanalizacijski sistem avtomatično 
pripravljen za izvedbo hidravličnega izračuna. Vnesti morate še podatke o kvaliteti in naklonu 
terena, hidrološke podatke in podatke o prebivalcih ter izbrati želeni kot polnitve 
kanalizacijskega sistema, nato lahko pričnemo s hidravličnim računom. 
 
Dimenzioniranje kanalizacijskega sistema poteka po TRRL - retenzijski metodi. V računu se pri 
pretoku vode skozi cevovod upošteva zadrževalna sposobnost posamezne cevi in 
kanalizacijskega sistema nad cevjo. Za celoten sistem ali za posamezen parcialen del 
kanalizacijskega sistema lahko izberete maksimalni želeni kot polnitve cevi. 
 
Hidravlični preračun kanalizacijskega omrežja začnete z izbiro ukaza 'Hidravlika Kanalizacije' v 

osnovnem meniju Sewer+ ali s ''klikom'' na gumb  v orodni vrstici.  
 

Ukaz za hidravliko kanalizacije 
 

Ukaz za izračun hidravlike kanalizacije se nahaja v padajočem meniju 'Sewer+' ali v gumbu . 
Odpre se vam naslednje okno: 
 

 
 
V tabeli so prikazani vsi znani geometrijski podatki o obravnavanem kanalizacijskem sistemu. 
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Pred začetkom hidravličnega izračuna moramo v sistem vnesti še potrebne hidrološke podatke: 
 

- trajanje in intenziteto računskega naliva, 
 

- prispevne površine in koeficient odtoka za posamezne cevi, 
 

- podatke za izračun sušnega odtoka (norma porabe, urni maksimum, število prebivalcev, 
…), 

 
- koeficient dreniranja tujih vod, 

 
- maksimalni želeni kot polnitve kanalizacijskega sistema … 

 
Na kanalski sistem lahko v hidravličnem oknu gledate na dva načina: 
 

1.  seznam kanalov razvrščen po mrežah in kanalih; 
 

2.  sistem kanalov gledano obratno od smeri toka vode (od iztoka naprej). V tem načinu 
vidite kateri kanali imajo iztok (v potok ali v obstoječ sistem) in v katerih jaških so 
priključki sekundarnih kanalov 

 
 

 
 
Prehod med pogledi dosežete da v oknu hidravlika (bela podlaga) ''kliknete'' na miški desni 
gumb in izbirate med 'Hydro Scheme' ali 'Project Tree'. 
 
Hidrološke podatke vnašate s pritiskom na gumb 'Hidro Data' 
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Po vnosu hidroloških podatkov vnesete še podatke o prispevnih površinah. Premaknete se na 
zavihek 'Prispevne', kjer za vsako cev posebej določite prispevno površino ali fiksne dotoke. 
 
S pritiskom na 'Hidro Izračun' zaženete izračun hidravlike. 
 
Po hidravličnem izračunu lahko pogledate hidrograme cevi s ''klikom'' na 'Hidrogram cevi'. 
 
Tlačno črto po časovnih korakih simulacije izrišete v vzdolžnem prerezu s ''klikom'' na gumb 
'Tlačna Črta'. 
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Hidrološki podatki 
 
Z izbiro ukaza 'Hidro data' v oknu 'Hidravlika', se odpre okno: 
 
 

 
 
 
Glede na razpoložljive podatke izberete tip naliva. Program ponuja tri možnosti podajanja 
padavin: 
 

1.  Računski naliv (Reinhold) 
 

2.  vnos datoteke z realnimi padavinami 
 

3.  vnos GEN krivulje padavin 
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V oknu 'Hidro podatki' določite še nekaj osnovnih podatkov, ki so potrebni za hidravlični izračun 
sistema: 
 

1. Mejni procent polnitve (%) -> Podate splošni maksimalni želeni procent višine polnitve, 
na katerega program dimenzionira kanalizacijski sistem.  

 
2. Splošni koeficient Infiltracije (l/s/ha) -> Vrednost določa količino drenirane tuje vode v 

kanalizacijski sistem. 
 

3. Norma porabe (l/s) -> Podatek služi za izračun sušnega pretoka fekalne vode iz 
gospodinjstev in predstavlja porabljeno količino vode na osebo na dan. 

 
4. Splošni čas koncentracije površinskega toka (min) -> Minimalni čas koncentracije 

površinskega toka, ki se uporablja v izračunu meteornega odtoka predvsem v primerih 
izjemno majhnih prispevnih površin. 

 
5. Splošno število prebivalcev na hektar (P/ha) -> Če ne razpolagamo s točnim številom 

prebivalcev, ki gravitirajo na kanalizacijski sistem, lahko uporabimo izračun približnega 
števila z oceno prebivalcev na hektar. 

 
6. Koeficient urne porabe (%) -> Pri določevanju maksimalnega sušnega odtoka v izračunih 

upoštevamo koeficient maksimalnega urnega odtoka, ki običajno znaša od 1/8 do 1/12 
dnevnega fekalnega odtoka. 

 
Po določitvi hidrololoških podatkov je potrebno podati še prispevne površine. V oknu 
'Hidravlika' se premaknete na zavihek 'Prispevne'. 
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Prispevne površine 
 
Pred zagonom hidravličnega računa morate vsaki cevi določiti še njeno prispevno površino in 
koeficient odtoka. Eni cevi lahko podate več različnih prispevnih površin z različnimi koeficienti 
odtoka. Glede na potek kanala in njegove nivelete program sam določi cevi. Vsaka sprememba 
niveleta ali profila cevi predstavlja začetek nove cevi. Znotraj ene cevi so enaki vsi hidravlični 
parametri. Cevi se tudi samodejno indeksirajo. (C1,..., Ci). V pogovornem oknu 'Hidravlika' se 
pomaknemo na zavihek Prispevne.  
 
Primer okna s prispevnimi površinami: 
 

 
 
 
Načini dodajanja prispevnih površin: 
 

1. Prispevne površine za posamezno hidravlično območje se dodaja s ''klikom'' na gumb 
'Dodaj Prispevno'. 

 
2. ''Dvoklik'' z miško na hidravlični odsek (npr. na M1.K2.C2) in se odpre okno 'Prispevna 

površina' 
 

3. Prispevne za celotni projekt lahko dodajate neposredno s ''klikom'' na 'Prispevne iz 
polilinij' 
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Z gumbom 'Suma prispevne' dobite seštevek podatkov o prispevnih površinah za določen 
hidravlični odsek kanala, kanal ali celotno mrežo kanalov. Podane prispevne površine lahko 
izrišete v situaciji s ''klikom'' na 'Izriši prispevne'. 
 
Gumba 'Prikaži vse' in 'Zapri vse' sta namenjena odpiranju in zapiranju drevesa kanalov s 
hidravličnimi odseki. 
 
Z gumbom 'Na odložišče' prenesete označene hidravlične podatke v odložišče in jih nato 
prilepite v Excel (Copy - Paste). 
 
Hidravlično okno zaprete s ''klikom'' na gumb 'Zapri'. 
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Hidravlični izračun kanalizacijskega sistema 
 
S pritiskom na 'Hidro Izračun' v oknu 'Hidravlika' v zavihku 'Cevi' poženete izračun hidravlike. 
 
V odprtem oknu 'Avtomatski hidravlični izračun' lahko izberete: 
 

1. hidravlični izračun za celotni sistem ali samo izbrano vejo 
 

2. določite % mejne polnitve 
 

3. časovni korak preračunavanja simulacije 
 

4. lahko izberete način določanja dimenzije kanalov 
 
 

 
 
 
Po preračunu lahko rezultate hidravličnega izračuna pregledate v oknu 'Hidravlika' ter za 
posamezno cev v oknu 'Hidrogrami cevi'. Rezultate obeh preračunov lahko shranite v datoteko 
ali kopirate v Excel za nadaljno obdelavo in izpis. 
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Rezultati hidravlike 
 
Rezultati hidravličnih izračunov so prikazani v osnovnem oknu 'Hidravlika'. 
 

 
 
Podani so z maksimalno polnitvijo H(%) v najneugodnejši kombinaciji trajanja in intenzitete 
naliva. Podan je maksimalen tok po cevi Qmax, ter minimalna in maksimalna hitrost v cevi. 
 
Belo moder znak pred oznako cevi pomeni, da je bil izbor cevi pravilen in program dimenzije cevi 
ni spreminjal. Rdeči znak pomeni, da je predvidena cev polna, oziroma je njena polnitev večja od 
predpisane, zelen pa, da je program samodejno spremenil dimenzijo cevi. Če je program 
spremenil dimenzijo cevi, se v koloni Notranji fi (mm) poleg novega premera v oklepaju izpiše 
tudi stara dimenzija cevi. 
 
Dobljene rezultate in lastnosti posameznih cevi je mogoče preprosto razvrščati glede na izbrani 
kriterij. Z miško ''kliknemo'' na izbrani kriterij vrh stolpca in program nam glede na vrednost 
kriterija razvrsti vse cevi sistema po padajočem ali rastočem zaporedju. 
 
Za podrobnejše podatke za vsako cev posebej ''kliknite'' na gumb 'Hidrogram cevi'. Hidrograme 
cevi lahko tudi izrišete. 
 
Rezultate hidravličnih izračunov lahko shranimo v datoteko ali prenesemo v druga okolja (MS 
Word, Excel,…), kjer jih lahko dodatno oblikujemo. 
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Hidrogrami cevi 
 
Če si želimo podrobneje ogledati rezultate hidravličnega izračuna, si z izbiro ukaza 'Hidrogram 
cevi' za vsako cev posebej lahko ogledamo natančen potek časovnih funkcij Q(t), P(t), W(t), …: 
 

 
 
Hidrogram cevi lahko tudi izrišete v AutoCAD-u z ''klikom'' na 'Nariši Hidrogram...'. Podate 
razmerje časa in odtoka, ter risalno ravnino za izris hidrograma. 
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Nivo vode v kanalih 
 
Po želji lahko sledite tudi spreminjanju gladine nivoja v posameznih cevovodih ali spreminjanju 
tlačne linije, če v sistemu prihaja do toka pod tlakom. Z izbiro ukaza 'Tlačna črta' se odpre 
pomožno okno : 
 
 

 
 

Z izbiro ukaza Izris in zoom se v vzdolžnem profilu izriše tlačna črta, njeno časovno spreminjanje 
pa sledite po korakih s premikanjem drsnega gumba v oknu 'Tlačna črta'. 
 
Hidravlični izračun lahko večkrat ponovite. Možne so najrazličnejše variacije glede na različne 
kote izbranih maksimalnih polnitev, kvalitete cevi, hidrološke in hidravlične pogoje. Vsak delen 
ali končen rezultat lahko shranimo na datoteko ali pa kot svojo rešitev (datoteka *.spr). S 
pomočjo programa hitro in enostavno optimizirate posamezen del ali celoten kanalizacijski 
sistem. 
 
Če program glede na rezultate hidravličnega računa izbere novo dimenzijo določene cevi, se 
sprememba takoj izraža tudi v situaciji, vzdolžnih profilih in vseh tabelah.  
 
Ne glede na to kako velik je kanalizacijski sitem, hidravlični izračun traja vsega nekaj sekund. 



SEWER+ 
Sl-King, d.o.o., Dunajska 113, 10000 Ljubljana 

91 

 

Hidravlika vodovoda 
 
Program Sewer+ vam omogoča hidravlični preračun vodovoda. Hidravlični preračun je izveden s 
pomočjo programa za preračun vodovodnih sistemov 'Epanet'  
 
Pred hidravličnim izračunom je potrebno zadostiti naslednjim pogojem: 

 

 vnešene trase vodovodov s podanimi niveletami 
 

 izbrane dimenzije cevi z podatki o hrapavosti cevi (več o tem..) 
 

 določen najmanj en vodni vir ali vodohran v sistemu (več o tem..) 
 

 za preračun je potrebno izbrati 'Vodovod' za tip mreže, saj mreže ostalih tipov ne bodo 
preračune. 

 
 
Izračun hidravlike poženete s ''klikom'' na padajoči meni 'Sewer+', 'Hidravlika Vodovoda' in 'Start 
Hidravlike vodovoda'. 
 

 
 



SEWER+ 
Sl-King, d.o.o., Dunajska 113, 10000 Ljubljana 

92 

Odpre se okno 'Hidravlika'. V tem oknu določite enote mere pretoka, metoda za preračunavanje 
hidravlike in potrebne podatke o hidravlični simulaciji. 
 

 
 
 
S ''klikom'' na gumb 'Pravila' določite pogoje za odpiranje ventilov in črpalk. 
 
S ''klikom'' na gumb 'Izracun' poženete hidravlični preračun vodovodnega sistema. 
 
Po opravljenem izračunu lahko s ''klikom'' na 'Tabele' pregledate rezultate. 
 

Opozorilo!!! 
 
Glede na različne metode preračuna hidravlike je potrebno podati različne koeficiente za 
hrapavost cevi. 
 

 
Material 

 
Hazen-Williams C 

 
Darcy-Weisbach e 

 
Manning's n 

 
Lito železo 

 
130-140 

 
0.85 

 
0.012-0.015 

 
Beton 

 
120-140 

 
1.0-10 

 
0.012-0.017 

 
PVC 

 
140-150 

 
0.005 

 
0.011-0.015 

 
Jeklo 

 
140-150 

 
0.15 

 
0.015-0.017 
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S ''klikom'' na gumb 'Pravila' v oknu 'Hidravlika' se vam odpre spodnje okno. Vanj vnašate 
pravila. 
 
S pravili kontrolirate stanje vodovodnega sistema glede na: 
 

1. nivo vode v vodohranu 
 

2. vodni pritisk v vozlišču 
 

3. čas v simulaciji 
 

4. realni čas v dnevu 
 

 
 
 
Pravila vtipkate v spodnje belo okno in potem ''kliknete'' gumb 'Dodaj'. 
 
Pri kreiranju pravil si lahko pomagate z gumbi 'Povezava', 'Status' in 'Pogoj'. 
 
Po končanem vnosu ''kliknete'' 'V redu'. Ne pozabite uvrstiti pravilo v seznam pravil z gumbom 
'Dodaj'! 
 



SEWER+ 
Sl-King, d.o.o., Dunajska 113, 10000 Ljubljana 

94 

Primeri pravil: 
 
 
LINK M1.K1.P1 CLOSED IF NODE M1.K1.T23 
ABOVE 20 

 
povezava med točko 1 in 2 vodovoda K1 v mreži M1 se 
zapre, ko je npr. nivo vode v vodohranu v točki 23 nad 
20 

 
LINK M1.K1.P1 OPEN IF NODE M1.K1.T23 
BELOW 10 

 
ventil M1.K1.P1 se odpre ko je nivo vode v vodohranu 
M1.K1.T23 pod 10 

 
LINK M1.K2.P5 1.5 AT TIME 16 

 
relativna hitrost črpalke M1.K2.P5 je nastavljena na 1.5 
ko preteče 16h v simulaciji 

 
LINK M1.K3.P10 CLOSED AT CLOCKTIME 10 
AM 

 
Ventil M1.K3.P10 (med T10 in T11) je periodično zaprt 

ob 10h in odprt ob 8h zvečer 
 
LINK M1.K3.P10 OPEN AT CLOCKTIME 8 PM 
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Tabele s hidravličnimi podatki za vodovod 
 
Po opravljenem izračunu hidravlike vodovoda lahko pregledate podatke. Pregled podatkov je 
možen iz: 
 

1. datoteke WtHydro v direktoriju ?:\Temp (na sistemskem disku) 
 

2. preko ukaza 'Tabele' v oknu 'Hidravlika' ali padajočega menija 'Sewer/Hidravlika 
vodovoda/Rezultati hidravlike vodovoda' 
 

3. s pritiskom na gumb  
 

4. preko izpisa v blokih temen in cevi v situaciji 
 

 
Primer izgleda rezultatov hidravlike vodovoda: 
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Postopek izvedbe vodovoda 

 

Vnos vodovodnega sistema je podoben vnosu kanalizacijskega sistema: 
 

1. Vnesete novo mrežo. Za tip mreže izberete 'Vodovod'. 
 

2. Nato vnesete trase vodovodov z ukazom 'Vnos osi' in jim določite nivelete z 'Vnos 
nivelete' 

 
3. Po določitvi nivelet določite tip in dimenzijo cevi. 

 
4. Pri vnosu podatkov o ceveh morate vnesti koeficient hrapavosti cevi glede na izbiro 

formule tlačnih izgub. 
 

5. Vnos vodovodnih elementov preko okna numerično (ventilov, vodohranov, virov,…) 
 

6. Ločiti je potrebno: 
a) elemente v temenih: grafično teme, vodni vir, vodohran, poraba 
b) elemente med temeni: ventil, črpalka in cevi 

 
7. Ventil med temenoma npr. 2 in 3 je potrebno določiti v temenu 2. Ventil in črpalko 

Epanet upošteva kot kratko cev, zato razdalja med temenoma ne sme biti velika. 
 

8. Za izračun hidravlike vodovoda v padajočem meniju 'Sewer+' izberete 'Hidravlika 
vodovoda' in ukaz 'Start hidravlike vodovoda' 

 
9. V oknu 'Hidravlika vodovoda' lahko določite 'Pravila' delovanja sistema in zaženete 

'Izračun'. 
 

10. Po opravljenem izračunu pregledate morebitna opozorila. Hidravlične rezultate si 
ogledate preko okna 'Tabele' 

 
Za podrobnejši opis si preberite še: 
 

- elementi vodovoda 
 

- vnos pravil 
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Tip temena 
 
Poraba 
 
V oknu za porabo v izbranem temenu vnesete porabo v l/s. Če želite konstanti odvzem v tem 
vozlišču izberete pod vzorci 'Fixed' in vtipkate željeno porabo. 
 

 
 
Običajno se za simulacijo sistemov izbere časovni 'Vzorec' porabe. Za določeno časovno enoto 
(uro v dnevu) se določi delež srednje dnevne porabe. Seštevek teh koeficientov je enak 24. V 
okno 'Poraba' vnesete še dnevno porabo za vozlišče. Zmnožek dnevne porabe in množilnika je 
predvidena poraba. 
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Hidrant 
 
Pri vnosu hidranta podate porabo na tem hidrantu v l/s. Nato še izberete tip hidranta (Nadzemni 
ali podzemni). 
 
Podana poraba je konstantni odtok iz vodovodnega omrežja. 
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Vir 
 
Vir pomeni neomejen vir vode. Kota vodnega vira je enaka koti nivelete vodovoda v tem 
temenu. 
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Vodohran 
 
V oknu za Vodohran podajate relativne kote nad koto terena za vodohran. Osnova je kota 
terena, ki jo Sewer+ izračuna za to teme. 
 
Če je absolutna kota terena npr. 100m, je potem začetni nivo vode 105m in vnesete vrednost 5 
v okno 'Začetni nivo vode'. 
 

Opozorilo!! 
 
Med simulacijo za vodohran ne sme nivo vode pasti pod minimalni nivo vode. V tem primeru je 
potrebno dodati pravilo da se iztok iz vodohrana zapre. 
 
Primer vnosa podatkov za vodohran: 
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Črpalka 
 
Črpalko uporabite v vodovodnem sistemu za črpanje vode. Pri določevanju črpalke je potrebno 
določiti naslednje parametre: 
 

1. Moč črpalke v KW ali Qh diagram pretoka 
 

2. Relativno hitrost črpalke (1-polna moč, 0-izklopljena) 
 

3. Časovni diagram relativni hitrosti črpalke 
 
Možnost 'zamenjaj povsod' uporabite ob spremembi časovnega diagrama hitrosti delovanja 
črpalke za vse črpalke v projektu. 
 
Obrni smer delovanja pomeni če želite črpati vodo v obratno smer (normalno črpa v smeri 
stacionaže vodovoda). 
 
Primer okna s podatki za črpalko: 
 

 



SEWER+ 
Sl-King, d.o.o., Dunajska 113, 10000 Ljubljana 

103 

 

Diagram črpalke 
 
Za delovanje črpalke lahko vnesete diagram pretoka črpalke pri določeni manometrični višini. V 

oknu 'Numerično' izberete črpalko in ''kliknete'' gumb za vnos krivulje. 
 
Odpre se vam naslednje okno: 
 

 
 
 
Z gumbom 'Vrini' dodate nove vrstice za vnos pretoka in višino črpanja za posamezen pretok. 
Vedno je potrebo v 1. vrstici začeti s pretokom 0 in v zadnji vrstici končati z Višino črpanja 0! 
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Časovni vzorci 
 
V tabeli vzorci dodajate časovne vzorce za delovanje črpalke ali porabo za čas simulacije. 
 
Z gumbom 'Vrini' dodajate vrstice v katere nato vnesete čas simulacije in množilnik črpanja oz. 
porabe. 
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Ventili 

 
Z ventili kontrolirate pritisk ali pretok v vodovodnem sistemu. 
 
Ventili z dvema stanjema, popolnoma odprti ali zaprti, niso definirani v 'Epanet'-u kot ventili. 
Uporabite pravila za odpiranje ali zapiranje cevi, kar ima v simulaciji enak učinek kot zaporni 
ventili. 
 
Pri projektiranju vodovodnih omrežij lahko uporabite naslednje ventile: 
 

1. PRV (Pressure Reducing Valve) - določite izhodni tlak v metrih vodnega stolpca 
 

2. PSV (Pressure Sustaining Valve) - določite vhodni tlak v metrih vodnega stolpca 
 

3. PBV (Pressure Breaker Valve) - določite konstantno zmanjšanje tlaka v metrih vodnega 
stolpca 

 
4. FCV (Flow Control Valve) - meri pretok v l/s 

 
5. TCV (Throttle Control Valve) - podate koeficient tlačne izgube. Odnos med stopnjo 

zaprtosti ventila in tlačno izgubo je običajno podatek podan s strani izdelovalca ventila. 
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Ventili poznajo tri stanja: 
 

1. odprt - ventil je popolnoma odprt in ne opravlja funkcij zmanjševanja ali omejevanja 
pretoka ali pritiska 

 
2. zaprt - ventil je popolnoma zaprt 

 
3. aktiven - ventil deluje po nastavitvah 

 
 
Status ventila in njegove nastavitve se lahko med simulacijo spreminjajo z uporabo 'pravil'. 
 
Zaradi načina definicije ventilov je potrebno za pravilen hidravlični izračun upoštevati naslednja 
pravila uporabe ventilov v mreži: 
 

 PRV, PSV ali FCV ne smejo biti povezani z viroma ali vodohranom neposredno, ampak 
mora biti vmes vsaj en kos cevi 

 

 Zaporedna vezava PRV ventilov ni dopustna 
 

 PSV ne sme biti povezan na spodni del vozlišča ventila PRV 
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Montažne sheme 
 
Montažne sheme nam omogočajo situativni izris elementov sistema vodovoda v temenih s 
cevmi, fazonskimi in armaturnimi elementi, …. Program shematsko izriše izbrano teme s 
priključnimi cevmi. Na tako shemo lahko potem dodajamo elemente vodovoda iz knjižnice 
elementov. Omogočeno je risanje elementov v tlorisu in v poljubnem prerezu. Vnos elementov 
je enostaven, program samodejno zazna konec prejšnjega elementa in naredi natančen stik 
novega s prejšnjim elementom.  
 

Ukaz 'Vnos montažne sheme'  lahko zaženete preko 'Sewer+' orodne vrstice ali ''Ribbon''-a: 
 
Ob zagonu ukaza 'Vnos montažne sheme' imamo avtomatsko na voljo, da izberemo že izrisano 
shemo in nadaljujemo delo na njej, lahko pa izberemo [Teme] in določimo novo teme iz 
situacije, kateremu želimo izrisati montažno shemo: 
 
 
Command: KGSWMONTAZNASEDIT 
Izberi Montazno Shemo [Teme]:t 
Izberi Teme [Shema]: 
Doloci tocko izrisa montazne sheme: 
 
 
Po določitvi lokacije izrisa nove montažne sheme, se nam odpre okno 'Izbira elementov 
montažne sheme', ki predstavlja našo knjižnico elementov. 
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V knjižnici izbiramo med kategorijami 'Cevi –fazonski kosi', 'Ventili in zasuni' in 'Vodomeri in 
hidranti'. 
Vsaki kategoriji izbiramo vrsto elementa z možnostjo uporabe filtra (po premeru) ter nato 
izberemo še tip. 
Izbrani element lahko nato dodamo v tloris s pritiskom na gumb 'Dodaj v Tloris'. 
 
Po izbiri elementa in vnosu v risbo se v ukazni vrstici pojavi: 
 
 
Izberi poljubno tocko za pozicijo prvega elementa: 
Izberi rotacijo: 
King.Sewer+: Element vnešen! 
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Command: 
Izberi tocko za katero se veze novi element [Zamenjaj/Prosto]: 
Izberi tocko elementa: [S1/S2/Ok/Prekini]:o 
King.Sewer+: Element dodan! 
 
 
Točko prvega elementa sheme določimo poljubno. Nadaljnji elementi se na prvega vežejo 
samodejno, ukaz pa nam ponuja, da lahko prejšnje tudi zamenjamo z izbiro 'Zamenjaj', z izbiro 
'Prosto' pa lahko nadaljnji element postavimo poljubno. 
 
Z 'Ok' potrdimo in zaključimo vnos, s 'Prekini' prekinemo vnos elementa, ukazi S1/S2/S3 pa so na 
voljo v odvisnosti od števila možnih priklopov elementa. Z njimi določamo točko prijemališča na 
predhodni element. 
 
Z izbiro gumba 'Brisi element' lahko iz sheme brišemo posamezne elemente.  
Za urejanje prereza pritisnite gumb 'Urejaj Prerez' 
 
 
Command: 
Urejanje Prereza - Izberi ukaz [Dodaj/Brisi/zamenjaj DWG] :d 
Dodajanje v Prerez Izberi Element iz Tlorisa: 
Izberi tocko izrisa elementa: 
Izberi rotacijo: 
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Z ukazom 'zamenjaj DWG' se odpre naslednje okno: 
 

 
 
S pomočjo tega ukaza lahko vstavljenemu elementu zamenjamo prikaz. 
 
Z izbiro gumba 'Novi Prerez' dobimo v ukazni vrstici: 
 
 
Command: 
Doloci linijo prereza. Izberi prvo tocko: 
Izberi drugo tocko: 
Ime novega Prereza: A-A 
 
King.Sewer+: Novi Prerez kreiran. 
 
 
v risbo izrišemo linijo prereza, na katero potem prenašamo elemente izrisane v tlorisu. 
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Ukaz 'Brisi vse' iz sheme pobriše vse vnesene podatke. Ti sicer ostanejo izrisani v DWG-ju, tako 
da je za pravilen izris staro shemo iz risbe treba pobrisati in jo ponovno izrisati. Brišemo jo lahko 
z ukazom 'Delete'. 
 
S pritiskom na gumb 'Kosovnica' dobimo v risbi tabelarični izpis elementov. Program v shemi 
oštevilči elemente, ki so potem v tabeli razporejeni po zaporedni številki z označenim številom 
posameznih kosov. 
 
 

Ukaz 'Izris montažne sheme'  izriše montažno shemo v situaciji izbranega temena. Če ima 
izbrano teme že vrisane elemente se ti izrišejo. 
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Orodja za pomoč pri delu 
 

Orodja dostopna preko menija Sewer+ 
 
V meniju Sewer+ nam program ponuja zbirko orodij, ki so namenjeni predvsem lažjemu delu z 
Acad datoteko, oziroma omogočajo boljši in hitrejši pregled nad opravljenim delom in 
dobljenimi rezultati. 
 

1. Info temena 
 

2. Izriši prečne profile v situaciji 
 

3. Izriši prečne profile v V.P. 
 

4. Temena kanala iz polilinije 
 

5. Vnos Tiff (Tfw) rastrske podloge 
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'Info temena' je ukaz, ki nam omogoča numerično urejanje podatkov temen, tako v situaciji kot 
tudi v vzdolžnem profilu. 
 
'Izriši prečni profil v situaciji' je ukaz s katerim lahko v situaciji izrišemo prečne profile na 
poljubnih stacionažah kanala, na podlagi definiranih normalnih profilov. 
 
'Izriši prečni profil v vzdolžnem profilu' je ukaz s katerim lahko v vzdolžnem profilu izrišemo 
prečne profile na poljubnih stacionažah, na podlagi definiranih normalnih profilov. 
 
'Temena kanala iz polilinije' je ukaz s pomočjo katerega lahko poljubno polilinijo spremenimo v 
komunalni vod. Vertex polilinije postane teme komunalnega voda. 
 
'Vnos Tiff (Tfw) rastrske podloge'  je ukaz s pomočjo katerega lahko v situacijo vstavimo 
geopozicionirane rastrske podloge, kot so npr. DOF ter TTN podloge. 
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Orodja dostopna preko projektne palete 
 
Poleg orodij dostopnih preko menija Sewer+, so orodja dostopna preko 'Projektne palete' in 
sicer različna glede na nivo izbire. Orodja v projektni paleti so na nivoju projekta, mreže ali 
kanala. 
 
1. Orodja dostopna preko projekta: 
 

- Izračunaj križanja 
 

- Preračunaj teren 
 

- Izriši vse V.P. 
 

 
 
'Izračunaj križanja' z ukazom ob spremembi kanalov na novo peračunamo vsa križanja le teh. 
 
'Preračunaj teren' z ukazom istočasno preračunamo teren za celoten sistem komunalnih vodov.  
 
'Izriši vse V.P.'z ukazom lahko izrišemo vse vzdolžne profile v projektu. 
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2. Orodja dostopna preko mreže: 
 

- Briši iz risbe 
 

- Resetiraj položaj atributov 
 

- Izključi avtomatsko poimenovanje jaškov 
 

- Vključi avtomatsko poimenovanje jaškov 
 

- Izbriši podatke o ceveh 
 
 

 
 
 
'Briši iz risbe' z ukazom lahko naenkrat iz risbe izbrišemo celotno mrežo komunalnih vodov ter 
pripadajoče vzdolžne profile, če jih izrisujemo v istem dwg-ju. 
 
'Resetiraj položaj atributov' z ukazom lahko položaj atributov (opis jaškov, kanalov,…) 
ponastavimo na izhodiščno lokacijo za celotno mrežo vodov. 
 
'Izključi avtomatsko poimenovanje jaškov' z ukazom izključimo avtomatsko poimenovanje 
jaškov za celotno mrežo, kar pomeni da v oknu za numerično vstavljanje (ali info temena) sami 
vpišemo poljubno ime jašku 
 
'Vključi avtomatsko poimenovanje jaškov' z ukazom vključimo avtomatsko poimenovanje 
jaškov za celotno mrežo, kar pomeni, da se ročno nastalvjena imena ob ponovnem izrisu osi 
ponastavijo na izhodiščne vrednosti. 
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'Izbriši podatke o ceveh' z ukazom izbrišemo podatke o ceveh za celotno mrežo, kot so fi, 
debelina cevi, debelina posteljice,… Spremembe stopijo v veljavo ob ponovnem izrisu osi ali 
vzdolžnih profilov. 
 
 
 
 
Dodatno orodje je tudi 'Izriši sheme RJ': 
 

 
 
S pomočjo tega ukaza lahko v dwg izrišemo sheme posameznih revizijskih jaškov, kjer jer 
razviden kot med vhodno in izhodno cevjo ter podatki o globini revizijskega jaška, višini vtoka in 
iztoka ter dimenzije vhodne in izhodne cevi. 
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Orodja dostopna preko kanala: 
 

- Primerjalne višine 
 

- Zarotiraj kanal 
 

- Objekti kanala 
 

- Resetiraj položaj atributov 
 

- Temena na globino 
 

- Izključi avtomatsko poimenovanje jaškov 
 

- Vključi avtomatsko poimenovanje jaškov 
 

- Izbriši podatke o cevh 
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'Primerjalne višine' za komunalne vode z velikim padcem terena je potrebno pred izrisom na 
papir vzdolžni prerez razsekati na več kosov in popravljati horizont v vzdolžnem profilu. 
 
V listo zamikov izrisa z gumbom 'Dodaj' dodate mesto preloma in zamik po Y koordinati (višino 
zamika). 
 

 
 
'Zarotiraj kanal' z ukazom lahko zarotiramo usmerjenost kanala. Zamenjamo začetno in končno 
teme. 
 
'Objekti kanala' z ukazom lahko posameznemu kanalu dodajamo, popravljamo ali brišemo 
posamezne objekte. 
 

 
 
'Resetiraj položaj atributov' z ukazom lahko ponastavimo položaj opisov temena, cevi,…, ki smo 
jih ročno prestavili, za vsak posamezen kanal. 
 



SEWER+ 
Sl-King, d.o.o., Dunajska 113, 10000 Ljubljana 

119 

'Temena na globino' z ukazom lahko vsa temena kanala damo na isto globino v odvisnoti od 
terena. 
 

 
 
'Izključi avtomatsko poimenovanje jaškov' z ukazom izključimo avtomatsko poimenovanje 
jaškov za posamezen kanal, kar pomeni, da v oknu za numerično vstavljanje (ali info temena) 
sami vpišemo poljubno ime jašku 
 
 
'Vključi avtomatsko poimenovanje jaškov' z ukazom vključimo avtomatsko poimenovanje 
jaškov za posamezen kanal, kar pomeni, da se ročno nastalvjena imena ob ponovnem izrisu osi 
ponastavijo na izhodiščne vrednosti. 
 
 
'Izbriši podatke o cevh' z ukazom izbrišemo podatke o ceveh za posamezen kanal, kot so fi, 
debelina cevi, debelina posteljice,… Spremembe stopijo v veljavo ob ponovnem izrisu osi ali 
vzdolžnih profilov. 
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Poročila 
 
 
V meniju Sewer+ imamo pod izbiro 'Poročila' na voljo tri različne izpise. Program nam omogoča, 
da podatke o zakoličbi vodov, št. jaškov in njih dimenziji ter dimenziji in dolžini cevi, izpišemo v 
obliki poročil. Poročila je možno izvoziti v datoteko ali pa jih kopirati v odložišče in jih nadaljno 
urejati npr. v Excelu. Podatki se lahko kopirajo v odložišče v celoti ali le izbrani. 
 
Izpisi so naslednji: 
 

- Izpis zakoličbe 
 

- Izpis dimenzije cevi 
 

- Izpis dimenzije jaškov 
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Izpis zakoličbe 
 
V meniju Sewer+ pod 'Poročila' izberemo 'Izpis zakoličbe'. Pojavi se nam naslednje okno: 
 

 
 
S ''klikom'' na 'Odpri vse' se nam odpre drevo temen s pripadajočimi podatki za celoten projekt. 
Izpis je primeren kot priloga k projektu komunalnega voda. 
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Izpis dimenzij cevi 
 
V meniju Sewer+ pod 'Poročila' izberemo 'Izpis dimenzije cevi'. Pojavi se nam naslednje okno: 
 

 
 
S ''klikom'' na gumb 'Odpri vse' se nam odpre drevo cevi komunalnih vodov. Poročilo vsebuje 
podatke o fi-ju ter dolžini cevi. Podatke lahko vidimo razporejene po projektu ali po posameznih 
mrežah. 
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Izpis dimenzij jaškov 

 
V meniju Sewer+ pod 'Poročila' izberemo 'Izpis dimenzij jaškov'. Pojavi se nam naslednje okno: 
 

 
 
S ''klikom'' na gumb 'Odpri vse' se nam odpre drevo kanalov s spiskom pripadajočih jaškov. 
Poročilo nam poda število jaškov posameznih dimezij na kanal. 
 


