
NATANČNO PREBERI IN SI OGLEJ SLIKI: 

Vodovodni in kanalizacijski sistem NISTA SKLENJENA cevna sistema. Hladna voda 

priteče v hišo po ceveh do števca in nato naprej po ceveh do pip. Del vode gre v 

bojler, kjer se segreje, da imamo toplo vodo. Umazana voda iz odtokov odteče skozi 

glavno kanalizacijsko cev in potuje vse do čistilnih naprav, kjer se očisti.  

 

Pri centralnem ogrevanju se voda v kotlu segreje, nato jo s črpalko potiskamo po ceveh skozi 

radiatorje. Voda se na tej poti ohlaja in po spodnji cevi odteče nazaj v kotel, kjer se spet 

segreje in gre ponovno do radiatorjev. Voda v centralnem ogrevanju kroži, zato pravimo, da 

JE to SKLENJEN cevni sistem. 

 



 

Zapis v zvezek: 

NEKATERE SNOVI LAHKO PRETAKAMO 

1.Snovi, ki tečejo, lahko pretakamo po ceveh. Vodovodni sistem je nesklenjen cevni 

sistem. Uporabljamo ga za pretakanje vode od izvira do uporabnika. 

2.  Kanalizacijski sistem je nesklenjen cevni sistem. Uporabljamo ga za odtekanje 

odpadnih voda iz odtokov do čistilnih naprav.  

3. Centralna kurjava je sklenjen cevni sistem. Uporabljamo jo za ogrevanje vode in 

bivalnih prostorov. Cevni sistemi so zgrajeni iz cevi, kotlov in ventilov.  

 

 V zvezek odgovori na vprašanja. Vprašanja ni potrebno prepisati. Pri 

odgovarjanju si pomagaj z učbenikom str. 66, 67, 68, 69 in 70. 

 1. Kateri so osnovni deli vodovodnega sistema?  

2. Ali je vodovodna pipa ventil? Razloži. 

 3. Kakšno nalogo ima pipa?  

4. Ali se voda v nesklenjenem sistemu vrača na začetek?  

5. Kam odteče voda iz vodovodnega sistema? 

 6. Zakaj imamo števec? 

 7. Kakšen sistem cevi je kanalizacija – sklenjen ali nesklenjen?  

8. Kje se kanalizacija začne in kje konča? 

 9. Kakšen sistem cevja je centralno ogrevanje? Kje je pričetek? 

 10.Kaj se zgodi z vodo v kotlu?  

11.Kam teče voda iz kotla po ceveh?  

12.Kaj potiska vodo po ceveh? 13.Kakšna je naloga radiatorjev? 

 14.Kaj se zgodi z vodo v radiatorjih?  

15.Kam teče voda po ceveh iz radiatorjev in kakšna je ta voda?  

16.Kje se ponovno segreje? 


