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1. WSTĘP 
 
Planowanie ręczne systemów nawodnień przechodzi już do lamusa. Programy do projektowania 
nawodnienia terenu zyskują na popularności. Specjaliści dzięki nowoczesnym narzędziom 
oszczędzają wiele czasu przy planowaniu i  obliczaniu profesjonalnych systemów nawadniających.  
Aplikacja DATAflor rainXpert jest narzędziem służącym do projektowania nawodnienia terenu. 
Posiada bogatą bibliotekę materiałów zawierającą katalogi produktów większości światowych 
producentów systemów nawodnień. W niniejszym opracowaniu opisywać będziemy jak stworzyć 
plan nawadniania, zaplanować rozmieszczenie i dobór zraszaczy, tworzona będzie analiza wodna 
oraz lista materiałów.  
 

2. WSTAWIANIE PODKŁADU – WSTAWIANIE OBRAZKA. 
 
CZYNNOŚĆ: 

 
Z menu głównego wybieramy zakładkę POŁĄCZENIE, a następnie z  działu OBRAZKI, 
funkcję WSTAWIANIE OBRAZKA: wybieramy  interesujący nas plik z 
podkładem/obrazem z dysku > ustalamy początkowe położenie na ekranie i rozciągamy 

ustalając wielkość wstawionego obrazka. 
 
 
 
 

 
 

Okno wybierania pliku. 
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Okno wstępnego definiowania wstawianego obrazka. 
 
 

 
 
 

Ustalanie zakresu wstawianego obrazka w przestrzeni rysunkowej. 
 
 

3. SKALOWANIE – TRANSFORMACJA OBRAZKA. 
 
CZYNNOŚĆ: 
 

 Na podkładzie rysujemy dwie linie (funkcja LINIA) np. odległość kolejnych krzyży 
geodezyjnych 50m w docelowych/ rzeczywistych  wymiarach > przenosimy linie 
obok podkładu  > z menu głównego wybieramy zakładkę POŁĄCZENIE, a z działu 
OBRAZKI funkcję TRANSFORMACJA OBRAZKA i następnie przeciągamy linie od 
obrazka do linii pomocniczych. 
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Odległość pomiędzy kolejnymi krzyżami geodezyjnymi. 

 
 

 
Przeniesione wymiary obok mapy zasadniczej. 
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Połączenie kolejnych punktów i wyskalowanie podkładu. 

4. WSTAWIANIE ODNOŚNIKA GOTOWEGO PROJEKTU. 
 
Projektowanie systemu nawadniania może odbywać się bezpośrednio na podkładzie geodezyjnym, 
lub na już gotowym projekcie wygenerowanym w programie landXpert. Niestety projektowanie na 
rysunku formatu .dwg jest dość uciążliwe ze względu na dużą ilość wektorów które ściągają punkty 
charakterystyczne nowo rysowanych linii. Programy typu CAD umożliwiają wstawianie do rysunku 
odnośnika, który jest nieaktywnym odzwierciedleniem tego co jest narysowane w pliku źródłowym. 
Wstawienie danego odnośnika umożliwia szybszą pracę w programie przy planowaniu systemu 
nawdaniania oraz zapobiega przypadkowym edycją pliku źródłowego projektu, ponieważ dany 
odnośnik nie jest edytowalny. 

 
CZYNNOŚĆ: 

 
W menu głównym przechodzimy do zakładki WSTAW > następnie przechodzimy do działu 
ODNIESIENIE po czym wybieramy przycisk DOŁĄCZ. Po wybraniu danej opcji zostanie 
wyświetlone okno dialogowe odszukania pliku .dwg z którego ma zostać pobrany dany 
odnośnik. 
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Okno dialogowe wyszukiwania pliku odniesienia. 
 

Po odszukaniu interesującego nas pliku zostanie wyświetlone kolejne okno wstępnego 
definiowania odniesienia. 

 
Okno dialogowe wstępnego definiowania odniesienia. 
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Po zaakceptowaniu predefiniowanych lub nowo wprowadzonych parametrów wstawianego 
odniesienia program poprosi nas o umiejscowienie danego odniesienia w przstrzeni rysunkowej. 
Wstawione odniesienie jest bardzo dobrą podstawą do opracowywania systemu nawadniania oraz 
odznacza się szarą barwą w przestrzeni rysunkowej. 
 

 
Wstawione odniesienie do przestrzeni rysunkowej landXpert`a. 

 

 

5. MENADŻER NAWADNIANIA 
 
CZYNNOŚĆ: 

 
Z Menu głównego przechodzimy do zakładki PLANOWANIE >  następnie do działu 
NAWADNIANIE gdzie klikamy przycisk MENADŻER NAWADNIANIA.  Po aktywacji danego 
przycisku wyświetla się nam główne okno służące do planowania systemów nawodnień 

w terenach zieleni. 
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Okno dialogowe Menadżera nawadniania. 
 
 
Przy pierwszym starcie Menadżera nawadniania pojawi się wybór katalogów. 
Nie dezaktywujemy potrzebnych katalogów. Po ich potwierdzeniu nastąpi importowanie wybranych 
katalogów. Ze względu na ilość danych importowanie to może zająć od kilku do kilkudziesięciu 
minut (w zależności od posiadanego komputera). 
 

6. WSTĘPNE DEFINIOWANIE ZAKRESU UŻYWANYCH MATERIAŁÓW DO 
SPORZĄDZENIA PROJEKTU. 
 
Wielu projektantów tworzy projekty systemów nawadniania używając materiałów określonych 
producentów, których domeną jest produkcja sprzętu do nawodnień terenów zieleni. Moduł 
DATAflor Irrigation posiada w sobie katalogi materiałów 6 wiodących firm w dziedzinie 
automatycznego nawadniania zieleni. Użytkownik może również sam zdefiniować, które katalogi 
mają być uwzględzniane przy doborze sprzętu do nawadniania, a także początkowo zdefiniować 
modele np. zraszaczy z danej firmy. 
 
CZYNNOŚĆ: 
 
W oknie dialogowym Menadżera nawadniania należy kliknąć w lewym dolnym rogu przycisk 
Wstępne wyznaczanie. W ten sposób przejdziemy do okna wstępnego definiowania materiałów 
uwzględnianych przy planowaniu. 
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Przycisk wstępnego definiowania używanych materiałów. 

Przykład wstępnego zdefiniowania materiałów. 

 
 
 
 
 



Przewodnik użytkownika DATAflor Irrigation 

Strona 11 z 30 

7. AUTOMATYCZNE POZYCJONOWANIE ZRASZACZY. 
 
CZYNNOŚĆ: 
 

W oknie dialogowym Manadżer nawadniania w górnym menu klikamy przycisk  Ustal 
zraszacze automatycznie. Po wyborze danej opcji okno Menadżera nawadniania zamyka 
się i program prosi o umiejscownienie danego zraszacza na planie. 

 
Wstawianie zraszacza automatycznie. 

 
Pierwsze kliknięcie lewym przyciskiem myszy pozycjonuje zraszacz w konkretnym miejscu, 
następnie program prosi o podanie promienia koła na jaki dany zraszacz będzie wyrzucał wodę, 
następne kliknięcie definiuje zakres koła zraszania podawany w stopniach, kolejnym kliknięciem 
zamykamy dany zakres oraz przechodzimy do pozycjonowania następnego zraszacza. 
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Przykładowa sieć nowo pozycjonowanych zraszaczy. 

 
Po wykonaniu operacji pozycjonowania zraszaczy i zaakceptowaniu ją przyciskiem Enter bądź Esc, 
pojawia się na nowo okno dialogowe Menadżera nawadniania, z naniesionymi użytymi konkretnymi 
typami zraszaczy, które program sam automatycznie odpowiednio zdefiniował na podstawie tego co 
użytkownik nakreślił w przestrzeni rysunkowej. 

Nowo zdefiniowane zraszacze użyte w projekcie. 
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8. RĘCZNE DEFINIOWANIE RODZAJU ZRASZACZY ORAZ POZYCJONOWANIE ICH 
NA PLANIE. 
 
Przy planowaniu zraszaczy automatycznie moduł sam dobiera typ zraszacza  najodpowiedniejszy do 
tego co nakreślił użytkownik na ekranie, natomiast przy ręcznym definiowaniu użytkownik najpierw 
zmuszony jest jasno określić ktrórego modelu zraszacza będzie używał do projektowania systemu 
nawadniania. Wiąże się to także z ograniczonym promieniem wyrzutu danego modelu zraszacza, 
jego zakresu zraszania itd. 
 
CZYNNOŚĆ: 
 

W oknie dialogowym Manadżer nawadniania w górnym menu klikamy przycisk Miejsce 
wstawienia zraszacza > po wybraniu danej opcji Manadżer nawadniania wyświetla okno 
dialogowe w którym dostępne są wszystkie zraszacze, które zostały wstępnie zaznaczone 

w katalogach materiałów (patrz.rozdz.6.) 
 

Wybór określonego typu zraszacza. 
 
 
Po wyborze danego typu zraszacza program sam dobiera do niego odpowiednie części składowe, 
lecz jest to tylko opcjonalne, ponieważ użytkownik może zmienić np. typ dyszy predefiniowany 
przez moduł nawadniania > po całkowitym zdefiniowaniu typu zraszacza oprawy i dyszy klikamy 
przycisk OK > po czym pozycjonowanie zraszaczy następuje analogicznie jak w przypadku 
umiejscawiania ich automatycznie, z tą tylko różnicą, że odpowiedni typ zraszacza ma indywidualne 
dla siebie cechy, także z góry program narzuca nam np. odpowiedni promień wyrzutu wody itd. 
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 Zielone okręgi symbolizują zakres wyrzutu wody dla danego typu zraszacza. 

 

 
Wstępnie zaplanowany układ zraszaczy trawnika. 
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9. GENEROWANIE ANALIZ WODNYCH. 
 
Po wstępnym zaplanowaniu układu zraszaczy nie zawsze wiadomo czy wszystkie obszary trawnika 
będą otrzymywały równomierną ilość wody dlatego w module Menadżera nawadniania dostępna 
jest opcja nosząca nazwę Analiza wodna. Na podstawie danych odpowiednich typów zraszaczy 
program oblicza intensywność wyrzutu wody, która przy samej dyszy ma największe wartości po 
czym sukcesywnie zmniejsza się wraz z oddalaniem od centrum wyrzutu wody. 
 
CZYNNOŚĆ: 
 
W oknie dialogowym Menadżera nawadniania > z zakładki Przegląd materiałów znajdującej się zaraz 
pod Menu głównym przechodzimy do zakładki Analizy > 
 
 

Lokalizacja zakładki Analizy. 
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Zakładka Analizy. 
 
> po przejściu do danej zakładki, aby wygenerować schemat intensywności nawadniania należy 
kliknąć przycisk Dodaj > po czym wyświetli się nam kolejne okno dialogowe Analiza wydajności 
wodnej definiowania kolorystycznego danej analizy. 
 

 
Okno definiowania kolorystycznego analizy. 

 
Po zaakceptowaniu zielonym przyciskiem Przejmij w zakładce Analizy ukaże się tytuł danej analizy 
wraz z żółtym symbolem obok, co informuje o tym, że w każdej chwili można „zamrozić” daną 
analizę tak, aby stała się niewidoczna. Natomiast na planie każdy zraszacz otrzymuje odpowiednio 
zdefiniowane kolorystyczne okręgi przez co możemy jasno określić gdzie jeszcze potrzebne będzie 
umiejscowienie kolejnych zraszaczy aby trawnik był nawadniany równomiernie. 
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Analiza wodna/opadu. 

10. PODŁĄCZANIE ŹRÓDŁA WODY 
 
Aby każdy system nawadniający działał poprawnie trzeba umiejętnie zaplanowane zraszacze 
podzielić na sekcje, w których ciśnienie wody będzie dostateczne do wyrzucenia wody na 
odpowiednią odległość. Dotychczas obliczeń takich dokonywało się ręcznie na kartce papieru, 
Manadżer nawadniania jednak sam robi to za nas, musimy jedynie monitorować aby nie przekroczyć 
ciśnienia granicznego w sekcji. 
 
CZYNNOŚĆ: 
 

 W oknie dialogowym Menadżera nawadniania w menu główny  klikamy przycisk Wstaw 
połączenie wody > po wykonaniu danej  operacji naszym oczom ukaże się małe okno 
dialogowe, w którym  zdefiniujemy odpowiednie parametry wody bijącej z danego źródła > 

         
Okno definiowania parametrów źródła wody. 
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> po zdefiniowaniu parametrów źródła wody i zaakceptowaniu ok okno się zamyka > po czym 
program prosi o umiejscowienie na planie źródła wody. Następnie po zlokalizowaniu kranu, program 
z powrotem powraca do okna Menadżera nawadniania. 
 

 
Nowo umiejscowione źródło wody symbolizowane przez kran. 

 
CZYNNOŚĆ: 

Po umiejscowieniu źródła wody na planie należy połączyć je ze skrzynią elektrozaworów, 
które są regulatorami przepływu wodnego w całym systemie nawodnienia. Aby wstawić 
skrzynię z elektrozaworami należy otworzyć okno Menadżera nawadniania oraz z 

głównego menu kliknąć przycisk Wstaw jednostkę zaworu > po wybraniu danej opcji okno 
Menadżera  nawadniania  zamknie się i program poprosi o umiejscowienie na planie danej skrzyni. 
Po wykonaniu tej operacji okno Menadżera nawadniania zostanie wyświetlony ponownie. 
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Umiejscowione na planie źródlo wody oraz 3 skrzynie z zaworami. 
 
Na planie są już umiejscowione odpowiednio skrzynie zaworów, źródło wody i zraszacze. Jednak, aby 
moduł mógł je zhierarchizować muszą być wszystkie ze sobą sprzężone. Aby otrzymać dany efekt 
należy otworzyć Manadżer nawadniania oraz w hierarchii po lewej stronie okna podświetlić źródło 
wody. 
 

 
 

System nawadniania nie zhierarchizowany. 
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Początkowy etap podłączania źródła wody. 
 
Po podświetleniu źródła wody wszystkie dotychczas dostępne ikony w menu głównym robią się 
nieaktywne oprócz ikony Usuń oraz opcji Rysuj wodociąg. 
Po wybraniu danej opcji Rysuj wodociąg okno Menadżera nawadniania zamyka się, po czym w 
przestrzeni rysunkowej program prosi nas o wskazanie połączenia ze źródła wody do skrzyni 
zaworów, jednocześnie wyświetlając okno dialogowe informujące o długości danego rurociągu, 
możliwości zakończenia połączenia, dodania nowej odnogi itd. 
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Podłączanie instalacji ze źródła wody do skrzyni zaworów. 
 
W wyświetlonym oknie dialogowym Wodociąg w dziale instalacja opcją Rysuj rozpoczynamy 
rysowanie połączenia (z reguły zawsze jest ono już rozpoczęte).  
 
Wstaw punkty   - wstawia dodatkowe punkty w ciągu instalacji, 
Usuń punkty   - usuwa wstawione punkty w połączeniu,  
Zamknij instalację   - zamyka instalację w ostatnim umiejscowionym punkcie,  
Wstecz    – cofa poprzednio wstawiony punkt,  
Nowe rozgałęzienie  – tworzy dodatkową odnogę od głównej linii,  
Nowa instalacja   – rozpoczyna całkiem nową linie instalacji,  
Gotowe  – kończy rysowanie bieżącej instalacji i powraca do  
    Menadżera nawadniania. 
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Efekt finalny operacji podłączania. 
 

 
Zhierarchizowane połączenia wodne w Manadżerze nawadniania. 

 
 
 
Po podłączeniu skrzyń zworów do źródła wody nie pozostaje nam nic innego tylko wyprowadzić 
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rurociągi dostarczające wode do zraszaczy i popodłączać je do odpowiednich sekcji. Aby tego 
dokonać należy otworzyć Menadżera nawadniania >  podświetlamy w hierarchii z lewej strony 
odpowiednią skrzynię zaworów. Po wykonaniu tej operacji analogicznie jak przy podłączaniu źródła 
wody dostępne opcje w Menu głównym znikną, natomiast uaktywni się opcja Rysuj nowy zawór 
kulkowy. 
 

 
 

Uaktywnienie opcji nowy zawór kulkowy. 
 
 
Podłączanie zraszaczy wygląda tak samo jak podłączanie źródła wody do skrzyń zaworów. Aby 
dobrze dodać odpowiednie zraszacze do danych węzłów poleca się wyłączenie w oknie z zegarem 
ciśnienia, opcji automatyczne dodawanie aby uniknąć niekontrolowanych dodawań zraszaczy do 
nieodpowiedniego węzła. Na zdjęciu poniżej, czerwona linia oznacza ciąg linii wodociągu. Czerwone 
kwadraty na linii oznaczają kolejne węzły do których będzie podpinało się kolejne zraszacze, 
natomiast niebieskie liczby przy każdym zraszaczu symbolizują odpowiednie ciśnienie dla danej 
sekcji. 
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Podłączanie instalacji nawadniania. 
 
 

 
 

Podłączanie sekcji zraszaczy. 
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Zraszacze ujęte w hierarchii Menadżera nawadniania. 

 
 

 
         

Zhierarchizowane zraszacze projektu. 
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    Efekt finalny operacji – podłączone wszystkie sekcje do źródła wody. 
 
 
 

11. PROJEKTOWANIE LINII KROPLUJĄCYCH 
 
W przypadku projektowania nawodnienia trawnika stosuje się zraszacze, natomiast przy założeniach 
typu rabata lub kwietnik nie stosuje się takich rozwiązań technicznych, dlatego też do dostarczenia 
wody do tych sektorów ogrodu stosuje się linie kroplujące nad lub pod ziemne. 
 
CZYNNOŚĆ: 

 W oknie dialogowym Menadżera nawadniania > z Menu głównego wybieramy przycisk 
Rura kroplująca z zaworem > po wykonaniu  tej operacji okno Menadżera 
nawadniania zamknie się, a przy krzyżu nitek na ekranie będzie widniał czerwony kwadrat 
> program prosi o ustalenie na planie przebiegu linii kroplującej, po lewej stronie ekranu 

wyświetla się również podobne okno zarządzania, jednak z dość okrojonymi funkcjami – Rysuj, 
Wstaw punkty, Usuń punkty, Wstecz, Nowa rura nawadniająca, Gotowe (Opisy funkcji podanych 
klawiszy zostały opisane wcześniej). 
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Etap rysowania linii kroplującej na planie. 
 
Po wyznaczeniu na planie przebiegu linii kroplującej i zaakceptowaniu klawiszem Gotowe 
powrócimy do okna Menadżera nawadniania, gdzie nasza linia została zakwalifikowana do 
podkatalogu “bez przyporządkowania”,  co ozancza, że dana linia kroplująca nie jest podłączona do 
źródła wody. Jest to tożsame z jej nie zhierarchizowaniem w oknie Menadżera nawadniania. 
 

 
 

Efekt finalny operacji – sieć zraszaczy i linii kroplujących. 
 

Podłączanie linii kroplujących do skrzyń z elektozaworami odbywa się analogicznie jak to miało 
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miejsce w przypadku sekcji zraszaczy >  wychodzimy ze skrzyni zaworów nowym zaworem 
kulkowym > umiejscawiamy węzeł blisko początku linii kroplującej > na oknie dialogowym wciskamy 
klawisz Dodaj, który połączy nam węzeł przewodu zaworu z początkiem linii kroplującej. W taki oto 
sposób nasze linie kroplujące będą zhierarchizowane w oknie Menadżera nawadniania. Jako, że 
ciśnienie w linii kroplującej musi być obniżone poprzez tzw. reduktory ciśnienia, zegar ciśnienia 
zawsze będzie wskazywał strzałką na punkt zero. Przy planowaniu linii kroplującej ciśnienie wody 
nie ma tak prominentnego znaczenia, jak w przypadku podłączania zraszaczy. 
 
 

 
 

Podłączanie linii kroplującej do instalacji. 
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Zhierarchizowane linie kroplujące. 

12. GENEROWANIE LISTY MATERIAŁÓW 
 
Napewno nie jeden projektant systemów nawodnień większą część czasu poświęcił na 
kosztorysowanie materiałów potrzebnych do zrealizowania danego założenia. Podczas całego 
procesu planowania manadżer dzięki wbudowanym katalogom jest w stanie dobrać, obliczyć ilości 
oraz ceny pooszczególnych komponentów całego systemu, wgenerowując w kilka sekund bardzo 
profesjonalny kosztorys co niewątpliwie jest bardzo dużym ułatwieniem. 
 
CZYNNOŚĆ: 
W oknie Menadżera nawadniania w górnym menu przechodzimy do opcji Lista materiałów, po czym 
wybieramy z danej listy przycisk Drukuj. 
 
 

 
 

Górne menu Menadżera nawadniania. 
 

Po wykonaniu danej czynności program zapyta się  czy chcemy wstawić listę materiałów, oczywiście 
akceptujemy, po czym naszym oczom ukaże się okno drukowania dokumentu z podglądem strony z 
wyszczególnionymi na niej materiałami użytymi do zrealizowania projektu oraz podanymi 
sugerowanymi cenami za dane materiały. 
 
 



Przewodnik użytkownika DATAflor Irrigation 

Strona 30 z 30 

 
 

Nowo wygenerowana lista z materiałami gotowa do wydruku. 
 
Po zaakceptowaniu wszystkich materiałów użytych w projekcie należy przycisnąć jedynie 
znajdujący się w lewym górnym rogu klawisz Drukuj aby nasza drukarka wydrukowała listę 
komponentów potrzebnych do zrealizowania założenia systemu nawadniającego. 
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