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Definicja i podział hydrantów zewnętrznych

• Hydranty zewnętrzne stanowią element rurociągów, instalowane są na 
rurociągach wody pitnej, dostarczanej przez przedsiębiorstwa wodociągowe.  
Zgodnie z PN-EN 14384:2009 definiujemy je i dzielimy na: 

• Hydranty nadziemne -  hydrant przeciwpożarowy nadziemny jest to przyłącze 
do sieci zasilania wodą, wraz z zaworem odcinającym i nasadami 
przyłączeniowymi służącymi do pobierania wody do celów gaśniczych przez 
ratowników. 

• Hydranty podziemne - hydrant 
przeciwpożarowy podziemny jest to 
przyłącze do sieci zasilania wodą z 
zaworem odcinającym umieszczony 
w podziemnej skrzynce służący do 
pobierania wody do celów gaśniczych 
przez ratowników przy użyciu 
najczęściej stojaka hydrantowego. 



Nadziemny czy podziemny?

Ze względu na cechy budowy instalowanie hydrantów nadziemnych 
jest preferowane przez służby przeciw-pożarowe, natomiast hydranty 
podziemne, najczęściej stosuje się w miejscach, gdzie nie ma 
możliwości zastosowania hydrantu nadziemnego, ze względu na 
występującą kolizję, np. droga.  
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Projektowanie

Ochrona środowiska oraz dbałość o zasoby wody pitnej powoduje, iż 
modernizacje hydrantów jako główny parametr mają na celu 
minimalizację strat wody z sieci. 

Przy projektowaniu hydrantów szczególną uwagę z zwracamy na:

•Obowiązując normy i rozporządzenia 

•Wymagania techniczne

•Walory eksploatacyjne oczekiwane przez użytkowników 

•Dobór materiałów z jakich będzie wykonany hydrant



DMM narzędzia

Istotne innowacje jakie przeszył 
hydranty w okresie ostatnich 2 

dekad.  



Żeliwo sferoidalne czy żeliwo szare

Ze ŻELIWO – JEST TO STOP ŻELAZA Z WĘGLEM KRZEPNĄCY Z 
PRZEMIANĄ EUTEKTYCZNĄ (zaw. C powyżej 2%)

EN-GJL                   EN-GLV                 EN-GJS



Zespół zamykający

Zmiana zespołu uszczelniającego z tradycyjnego grzyba z wykładziną 
gumową, zamykającego doczołowo do poziomego gniazda, na 
zawulkanizowany tłok uszczelniający w tulei pionowej



Zespół zamykający

Tuleja doszczelniając a tłok wykonana z metali kolorowych jak mosiądz czy 
brąz ewentualnie stal nierdzewna

 Pierścienie metalowe osadzone mechanicznie



Hydrant instalacja



Podwójne zamkniecie

Podwójne zamknięcie najczęściej występujące w postaci dodatkowego 
zawór kulowego w dolnym korpusie



Podwójne zamknięcie zapobiega wypływowi wody w przypadku uszkodzenia 
podstawowego uszczelnienia –tłok

Kolizja z hydrantem



Strefy łamania hydrantu
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Dzielona kolumna

Dzielona kolumna ze strefą łamania, która w przypadku 
uderzenia np. samochodu w nadziemną cześć hydrantu, 
zapobiega zniszczeniu podziemnej części.

• zapobiega rozszczelnieniu na kołnierzach 
łączących hydrant z rurociągiem w 
podziemnej strefe w przypadku 
uderzenia,  

•  diametralnie obniża koszty naprawa 
hydrantu po takim zdarzeniu.



Połączenia nierozłączne

Monolityczna budowa korpusu hydrantu



Połączenia nierozłączne

Połączenia nierozłączne przy zastosowaniu technologii napawania. 

• - zminimalizowanie ryzyka przecieków i 100% 
szczelność, 

•  - wyeliminowanie ognisk korozji, 

• - zwiększona żywotność i trwałość produktu, 

• - odporność na występujące drgania podczas 
przepływu medium prze gniazdo, 

• -  zwiększona odporność na ścieranie. 



Przykładowy widok stanowiska do badań 
kalorymetrycznych podczas realizacji nadtapiania 

żeliwnej płytki łukiem plazmowym

Widok powierzchni lic nadtopień wykonanych łukiem plazmowym 
przy różnych natężeniach prądu spawania na odlewach płytek z żeliwa 

sferoidalnego o zróżnicowanej mikrostrukturze w stanie odlanym 

Wyniki badań ilości ciepła wprowadzonego do materiału podłoża 
podczas kształtowania nadtopień o długości 125 mm, metodą plazmową. 
F-P(S) – żeliwo sferoidalne o osnowie ferrytyczno-perlitycznej. P-F(S) - 

żeliwo sferoidalne o osnowie perlityczno-ferrytycznej

Makrostruktura nadtopień wykonanych łukiem plazmowym przy natężeniu 
prądu spawania I=100A, 80A, 60 A, na odlewach płytek z żeliwa sferoidalnego 

w stanie odlanym o grubości 10 mm, charakteryzujących się osnową 
ferrytyczno-perlityczną F-P(S) lub perlityczno-ferrytyczną P-F(S)
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Badania hydrantów 



Dziękuję za uwagę

www.jafar.com.pl
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