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1. DESCRIEREăTEHNIC  
1.1. Domeniu de utilizare 
Hidran ii supraterani DN 80 – 100 PN 16, art. nr. 855 SKZ, suntă realiza iă pentruăaăpreluaă ap ă limpedeă iă
neutr ,ăap ăf r ănisip,ăpietri ,ăparticuleămetaliceă iăf r ăniciunăfelădeăparticuleăsolideăsimilare,ălaăpresiuneaădeă
16 bari iălaătemperaturaămaxim ăde 3230K (500C) care se va utiliza pentru stingerea incendiilor. 
Hidran ii supraterani cuă protec ieă laă rupere suntă utiliza iă înă spa ii înă cadrulă c rora hidran ii sunt de obicei 
expu i for elorămecanice. „Ruperea”ăhidrantuluiăapareălaănivelulăterenuluiădup ăceăhidrantulăesteălovitădeăună
vehicul,ăiarăhidrantulănuăsuferaăalteăpagubeădecâtărupereaă uruburilorădeăconectare. 
1.2. Proiect tehnic 
Proiectul tehnic aferent hidrantului 855 SKZ DN 80 mm este prezentat în Figura 1, iar proiectul tehnic 
aferent hidrantului 855 SKZ DN 100 mm este prezentat în Figura 2. 
Proiectulătehnicăaferentăhidran ilor 855 SKZ DN 80 – 100 este întocmit cu prezentarea pieselor din care este 
alc tuităhidrantulă855 la diametrele DN 80 i DN 100. 
a) Hidrantul suprateran DN80 855 SKZ cuăprotec ieălaărupere – Fig 1. 
Hidrantulăesteăalc tuitădinădou ăsec iuni:ăsec iuneaăinferioar ă iăceaăsuperioar . 
Sec iuneaăsuperioar ăesteăalc tuit ădinăcapac,ăpresetup ă iăfitingulăFă(alternativăseăpoateăfolosiă eav ădeăo elă
cuăflan ). Ansamblul internăsuperiorăesteăalc tuitădinătijaăsuperioar ,ăunăfitingărotundă iăunăracord.  
Capulăhidrantuluiăesteăprev zutădinăfabrica ieăcuăoădeschidereă(pentruăaăintroduceăunăsubansambluăintern)ăaă
c reiăax ăcoincideăcuăaxaăcanaluluiăprincipalăalăhidrantuluiă iăaleăcelorădou ăracorduriălaterale.ăFiecreăracordă
este fabricat din aluminiu T75z-G21/2 pentru a se putea conecta la furtunurile pompierilor. Leg turaădintreă
acesteă racorduriă iăcapacăesteăetan at ăcuăajutorulăgarniturilorăO-ring. Pentru acoperirea acestor racorduri 
se folosesc capace T75. Deschiderea se închide prin intermediul unei presetupe care este prins  înă uruburiă
pe capul hidrantului, iar racordarea esteăetan at ăcuăajutorulăuneiăgarnituriăo-ring.  
Oăbuc ăfiletat ăfixeaz ăpeăaxaălongitudinal ă iăaxial tija în cadrul hidrantului. Ineleleăglisanteăreducăfor eleădeă
frecareădintreăflan aădeăoprireă i sec iuneaădeăjosăaăpresetupei pe de-oăparteă iăflan aădeăoprireă iăbuc aăpeă
deăalt ăparte.  
Etan eitateaădintreătij ă iăbuc ,ăprecumă iăceaădintreăbuc ă i presetup ăseăob inăprinăutilizareaăgarnituriloră
O-ring. 
Unăaerisitorăcareăesteăfixatăcuă uruburiăpeăcapacăaproapeădeăpresetup  sus ineăsistemulădeădrenajăautonomă
iău ureaz ădrenareaăcomplet ăaăapeiărezidualeădinăhidrant.ă 

Seămonteaz ăunăcapacădecorativăpeăcapulăp traticăală tijeiăcareă ieseădinăcarcas ; seăacoper ăpresetupa iă
aerisitorulă i,ăînăacela iătimp,ăesteă iăunăreperădeăac ionare.ăFitingulărotundăesteăamplasatăpeăcealalt ăparteăaă
tijeiă iăseăconecteaz ălaăracord.ăSeăfolosescăni teăbol uri drepte pentru conectarea atât a racordului, cât iăaă
tijei superioare cu fitingul rotund.  
Sec iuneaă inferioar ă esteă alc tuit ă din:ă ună fitingă laă baz ,ă eav ăo elă iă ună fitingă (elementeleă suntă fixateă cuă
uruburi,ăetan areaăseărealizeaz ăcuăajutorulăgarniturilorăO-ring). 

Subansamblulăinternăinferiorăesteăalc tuitădin:ăunăsubansambluămixtă(obturatorădeăcauciuc,ă eav ăo elăzincată
iăunălag răpiuli ătij ),ătij ă iăbareătransversaleăinferioare/superioare. 

Fitingulădeălaăbaz ăpentruăhidrantulăDNă80ăesteăfurnizatăcuăunăcap tăcuăflan ăDN80ăPN16ăpentruăracordareaă
laă instala ie.ăOrificiulădeăgolireăcareăesteăamplasată înă fitingulădeă laăbaz ,ăesteă înăpermanen ăprotejatăcuăoă
bucat ă deă cauciucă deă acoperire.ă Exist ă dou ă elementeă deă ghidajă înă cadrulă fitinguluiă deă laă baz ă careă
stabilizeaz ă deplasareaă obturatorului.ă Tijaă inferioar ă seă fixeaz ă cuă ajutorulă bareloră transversaleă
superioare/inferioareăcareăsuntăfixateăcuă uruburi.ă 
Filetulătijeiă inferioareăesteătrapezoidală iăseăîmbin ăcuălag rulăbuc eiă tijeiă(buc aăcareăesteăprev zut ăcu un 
filetătrapezoidalăesteăamplasat ăînăcadrulălag rului).ăBol urileădeăghidareăpentruăpiuli ăînăloca urileăfitinguluiăFă
previnămi careaădeărota ieăaăpiuli eiărespective,ărezultândăprinăurmareăoădeplasareăpeăvertical ă(înăsusă iăînă
jos) a subansamblului intern.  
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Astfel, rota ia tijei seămodific  într-o deplasare pe vertical ăaăsubansambluluiăintern,ăpermi ândăînă
acestămodăînchiderea/deschidereaăportuluiăprincipalădinăfitingulădeălaăbaz ,ăînăfunc ieădeădirec iaă
de rota ieăaătijei. 
Obturatorul de cauciuc este piesa care închide direct portul principal de admise a hidrantului.  
Obturatorul de cauciuc este format dintr-un cilindru scurt de font ăcuădou ăbol uriălongitudinale, 
fiind complet acoperit cu cauciuc. Sec iunea cilindric ăaăobturatorului,ăîmpreun ăcuăpiniiă închide 
iădeschideăportulăprincipală i,ăînăacela iătimp,ădeschide/închideăorificiulădeăgolire.ă  

Ansamblulăformatădinăsec iuneaăsuperioar ă iăinferioar ăaăhidrantuluiăesteărealizatăprinăfolosireaă
unei garnituriăplateă iăprinăfixareaăcu uruburiăaăîntreguluiăansambluă i luând în considerare toate 
marcajeleăf cuteăpentruărealizarea asambl rii. 
Figuraă1.ăHidrantăsuprateranăDN80ăSKZăcuăprotec ieălaărupere 

 

b)ăHidrantăsuprateranăDN100ăSKZăcuăprotec ieălaărupereă– Fig. 2 
Hidrantul suprateran esteăalc tuitădinădou ăsec iuni:ăsec iuneaăinferioar ă iăceaăsuperioar . 
Sec iuneaă superioar ă esteă alc tuit ă dină capulă hidrantuluiă iă fitingulă FFă conectată cuă suruburileă
prevazute pentru capul hidrantului  (alternativ se poate folosiă eav ădeăo elăcuă flan ă iă flan eă
p trate). Ansamblulăinternăsuperiorăesteăalc tuitădinătijaăsuperioar ,ăunăfitingărotundă iăunăracord.ă
(ca si in cazul hidrantului DN 80 SKZ).  
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Capulăhidrantuluiăesteăprev zut dinăfabrica ieăcuăoădeschidereă(prinăcareăseăintroduceăsubansamblulăintern)ăaăc reiăax ăesteă
coaxial ăcuăadmisiaăprincipal ăaăhidrantului iătreiăracorduriă laterale:ăunăracordădeă110ămmă iădou ăracorduriă lateraleădeă75ă
mm, amplasate perpendicular. Principalul racord este un racord de aluminiu tip T110z-G4 cu capac, racordurile laterale fiind 
de aluminiu tip T75z – G21/2ăcuăcapace.ăRacordurileăsuntărealizateădinăaluminiuăAK11.ăRacordurileăsuntăetan ateăcuăajutorulă
garniturilor O-ring. Presetupaă iăvalvaădeăaerisireăsuntăacoperiteăcuăunăcapacădecorativămontatăpeăcapulăp traticăalătijeiăcareă
ieseădinăcarcas .ăCapaculăesteăînăacela iătimpăunăelementădeăac ionareăalăhidrantului.  
Sec iuneaă inferioar ă esteă alc tuit ă din:ă fitingă deă laă baz ,ă eav ă deă o elă iă fitingă Fă (elementeleă seă fixeaz ă cuă uruburi,ă
etan areaăseăfaceăcuăgarnituriăO-ring). 
Fitingul de la baza hidrantului DN 100 esteă furnizată cuă ună cap tă cuă flan  DN100 PN16 pentruă racordareaă laă instala ie. 
Orificiul de golire dinăfitingulădeălaăbaz  este protejat înăpermanen ădeăoăacoperitoareădinăcauciuc.ăLag releădeăghidareădină
fitingulădeălaăbaz ăsuntăceleăcareăstabilizeaz ămi careaăobturatorului. 
Subansamblulă internă inferioră esteă alc tuită din: ună subansambluă mixtă (obturatoră deă cauciuc,ă eav ă o elă zincată iă ună lag ră
piuli ătij ),ătij ă iăbareătransversaleăinferioare/superioareăă– ca iăînăcazulăhidrantuluiăSKZ DN 80. 
Ansamblulă formatădinăsec iuneaăsuperioar ă iă inferioar ăaăhidrantuluiăesteă realizatăprină folosireaăuneiăgarnituriăplateă iăpr in 
fixareaăcuă uruburi aăîntreguluiăansamblu,ăluândăînăconsiderareătoateămarcajeleăf cuteăpentruărealizareaăasambl rii. 
Raport debit pentru Hidrant suprateran DN80/SKZ –  KvSr pentru 1 x 65 = 132,3 
Raport debit pentru Hidrant suprateran DN100/SKZ –KvSr pentru 1 x 100 = 258,3 
         KvSr pentru 1 x 65 = 189,5 
Figuraă2.ăHidrantăsuprateranăDN100ăSKZăcuăprotec ieălaărupere. 
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1.3. Materiale utilizate 
Tabel.ă1.ăHidrantăsuprateranăDN80ăSKZăcuăprotec ieălaărupere 
 

Nr.crt. Reper Material 
1 Cap 

Font ăductil  

2 Fitingădeălaăbaz  
3 FitingăFăcuăoăflan  
4 Fiting F 
5 Presetup  
6 Capac 
7 Suportăpiuli ătij  
8 Obturator de cauciuc Font  + NBR or EPDM 
9 Bar ătransversal ăinferioar /superioar  Font ăductil  
10 Racord 
11 eav ăextern  O elăcarbon 
12 eav ăintern  O elăcarbon, o elăgalvanizat 
13 Stem nut Alam  
14 Tij ăinferioar ăcuăfiletăsimetricătrapezoidal O elăinoxidabil 
15 Fiting rotund O elăcarbon 
16 Tij ăsuperioar  O elăinoxidabil 
17 Buc ăfiletat  Alam  
18 Etan areătij  

NBR sau EPDM 19 Garnitura tip 
20 Acoperire orificiu de golire 
21 Capac racord 

Aluminiu 
22 Racord 
23 Bol uriăspeciale O elăgalvanizat 
24 Valv ăaerisire Alam   

 
Tabel.ă2.ăHidrantăsuprateranăDN100ăSKZăcuăprotec ieălaărupere 
 

Nr.crt. Reper Material 
1 Cap 

Font ăductil  

2 Fitingădeălaăbaz  
3 Fiting FF  
4 Fiting F  
5 Flan e 
6 Capac 
7 Suportăpiuli ătij  
8 Obturator de cauciuc Font ăductil  +NBR sau EPDM 
9 Bar ătransversal ăinferioar /superioar  Font ăductil  
10 Racrod 
11 eav ăextern  Carbon steel 
12 eav ăintern  O elăcarbon,ăo elăgalvanizat 
13 Stem nut Alam  
14 Tij ăinferioar ăcuăfiletăsimetricătrapezoidal O elăinoxidabil 
15 Fiting rotund O elăcarbon 
16 Tij ăsuperioar  O elăinoxidabil 
17 Buc ăfiletat  Alam  
18 Etan areătij   

NBR 19 Garnitur ătip 
20 Valv ăaerisire 
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21 Capace 
Aluminiu 

22 Racorduri 

23 Bol uriăspeciale O elăgalvanizat 
24 Bol uriăinterneădeăstrângere etan ateăcuă

racorduriădeăetan are 
O elăgalvanizat 

25 Valv ăaerisire Alam  

 
1.4. Func ionare. 
Închidereaă hidrantuluiă seă efectueaz ă prină rotireaă tijeiă înă sensulă aceloră deă ceasornică prină
intermediul unei chei pentru hidran iă directă peă capaculă hidrantului. Deschiderea hidrantului se 
efectueaz ăprinărotireaătijeiăînăsensăinvers acelor de ceasornic.  
Mecanismulădeăac ionareămodific ărota iileătijeiăînămi c riăverticaleăaleăansambluluiăinternăcare,ălaă
rândulălui,ăînchide/deschideăportulăprincipală iăorificiulădeăscurgere,ăînăfunc ieădeădirec iaăînăcareă
seărote teătija. 
Sunt necesareă 15ă rota iiă completeă aleă tijeiă pentruă aă deschide/închideă completă hidrantulă DN80 
855SKZ,ă înă sensurileă descriseă maiă sus.ă Ac ionareaă hidrantuluiă esteă unaă lin ,ă ap rândă oă mic ă
rezisten ăatunciăcândăobturatorulă intr ăînăportulăprincipal.ăPozi iaăînăcareă hidrantulăesteăetan ată
esteăaceeaăînăcareăbol urileădeăghidareăaleăbuc eiăsuntăînăopritorulăfitinguluiăF.ă 
Acestămomentăseăpoateăobservaăfoarteăbineăatunciăcândăseăac ioneaz ăînchiderea/deschidereaă
hidrantului.ăChiară dac ă seă ac ioneaz ă cheiaă pentruă aă închideă hidrantulă dup ă atingereaăacestuiă
moment,ăacestălucruănuăîmbun t e teăeficien aăînchideriiăhidrantului,ăci,ădimpotriv ,ăpoateăaveaă
dreptărezultatădeterioareaăsemnificativ ăaăhidrantului. 
 
Observa ie:ă Închidereaă hidrantuluiă trebuieă efectuat ă cuă aten ie,ă altfel se pot rupe 
lag releădeăghidajădinăcadrulăsuportuluiăpiuli eiătijei.ă 
Suntă necesareă 13ă rota iiă pentruă aă deschide/închideă completă hidrantulă DN100ă 855SKZ,ă înă
sensurileă descriseă maiă sus.ă Ac ionareaă hidrantuluiă esteă unaă lin ,ă ap rândă oă mic ă rezisten ă
atunciăcândăobturatorulăintr ăînăportulăprincipal. 
Pozi iaăînăcareăhidrantulăesteăetan atăesteăaceeaăînăcareăsuportulăbuc eiăesteăînăpozi iaădeăjosăaă
b riloră transversale.ă Acestă momentă seă poateă observaă foarteă bineă atunciă cândă seă ac ioneaz ă
închiderea/deschidereaăhidrantului.ăChiară dac ă seăac ioneaz ă cheiaăpentruăaă închideăhidrantulă
dup ăatingereaăacestuiămoment,ăacestălucruănuăîmbun t e teăeficien aăînchideriiăhidrantului,ăci,ă
dimpotriv ,ăpoateăaveaădreptărezultatădeterioareaăsemnificativ ăaăhidrantului. 
Atunciă cândă obturatorulă intr ă înă portulă principală seă ob ineă etan areaă hidrantului,ă iară orificiulă deă
scurgereăseădeschideăpermi ândădrenareaăcomplet ăaăhidrantuluiădeăapaă rezidual ,ăprevenindu-
seăastfelăînghe areaăhidrantului. 
 
Tabelă3.ăFor eădeătorsiune 
 

 
DN 

Forțe torsiune maxime pt 
închidere/deschidere  

(Nm) 
80 80 
100 100 

 
1.5. Edi iiăcatalogătehnicădeăprezentare 
Hidran ii supraterani, 855 SKZ suntăfabrica iăînăpatru versiuni,ăînăfunc ieădeăadâncimeaă
de îngropare HB 
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Tabel 4. Versiuni catalog tehnic 

DN 
Adâncime de instalare 

HB 

În l imeăhidrant 
H 

Greutate 

mm  kg 

80 
1000 1636 51,1 
1250 1886 53,3 
1500 2136 55,5 

100 
1000 1630 63,5 
1250 1880 67,3 
1500 2130 71 

 
Table. 5. Dimensiuni racordare. 

DN 

Dimensiuni racordareăcuăflan e 
Diametru 
extăflan eă

(mm) 

Diametrul de 
divizare 
(mm) 

Dimensiune 
g uriăbol uriă

(mm) 

Bol uri 
Nr. Dimensiune 

80 200 160 19 8 M16 
100 220 180 19 8 M16 

 
1.6. List ăstandardeărelevante 

PN EN1074-6 Vane/robineteăalimentareăcuăap . 
 Hidran iălaăpresiuneănominal ădeă1ăMPa 
PN EN 12570 Vane/robineteăindustriale.ăCerin eăgenerale. 
PN EN 14384 Hidran iăsupraterani 
PN-89/M-74088 Vane/robineteăindustriale.ăCheiăpentruăhidran iăsupraterani 
PN-EN 1092-2 Flan eă iăracordurileălorăaferente.ăFlan eărotundeăpentruă eav ,ă

vane/robinete,ăfitinguriă iăaccesorii.ăFlan eădinăfont . 
PN-EN 1563 Repereăturnate.ăFont ăsferoidal ăcuăgrafit.ă 
PN-71/H-86020 O elătratatăîmpotrivaăcoroziunii.ăClase. 
PN-79/H-87026 Aliaje din cupru turnate. Clase. 
PN-90/M-
73092.  

Ineleădeăetan areăcuăsec iuniăcirculare.ăCerin eă iămetodeădeă
încercare 

PN-ISO 2902 Filete trapezoidale metrice ISO. 
PN-ISO 724 Filete metrice ISO – utilizare generale. Dimensiuni nominale. 
PN-73/H-74219 eav ăo elăf r ăsudur  
PN-EN 10217 eav ăo elăsudat  
PN EN 10088-1 O elăcuăprotec ieăanticoroziv .ăClase. 
PN EN 12420 Cupruă iăaliajeădeăcupru. Subăform ădeălingouri 
 

1.7. Certific ri 
Hidran iiă proiecta iă iă fabrica iă înă conformitateă cuă descrierileă deămaiă susă auă trecută cuă
succes toate testele/încerc rileă laă careă auă fostă supu iă deă c treă Laboratorulă pentruă
pompeă iă ap ă – vaneă spum ă dină cadrulă Institutuluiă pentruă protec iaă laă incendiiă dină
localitateaăJózefowo,ădinăapropiereaălocalit iiăOtwock,ăob inândăcertificareaănecesar ă
utiliz riiălorăînăinstala iiăpentruăprotec iaălaăincendii. 
Deăasemenea,ăhidran iiăde inăcertificareăsanitar ăPZH. 
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2. MANUALăINSTRUC IUNIăTEHNICE 
 
2.1. Transportă iădepozitare 
Hidran iiă suntă livra iă c treă beneficiariă cuă obturatorulă înă pozi ia închis, capacele 
racordurilorăînchise,ă iarăsec iuneaădeăcap tăaăportuluiăblocat ăcuăunăcapacădeăplastic.ă
Peăcaleădeăconsecin ,ăhidran iiăsuntăproteja iădeăac iuneaăparticulelorădinăexterior.ă 
Transportulă iădepozitareaăhidran ilorătrebuieăefectuateăcuăgrij ăpentruăaăevitaăapari iaă
unorădefecteăpermanenteălaăhidran iă(caăurmareăaăunorăfor eădeăimpactăexterioareăsauă
a unor factori mecanici externi), deterior riă aleă vopseleiă deă protec ieă sauă pieseloră
interneă (tij ,ăbuc ,ăobturator)ăsauăcontaminareaă interiorului hidrantului, în special cu 
particuleă solideăcuămuchiiă ascu ite.ăToateăacesteădefecteă iă impurit iă potă aveaădreptă
rezultată deteriorareaă hidrantuluiă iă afectareaă propriet iloră sale,ă al turiă deă pierdereaă
eta eit iiăsale.ă 
 
OBS.: Pe parcusul transportuluiă iă depozit rii,ă înă specială înă cadrulă

amplasamenteloră deă construc ieă ( antiere),ă se vor respecta obligatoriu 
urm toareleăreguliăminimale: 

a) Peă parcursulă transportuluiă rutier,ă hidran iiă trebuieă proteja iă
împotrivaămut riiădinălocăînăloc; 

b) Atunci când sunt transporta i,ănuătrebuieăsc pa iăpeăjos; 
c) Trebuieădepozita iăpeănisipăsauăpeăpietri ădeăgranula ieăfin ăsauăpeă

alte asemenea materiale; 
d) Asigura i-v ăc ăinteriorulăhidran ilorănuăprezint  particule solide  

 
2.2. Montarea hidrantului 
Hidran iiă trebuieă instala iă verticală peă ună cotă cuă picioră sauă ună teuă corespunz toare. 
Fitingulă trebuieă amplasată peă oă funda ieă betonat ;ă astfel,ă hidrantulă iă volumulă deă ap  
con inutănuăadaug ăoăînc rcareăsuplimentar ăpeăinstala ie. 
Înainteădeă instalareaăpeă instala iaădeăap ,ă interiorul hidrantului trebuieăbineăsp latăcuă
ap ăpentruăaăîndep rtaăpoten ialeleăimpurit i.ă 
OBS: Oriceă tipă deă impurit iă sauă particuleă solideă cuă muchiiă ascu iteă potă cauzaă
deterior riăsemnificativeăaăsuprafe elorăporturilorăprincipaleă iăaleăobturatoarelor,ăastfel 
c ăseăpoateăajungeălaăpierdereaăetan eit ii. 
Pentruăaăcl tiăfoarteăbineăhidrantul,ăseăvaăurmaăproceduraădeămaiăjos: 

a) Se deschide portul principal al hidrantului  
b) Seădeschideăunulădintreăracordurileădeăap ă 
c) Se spala hidrantul de sus în jos astfel încât impurit ileăs ăseăscurg ă înăafaraă

hidrantului prin portul principal  
d) Pe parcursul procedurii hidrantul va fi amplasat pe un plan înclinat  
e) Dup ă ceă esteă sp lat,ă v ă ve iă asiguraă c ă interiorulă hidrantuluiă esteă curat,ă f r ă

impurit iă 
f) Se va închide portul principal siăseăamplaseaz ăunăcapacăorbăpeăracord. 

 
Eficien aăopera iuniiădeăautoăgolireăaăsistemuluiădepindeăfoarteămultădeăpermeabilitateaă
terenuluiă înă careă esteă amplasat.ă Seă recomand ă preparareaă unuiă strată permeabilă deă
pietri ădeăgranula ieăgrosier ăînăjurulăfitinguluiădeălaăbaz . 
Înainteădeărambleiereaăhidrantului,ăparteaăcareăvaăfiăsubăp mântăseăvaăizolaăcuăband ă
special ădeăizolatăpentruăaăprotejaăcorpulăhidrantuluiădeăac iuneaăcoroziv ăaăterenuluiă
din jur.  
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2.3. Nivelădeăperforman ă iăîntre inere 
Hidrantulă careă func ioneaz ă normală iă careă aă fostă instalată înă instala iaă deă ap ă înă
conformitateăcuărecomand rileăprezentuluiămanual de instruc iuniătehnice, nu va avea 
nevoieădeămentenan ăsauărepara ii. 
Beneficiarul instala iei, conform altor prevederi diferite de cele prezentate aici cu 
privireă laăutilizareaăhidran ilor,ăvaă trebuiăs ă verificeăperiodicăperforman eleăhidran ilor,ă
al turiădeă terenulădină jurulăacestorăhidran i. Peăparcursulă inspect riiăacestoră inspec ii,ă
trebuieăacordat ăoăaten ieăspecial ăniveluluiădeăetan eitateăintern ă iăextern ăprecumă iă
la golurile existente în terenul respectiv. 
Înă cazulă înă careă principalulă portă ală hidrantuluiă prezint ă scurgeriă deă ap ,ă seă vaă urmaă
urm toareaăprocedur : 

1. Se va întrerupeăalimentareaăcuăap .  
2. Se va inspecta vizual obturatorul.  
3. Dac ă suprafa aă obturatoruluiă esteă deteriorat ă sauă anumiteă particuleă solideă

suntăprinseăînăcauciuculădeăprotec ie,ăseăvaăînlocuiăsubansamblulăinternă iăseă
vaăverificaăeficien aărepara iilor. 

4. Dac ăhidrantulănuăesteăetan ăniciădup ăceăaăfostăschimbatăobturatorul,ăatunciă
înseamn ă c ă suprafa aă portuluiă internă esteă deteriorat ă permanent; pe cale 
deăconsecin ăhidrantulăvaătrebuiăînlocuit. 

OBS: În cazulă înă careă principalaă închidereă prezint ă scurgereă deă ap  nu 
încerca iă s ă strânge iă obturatorul. Strângereaă nuă îmbun t e teă
etan eitateaă hidrantuluiă iă poateă s ă aib ă caă rezultată deteriorareaă
ireversibil ăaăhidrantului. 

Înăcazulăînăcareăcutiaădeăetan areăprezint ăscurgeriădeăap ,ăseăvaăurmaăproceduraădeă
mai jos: 

 Seăvaăîntrerupeăalimentareaăcuăap . 
 Seăde urubeaz ă uruburileăbuc eiăfiletate. 
 Se înlocuiesc garniturile O-ring. 
 Seă în urubeaz ă laă locă uruburile.ă Nuă uita iă s ă lubrifia iă filetulă uruburiloră caă oă

m sur ăîmpotrivaăde urub riiănecontrolate. 
 Se va verifica eficien aărepara ieiă 

2.4.ăList ăpieseădeăschimb 
Pieseleă deă schimbă careă facă obiectulă uz riiă normaleă peă parcursulă utiliz riiă normaleă aă
hidrantuluiăsuntăurm toarele: 

a) Garniturile O-ring 
Garnitur ăO-ring NBR 70 – N – 38,2x3 PN-90/M-73092 – 1 buc 
Garnitur ăO-ring NBR 70 – N – 24,2x3 PN-90/M-73092 – 2 buc 
b) Subansamblu intern (Obturator) – 1 buc 
c) Bol uriăM12x55ă–  4 buc 

3.ăS N TATEAă IăSECURITATEAăMUNCII 
Hidran iiăseăvoră instalaă înăconformitateăcuă instruc iunileă iă recomand rileă formulateă înă
cadrulă instruc iuniiăSSMăspecificeăcuăprivireă laă instalareaăinstala iilorădeăalimentareăcuă
ap ă iăaăechipamentelorăînăcadrul: 
- sta iilorădeăap  
- sta iilorădeăepurareăaăapeiă 
Produsele cu o greutate mai mare de 25 kg trebuie transportate cu ajutorul utilajelor 
mecanice 
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4. PROCEDURA PENTRU ÎNLOCUIREA UNUI HIDRANT DINTR-OăINSTALA IE 
Nu s-aăconstatatăniciodat ăcaăvreunaădintreăpieseleăcomponenteăaleăhidran ilorăprodu iă
deă societateaă METALPOLă WĘGIERSKAă GÓRKAă s ă fiă avută vreună impactă negativă
asupraămediului,ăoameniloră iăanimalelor.ăAcestă faptăesteăconfirmatădeăAvizulăsanitară
emisă deă PZH,ă Var ovia.ă Niciunaă dintreă pieseleă hidran iloră nuă areă înă componen ,ă
conformăanalizeiăchimice,ăvreoăsubstan ădinălistaăsubstan elorăcareăprezint ămotiveădeă
îngrijorareădeosebit ă(SubstancesăofăVeryăHighăConcernă– SVHC). 
Înăsitua iaăînăcareăhidrantulătrebuieăînlocuit,ăfiecareăpies ăseăpoateărecicla,ăiarămaterialulă
seăpoateăfolosiăcaămaterieăprim ăînăcadrulăaltorăproceduriădeăfabrica ie.  
 
5. GARAN IAăPRODUC TORULUI 
Produc torulăgaranteaz ăfaptulăc ăproduseleăfabricateădeăelăvorăfiădeătipulă iălaănivelulă
calitativădescrisăînăspecifica iileăsaleătehnice;ăproduc torulăofer ăgaran iaăcuăcondi iaăcaă
produsulăs ă fiă fostădepozitat,ă instalat,ăutilizată iă între inută înăconformitate cu practicile 
obi nuiteă deă laă nivelulă industriei,ă precumă iă cuă recomand rileă dină cadrulă acestuiă
manual.  
Detaliileă cuă privireă laă garan iaă oferit ă deă produc toră suntă cuprinseă înă „condi iiă deă
acordareăaăgaran iei”ăcareăsuntăanexateălistelorădeăpre uri. 
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