INLEIDINO

Dit documentneemtde inhoud over van de BELGAQUA technischesteekkaartnr. FrS/20/01 met dit verschil
dat de toegelatenoptionelekeuzesof aanvullingenwerdengemaakt.
Aan de identificatie van de SVW -documenten waarvan in de tekst melding wordt gemaakt, ontbreekt
de alfabetische aanwijzer; deze aanwijzer heeft betrekking op de editie; de in beschouwing te nemen
documenten zijn steedsdeze met de recentste datum.
De nonnen waar naar verwezen wordt in de onderstaandetekst, zijn steedsdeze met de recentste versie.
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ONDERWERP EN TOEPASSINGSGEBIED
Deze technische steekkaart legt de technische voorschriften vast van ondergrondse hydranten DN 80.

Ondergrondsehydrantenzijn waterafnamepunten
die de aansluitingvan brandbestrijdingsuitlUSting
toelaten
vanaf het maaiveld. Zij moetenook beantwoordenaan bepaaldeeisen gestelddoor de drinkwaterbedrijven
i.V.m.de beschermingvan de kwaliteit van het drinkwater.
In afwachting van de verschijning van een Europesenonn over het concept van ondergrondsehydranten
(productnonn),geeft onderhavigetechnischesteekkaartde geschiktheidsvoorschriften
van de nonnen NBN
EN 1074-1en NBN EN 1074-6.

REFERENTIEDOCUMENTEN

.

NBN EN 805 (2000): Watervoorziening- Eisenaandistributiesystemenbuitenshuisen aanonderdelen
daarvan

.

NBN EN 1563(1997): Gieterijtechniek:nodulair gietijzer
NBN EN 12454:appervlaktegesteldheidgietstukken.
NBN EN 1074-1(2000): Afsluiters voor watervoorziening- Eisenaande geschiktheiden de
beproevingenervan- Deel 1: Algemeneeisen.(1* uitg.)
NBN EN 1074-6(2001): Afsluiters voor watervoorziening- Eisenaande geschiktheiden de
bep~gen
ervan- Deel 6: Bovengrondseen ondergrondsehydranten

.

NBN EN 1092-2(1997): Flenzenen hun verbindingen- Rondeflenzenvoor buizen,afsluiters,
hulpstukkenen toebehoren.met PN-aanduiding- Deel 2: Gietijzerenflenzen.(2deed)

-

NBN EN 12266-1(1999):Industriëlekranen- Proevenopkranen Deel 1: proevenen
proefprocedures,aanvaardingscriteria
in te vullen voor elk type van kraana remplir pour chaque
appareiIde robinetterie
NBN S21-042(1988): Reddings-en brandweennaterieel:Standpijpen(pN 16) voor ondergrondse
hydrantDN 80 (2deuitg.)
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.

SVW document T .V JO92Il: Bouten, moeren en sluitringen in roestvrij staal

.

SVW document T.V J041/1: Kunststofpoederbekleding: epoxy en EMAA

DEFINmES
De § 3 (definities) van de norm NBN EN 1074-6wordt aangevuldals volgt:
Gronddekking: afstandtussende bovenkantvan de ondergrondseleiding en het maaiveld.

Hoogte H van de ondergrondsehydrant: afstand tussen het bovenstegedeeltevan de
bajonetkoppeling
endeonderste
horizontale
aansluittlens
vandeondergrondse
hydrant.
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3.

principetekening

.

5

Dode toeren: het aantaltoerenvanaf de waterdichteonderstegeslotenstandvan de hoofdkleptot het
begin van eendoorstroming.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

5.1. Onderdelen
Eenondergrondsehydrantbestaathoofdzakelijkuit de volgendeonderdelen:
. Een vertikale pijp uit één of 2 delen in gietijzer, waarvan het bovenstedeel voorzien is van een
bajonetaansluitingen eenbedieningsorgaan.
Een afsluitorgaan
Een dispositiefvoor automatischeleegloop

.
.

5.2. Classificatie en dimensies
Afkorting: OBK 80

De standaardhoogte
van de ondergrondsehydrantis 750 mln.
Hoogte van de ondergrondse hydrant H = 325 mIn of 500 mIn of 750 mm.

Tolerantieop de hoogteH: -35 mln, +15 mln.

5.3. Materialen

.

Onderdelenen bekledingen
De onderdelenen bekledingenzijn confOmlde voorschriftenvan § 4.1.1 van de NBN EN 1074-1
Dezevoorschriftenwordenaangewld zoalsvolgt:
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De gietijzerenonderdelenzijn in nodulair gietijzer volgensNBN EN 1563met minimum kwaliteit
400 N/mm2.De oppervlakteruwheidis minimum van de kategorieA3 volgensEN 12451.
De onderdelenin messingzijn van het type CuZn38Pb2.De onderdelenin roestvrij staal(RVS) zijn
van het type X20 Cr13.
De aardvan de anderematerialenof eventueleafwijkingen wordt opgegevenin de beschrijvingvan de
onderdelen.
De inwendigeen uitwendigebekledingenvan de gietijzerendelenmoetenvoldoenaande SVW
technischevoorschriftenT.V. 041/1.

.

Elastomeren
Onvenninderdde eisenvan § 5.11. zijn de elastomerenconform de voorschriftenvan § 4.1.2 van de
norm NBN EN 1074-1.Dezevoorschriftenwordenaangevuldzoalsvolgt:
De elastomerenmogengeennatuur-of recuperatierubber.
kurk, lood. mangaanof afvalstoffenvan
enigerleiaardbevatten.

5.4.DN
De ondergrondse hydranten zijn apparaten DN 80.

5.5. Drukken
De ondergrondse hydranten beschreven in onderhavige specificaties zijn van de drukklasse PN lOof PN
16 conform tabel 1 en § 4.3. van de norm NBN EN 1074-1. Standaard zijn de ondergrondse hydranten
echter van de drukklasse PN 10, tenzij anders vermeld in het bijzonder bestek.

Tabel!: dnlkken
5.6. Temperaturen

De temperaturenzijn conform de voorschriftenvan § 4.4 van de NBN EN 1074-1.

5.7. Concept van het huis en van de afsluiter

Het huis en de afsluiter zijn confonn de voorschriftenvan § 4.4 van de NBN EN 1074Dezevoorschriftenwordenaangevuldzoalsvolgt:
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De afsluiter bestaatuit eenhoofdklep en zijn zitting. De hoofdklepwordt aangedrevendoor de rotatie
van eenbedieningsstang
waarvanhet bovenstedeelbestaatuit eenmannelijk bedieningsvierkant.
Men onderscheidttwee typesvan afdichting, namelijk:
- radialeafdichting: zie principetekening2 hieronder
axiale afdichting: zie principetekening3 hieronder

.

De klepsteelis in nodulair gietijzer of in roestvrij staalen moet zo geborgdzijn dat na het demonteren
van het dekselde klepsteelniet naar omhoogkomt. De fabrikant kiest de optimaledichtingsbekleding
van de klep in functie van de wijze van afdichting (radiaal of axiaal) en met het oog op een
langeduurgedragin praktijkomstandigheden.De resterendedelen in nodulair gietijzer van de klep
wordenverzinkt of bekleedmet 2-componentenepoxy.
De zitting van de klep is in messingof roestvrij
staal.De zitting van de klep is zodanigbevestigddat er geenwater kan komentussende zittingvan de
klep en het lichaamvan de hydrant.

.

Het conceptvan de ondergrondsehydrant is zo opgevatdat bij volledig geopendestandvan de klep
onreinheden en eventuele steentjes hun doorgang vinden. De afmetingen van de nuttige
doorlaatopeningin volledig geopendestand vindt u in onderstaandeprincipetekening2 voor de
hydrantenvan het type radiale afdichting en in principetekening3 voor hydrantenvan het type axiale
afdichting.

AXIAlE DIClffING

principetekening2

principetekening3

De ondergrondsehydrantenmogenvoorzien zijn van alle soortenvan dichting, uitgenomenvan een
vlak horizontaalafdichtingsvlaktussende klep en de zitting. De dichting moet perfect passenop een
afdichtingsvlak van aangepastevorm. waarvan het concept klepdichting / afdichtingsvlak zodanig
moet opgevatzijn dat steedseenperfecteafdichting wordt verzekerden geenafzet van onzuiverheden
of vreemdestoffen voorkomt.
ÜDmerking: de geleiding van de klep met klepsteel is zodanig uitgevoerd dat het gelijktijdig
openstaanvan het spuitsysteemen de afsluiter van het apparaatonmogelijk is.
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S.8. Aansluitingsmogelijkheden en vervangbaarheid

De aansluiting van de hydrant op het net gebeurt altijd met een flensverbinding.Waar een voetbocht
gebruikt wordt is dezevan het type flens/flensof flens/trevastemof voor PVC en/of HDPE leidingen.De
flenzen van de bocht zijn conform aan de norm NBN EN 1092-2type 16 (wendbareflenzen) of type 21
(vaste flenzen). Het Waterbedrijf zal de gekozenopties in de documentenvan de betrokken opdracht
preciseren.
Voorde afdichting te verwezenlijkentussen de flens van het hydrantlichaamen de voetbocht moet
verplicht gebruik gemaakt worden van een vlakke dichting DN 80 type BC of type mc volgens
TV /056/1. Het merktekenvan de fabrikantmoet op de dichting aangebrachtzijn.
De ondergrondsehydrantenhebbeneenuitlaat met bajonetkoppeling.Dezeuitlaat moet voorzien zijn van
een elastomerekegel die belet dat vuil in de hydrant kan binnendringen. De dimensies van de
bajonetkoppelingmogen licht afwijken van de tekening 4 hieronder,voor zover de aansluiting van de
brandslangmogelijk is. Verdermoet dezekoppelingde aansluitingtoelatenvan:
De voet van eenstandpijpvolgensfiguur 3 van de NBN 821-042.

.

Een afdichtingstop(zie § 5.17)

tekening4
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5.9. Sluitingszin
De sluitingszinis confonn § 4.7 van de nonn NBN EN 1074-1.Dezevoorschriftenwordenaangevuld
zoalsvolgt:
Al de apparatenzijn "RECHTSSLUlTEND" (in klokwijzerszin).
De dodetoerenzijn altijd beperkttot 3 toeren.
Zo het aantal dode toeren gelijk is aan 3, dan is het aantal toeren voor een volledige opening of
sluiting minimum 7 en maximum 14 toeren.

5.10. Maximum stromingssnelheid
van het water

De maximumstromingssnelheidvan het water is confonIl § 4.6 van de nOnIlNBN EN 1074-1.

5.1 Materialen.inbegrepensmeenniddelen.in contactmet water ~temd voor menselijkeconsumptie
Alle materialendie bij de samenstellingvan de hydrantenworden gebnrikt en normaalof occasioneelin
contactkomen met het water bestemdvoor menselijkeconsumptieof met water waarmeewater bestemd
voor menselijkeconsumptiewordt bereid.moetengedektzijn door eenkeuringscertificaat"Hydrocheck"
afgeleverddoor de Belgische Federatievoor de Watersectorof van een certificaat dat gelijkwaardige
garantiesbiedt.

5.12. Inwendigeweerstandtegencorrosieof veroudering
De inwendige weerstandtegen con"Osieof verouderingis conform de voorschriften van § 4.10 van de
norm NBN EN 1074-1.Dezevoorschriftenwordenaangewld zoalsvolgt:
Als inwendigebekledingis enkel eenpoederepoxybekleding
toegelatenmet eenminimum laagdiktevan
250 JA.volgens T.V./04I/I.

S.13. Uitwendigeweerstandtegencorrosieofveroudering

De uitwendige weerstandtegencorrosie of verouderingis confonn de voorschriftenvan § 4.11 van de
nOnnNBN EN 1074-1.Dezevoorschriftenwordenaangewld zoalsvolgt:
Als uitwendigebekledingis enkel eenpoederepoxybekleding
toegelatenmet eenminimum laagdiktevan
250 ~ volgenslV/041/1.
Ingeval van montageondergrondsehydrant op voetbocht.dan is de oriëntatievan het leegloopdispositief
volgensonderstaande
tekening5. De bevestigingvan het lichaamBK op de voetbochtgebeurtsteedsmet
RVS-sluitringenzowel aande kop van de bout als aande moer.
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Tekening5

5.14.Bevestigingselementen
De bevestigingselementen
zijn uit roestvrij staal volgens SVW-documentnr. T.V J092/1. Het onderste
deel van ieder bevestigingselementvan het deksel moet zodanig geklemd worden dat het niet kan
meedraaienbij het monteren.noch vallen bij het demonterenvan het deksel. De bevestigingvan het
lichaamvan de BK op de voetbochtgebeurtsteedsmet RVS-sluitringenzowel aande kop van de bout als
aande moer.

5.15.Bedieningsmechani~e
Het bedieningsmechanisme
bestaatuit een draadstangin roestvrij staal,een messingmoer, een klepsteel
in nodulair gietijzer met epoxybekiedingof in roestvrij staal.Op het vierkant van de draadstangbevestigt
men een bedieningskapin nodulair gietijzer door middel van een messing/RVSsplitpen. De vorm en
afmetingenvan de bedieningskapzijn hieronderin tekening6 weergegeven:

~
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tekening6 volgensde nonn NBN E 29-302

Bedieningsvierkantspindel

Ter hoogtevan de bedieningskapwordt op eenduurzamewijze volgendevermeldingenaangebracht

-

-

de hydranten moeten bij gebruik steedsvolledig opengedraaid worden

aantaltoerennodig om dit type van hydrantvolledig te openen

5.16. Automatische leegloop

De ondergrondsehydrantenworden voorzienvan eenautomatischleegloopsysteem.
Alle onderdelenvan
de automatischeleegloop zijn van corrosiebestendigmateriaal. Het gelijktijdig openstaanvan het
spuisysteemen van de afsluitklep van het apparaatis verboden.Er maggeenwater blijven staanbovende
hoofdklep na het openenvan het spuigat.De hydrant moet volledig kunnen uitlopen in minder dan 10
minuten in vrije uitloop. Het purgeergatwordt voorzien van een beschermingtegen het indringen van
wortels of anderevreemdelichamen.

5.17.Afdichtingsstop
Vóór de levering wordt de ondergrondsehydrantvoorzienvan eenafdichtingsstopin kunststofdie een
dichtheidvan buiten naarbinnenvan 0,5 bar moet verzekeren.Na plaatsingmag dezeafdichtingsstopniet
hogerzijn dan de bajonetkoppeling.
De afdichtingsstopwordt aanhet huis van de ondergrondsehydrantbevestigddmv eenniet vergankelijke
verbindingmet eenminimum lengtevan 30 cm.
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GESCHIKTHEIDSEISEN

6. M~hanische weerstand
6.1.1.Weerstandtegeninternedruk van het huis en van alle onderdelenonderdruk
De eisenen proevenzijn confonn § 5.1.1. van de nonn NBN EN 1074-1.Voor de uitvoering van de
drukproefPEA magde bajonetkoppelingvervangenwordendoor eenvolle plaat.
6.1.2. Weerstand van de ars}uiter tegen drukverschil

De eisenen proevenzijn conform § 5.1.2.van de norm NBN EN 1074-1
6.1.3.Weerstandsmoment
van de ondergrondsehydranttegenbuiging
De eisenen proevenzijn confOml§ 5.1.3.1.van de ontwerpnomlNBN EN 1074-6
6.1.4.Weerstand,momentvan de ondergrondsehydranttegenbedieningskoppels
De eisenen proevenzijn confonn § 5.1.4.van de ontwerpnonnNBN EN 1074-6.

6.2. Waterdichtheid
6.2.1. Dichtheid tegen inwendige druk

De eisenzijn conform § S.2.1.1van de ontwerpnormNBN EN 1074-6
6.2.2. Dichtheid

tegen uitwendige

druk

De eisenzijn conform § 5.2.1.2.van de ontwelpnormNBN EN 1074-6.
6.2.3.Dichtheid van de zitting
De eisenzijn conform § 5.2.2van de ontwerpnormNBN EN 1074-6.
6.2.4.Dichtheid van de spindeldoorgang
De dichtheid van de spindeldoorgangwordt verzekerddoor een pakkingbusvoorzien van minstens
twee elastomerena-ringen (in- en uitwendig) die perfect passen aan de diameters (toleranties
inbegrepen)van het draadlozedeel van de spindel. Een stofdichtingsringwordt bovendienvoorzien
om de indringing te voorkomenvan vreemdestoffentussende spindelen de pakkingbus.

6.2.5.Maximum bedieningskoppel(MOT) voor de bedieningen om waterdichtheidte bekomen
De maximum bedieningskoppel(MOT) voor de bediening en om waterdichtheid te bekomen is
conform § 5.2.3van de ontwerpnormNBN EN 1074-6.
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6.3. Hydraulische kenmerken

De hydraulischekenmerkenzijn confonn de voorschriftenvan § 5.3 van de ontwerpnorm
NBN EN 1074-6.Dezevoorschriftenwordenaangevuldzoalsvolgt:
Bij eendebietvan 120m3/hen in volledig geopendestandvan de ondergrondsehydrantis het drukverlies
kleiner dan 1 bar. Bij overeenkomstwordt dit drukverliesbepaaldals het verschil tussende druk, gemeten
op de voedingsleiding,juist vóór de ingangfiensvan de ondergrondsehydrant en dezegemetenaan zijn
uitlaatopening.Hierbij wordt het niveauverschiltussende twee meetpuntenverrekend.
6.4. Weerstand tegen desinfectieproducten

De eisenen proevenzijn conform § 5.4 van de norm NBN EN 1074-1
6.5. Uithoudingsgedragvan de ondergrondsehydranten
De eisen en proeven zijn confOrDl § 5.5.1 van de nOrDlNBN EN 1074-1.
6.6. Geschiktheid

van het leegloopsysteem

De eisenen proevenzijn conform § 5.6. van de ontwerpnormNBN EN 1074-6

7.

CONFORMn'En'SONDERZOEK

/ PARTDKEURINGSPROEVEN

7.1.Conformiteitsondel7.oek
Het conformiteitsonderzoek
moet conform zijn met de paragraaf6.1 tot en met 6.6 van de norm
NBNEN 1074-1.

7.2.Partijkeuringsproeven
7.2.1.Algemeen
De partijkeuringen worden uitgevoerd volgens de modaliteiten van de technischevoorschriften
T.V JOOO/1.

Elke ondergrondsehydrantis onderworpenaande volgendeproevenen keuringen.
7.2.2. Weerstandsproef

op het huis

Deze proef wordt steeds met water uitgevoerd en in overeenstemming met de norm NBN EN
1074-1. De proefdrukken worden opgegeven in tabel 2.
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7.2.3.Afdichtingsproef
Onder voorbehoudvan de volgendevoorschriftenwordt de proef gedaanin ov~~
met de
nonn NBN EN 1074-1.De afdichtingsproefwordt uitgevoerdmet water, zoals opgegevenin tabel 2.
Eerstwordt eenafdichtingsproefuitgevoerdbij eendruk van 2 bar.

Volledige afdichting wordt vereist.

Nominale druk

2
2

17

PNIO

~

""
)

Tabe12:drukkenvoor de afdichtingsproef.

7.2.4.Controlevan de bedienings-en weerstandskoppels
In afwijking met de normNBN EN 1074-1zijn de koppelsvoor ondergrondsehydrantenals volgt:

Maximum bedieningskoppel(Nm)

Minimum weerstandskoppel(Nm)

60

280
Tabel 3: koppels

7.2.5.Keuring van de bekleding
De in- en uitwendige bekleding moet voldoen aan de eisen gesteld in het SVW-document
T.V J041/1.

8. MERKEN
Het merken van het apparaat is conform § 7 van de noml NBN EN 1074-1

9.

VERP AKKIN G

De verpakkingvan het apparaatis confonn § 8 van de norm NBN EN 1074-1
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1O. INLI CHfIN GEN TE B FZO RGEN DOOR DEIN SCHRUVER

Voor de opdrachtenwaarin de keuzevan het type apparaataande inschrijver wordt overgelaten,zal hij in zijn
offerte preciserenwelk type ondergrondsehydrant wordt voorgesteld,met opsommingvan alle kenmerken.
Bovendienwordt de inschrijver verplicht het merk, en de commerciële~ming van de ondergrondsehydrant
aante geven.Voor leveringsopdrachten
wordt dezeinformatie vermeldin de offerte
en voor werken wordt ze opgenomenin het technischdossierdat ter goedkeuringwordt voorgelegdaan het
Waterbedrijf. Hetzelfde geldt voor de certificaten en documentendie bewijzen dat de gebruikte materialen
confonn zijn met de eisenvan de BelgischeFederatievoor de Watersectorinzakecontactmet water bestemd
voor menselijkeconsumptie.
De inschrijver vermeldttevensde weerhoudenoptieswann~ de normenen onderhavigesteekkaartde keuze
laat aande producenttussenverschillendealternatieveninzakehet conceptof de gebruiktematerialen.Hiertoe
wordt eengedetailleerdeafbeeldingvan de ondergrondsehydrantverplicht bij iedereofferte gevoegd.

11. LUST VAN DE OPTIESTE PRECISERENDOOR HET WA TERBEDRDF
De hoogte van de hydrant (§ 5.2).

.

De eventuelelevering en uitvoeringswijzevan eenvoetbocht(§ S.8).

*

*

*

