
PREIZKUŠANJE HIDRANTNEGA OMREŽJA 

 

1. UVOD 

Preizkušanje hidrantnega omrežja se izvaja v skladu s Pravilnikom o preizkušanju hidrantnih omrežij (Ur. l. RS, št. 
22/95 in 102/09) in zadeva pregled dokumentacije ter preizkus hidrantnega omrežja, pri čemer se ugotavlja 
kapaciteta (največja dobavna količina) in stanje mreže glede na iztrošenost. Preizkus funkcionalnosti se zahteva 
za novo omrežje, omrežje po razširitvi ali po rekonstrukciji. 

  

2. POSTOPEK MERITVE 

Hidrantno omrežje izvajalec preizkuša po predvidenem postopku. 

Potek meritve: 

1. Izmerimo tlak Ps pri zaprtih hidrantih, ko voda v cevi miruje. 
2. Namestimo ročnik z znanim premerom ustnika na hidrant, odpremo pretok vode in merimo tlak Pr na 

hidrantu. 
3. Iz tablice, ki je priložena Pravilniku o preizkušanju, odčitamo koliko vode izteče iz ročnika pri tem tlaku. 

To količino vode označimo s Q. 
4. Pogledamo v projektno dokumentacijo ali Tehnično smernico Požarna varnost v stavbah, kjer v tabeli 

najdemo podatek, koliko vode mora dajati omrežje na tem mestu in to količino označimo s Qx. 
5. Zdaj imamo naslednje podatke 

a. količino vode iz ročnika Q, 
b. tlak pri zaprtem hidrantu Ps, 
c. tlak pri odprtem ročniku Pr, 
d. potrebno količino vode za gašenje Qx.. 

6. Izračunati moramo, kakšen bo tlak v hidrantni mreži, ko bo iz nje tekla potrebna količina vode Qx. Ta tlak 
bomo označili s Prx. 

 

Tehnična smernica TSG-1-001:2010 Požarna varnost v stavbah zahteva, da tlak pri zunanjem hidrantnem omrežju 
ne sme biti nižji od 1,5 bara, medtem ko pri notranjem hidrantnem omrežju ne sme biti nižji od 2,5 bara oziroma 4,5 
bara pri visokih stavbah. 

 

ENAČBA 1 

 

Hidrantno omrežje izvajalec preizkuša po sledečem postopku: 

 

 

 

 

 

 

 



 

Slika 1: Način preizkusa hidrantnega omrežja – razlika v višini nižja od 2 m 

1. Izmeri in zapiše se statični tlak na hidrantu A in B (to je tlak Ps - bar). 
2. Na hidrant A se namesti ročnik s šobo Φ8 do Φ20 (slika 2) - izbere se takšno šobo, da bo padel tlak na 

hidrantu A pri odprtju ročnika za približno 1 bar od prej izmerjenega Ps. 
 

 

Slika 2: Nameščen ročnik na hidrantu 

3. Zasun hidranta A se odpre do konca. Vodo se pusti teči 1 minuto, tako da se tok umiri in odčita tlak na 
hidrantu A in hidrantu B. Tlak na hidrantu B se vpiše v razpredelnico (merilni list) pod prB, tlak na 
hidrantu A pa pod prA. 

4. Po Tabeli št. 1 se odčita količino vode (l/s), ki izteče iz ročnika pri tlaku prA. Ta količina se vpiše v 
razpredelnico(merilni list) pod Q. 

 

 

 

 

 



Tabela 1: Količina vode, ki izteče iz ročnikov z različnimi ustniki pri različnih tlakih v l/s 

 

5. Z enačbo (1) se izračuna, za koliko bo padel tlak v mreži (Prx), če bo poraba vode večja od Q, pri čemer 
se izbere potrebno količino vode za gašenje Qx v l/s. 

6. Če je treba, se z enačbo (2) izračuna, koliko vode bo mreža dajala, če se pusti, da tlak pri iztekanju vode 
pade pod vrednost Pr. 

 

Enačba 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. Če so hidranti na slepem vodu, se pazi na smer toka vode (slika 1). 
8. Če so hidranti na krožnem vodu, naj bosta hidrant A in B čim bolj narazen. Izidi meritev se vpisujejo v 

merilni list(slika 3). 
 

 

Slika 3: Merilni list 

Ta postopek velja takrat, kadar so vsi hidranti na enaki višini ali pa razlika v višini med najvišjim in najnižjim ni večja 
kot 2 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kadar je višinska razlika med najvišjim in najnižjim hidrantom večja od 2 m, izberemo za hidrant A tistega, ki stoji 
približno na sredini med najvišjim in najnižjim, v enačbo 1 pa vpišemo podatek za ps in prB od hidranta B, ki je 
postavljen najvišje. Po tlaku prB poiščemo Q v tabeli. 

 

Slika 4: Način preizkusa hidrantnega omrežja – razlika v višini večja od 2 m 

 
Če kontroliramo notranje hidrantno omrežje, namestimo manometer na najvišji zidni hidrant in na njem izmerimo 
statični tlak ps. Na najnižje ležeči zidni hidrant ali na zunanji hidrant pred stavbo namestimo merilni ročnik, ga 
odpremo in izmerimo tlak prB na najvišjem zidnem hidrantu (slika 5). 
 

 

Slika 5: Način preizkusa notranjega hidrantnega omrežja 



 
1. Na dveh hidrantih zunanje hidrantne mreže smo izmerili statični tlak 5,5 bara (ps). 
2. Na hidrant smo priključili ročnik z ustnikom 18 in pri iztekanju izmerili na hidrantu B statični tlak oziroma 

ostanek tlaka v cevovodu 4,2 bara, to je prB 
3. V tabeli ne najdemo podatka za 4,2 bara, ampak za 4 in 4,5 bara; izračunati si moramo količino vode, ki 

izteka pri 4,2 bara: 
 

v tabeli najdemo: 

pri 4,5 bara..             7,57 l/s 
pri 4 barih....             7,17 l/s 
razlika 0,5 bara          0,4 l/s 
  

Razlika tlaka 0,5 bara torej da 0,4 l/s vode, razlika 0,2 bara pa 0,2 bar*0,4 l/s : 0,5 bara = 0,16 l/s. To prištejemo k 
7,17 in dobimo 7,33 l/s, kar predstavlja resnični iztok iz ročnika, ki ga označimo s Q. 

4. Q = 7,33 l/s 
5. Qx = 10 l/s. Toliko vode hočemo dobiti iz hidrantne mreže. 
6. Izračunamo, kakšen tlak bo v hidrantni mreži, ko bo iz nje iztekala ta količina vode (po enačbi 1): 

 
ENAČBA 1

 
 
prX = 5,5 - (1,86*1,3) = 5,5 - 2,42 = 3,08 bara, kar je več kot 1,5 bara* 
*Tehnična smernica TSG 1-001:2010. Požarna varnost v stavbah 

Hidrantna mreža odgovarja zahtevam. 

Nadaljujmo primer: 

7. najvišje ležeči zidni hidrant je nameščen 12 metrov nad zunanjim hidrantom. 
8. Qx = 5 l/s 
9. ps = 4,3 (ta tlak je za 1,2 bara nižji od tistega, ki smo ga izmerili v točki 1, ker je zidni hidrant 12 m nad 

zunanjim hidrantom) 
10. prA = 4,2 bara 
11. prB = 3 bare (ročnik z ustnikom 18.....Q = 6,17 l/s) 

 

Tlak na najvišjem zidnem hidrantu zadostuje, ker je 3 bare več od 2,5 bara, izmerjena količina vode 6,17 l/s pa je 
tudi večja od zahtevane – 5 l/s. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
3. POROČILO 

Po opravljenem preizkusu hidrantnega omrežja mora izvajalec najkasneje v desetih dneh pripraviti pisno poročilo 
in ga poslati zavezancu. Poročilo mora vsebovati ugotovitve preizkusa s poudarkom na pomanjkljivostih, ki jih mora 
zavezanec odpraviti, preden se mu izda potrdilo o brezhibnem delovanju. Poročilu se priložita merilni in hidrantni 
list (slika 5). 

 

 
Slika 6: Hidrantni list 

Po uspešno opravljenem preizkusu oziroma odpravi pomanjkljivosti izvajalec izda potrdilo o brezhibnem 
delovanju v predpisani obliki (slika 6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Slika 7: Potrdilo o brezhibnem delovanju 
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