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Hadice pro vysokotlaké plyny

Hadice pro vysokotlaké plyny jsou používány pro tlaky nad 140 bar. Typickou aplikací je plnění a stáčení plynových 
tlakových lahví, instalace průmyslových procesů, laboratorní a lékařské instalace. Nejčastějšími plyny jsou kyslík, 
dusík, vodík, helium, argon, oxid uhličitý a řada jiných včetně jejich směsí.

Pro vysokotlaké plyny lze použít:
- hydraulické pryžové hadice (v případě potvrzení vhodnosti výrobcem),
- termoplastové hadice,
- teflonové hadice,
- kovové hadice,
- ultra vysokotlaké hadice SPIR STAR®.

Při volbě hadice pro vysokotlaké plyny je potřeba zohlednit následující problematiky:

Průnik stěnou hadice
U vysokotlakých hadic se objevuje problém s průnikem plynu materiálem stěny hadice. Jev průniku stěnou hadice 
(ang. permeation) je složitým jevem, závislým na řadě činitelů jako: médium a jeho částicové složení, rychlost a 
druh průtoku (laminární, turbulentní), teplota, síla stěny hadice, její materiál a struktura, zvláště pak stupeň mikro-
poréznosti materiálu. Bez provedení podrobných laboratorních testů, v podmínkách co nejbližších aplikaci, není 
možné stanovit přesně průnik média stěnou. 

Průnik bude větší pro plyny s malými částicemi (vodík, helium) a pro hadice s tenčí a poréznější stěnou. 

Proto:
- pryžové a termoplastové hadice musí mít mikroperforovanou vnější vrstvu pro zamezení vzniku bublin pod 

obalem,
- používejte teflonové hadice určené pro vysokotlaké plyny (HPG), se sníženou porézností díky speciální úpravě 

teflonu,
- v případě nebezpečných plynů je potřeba řešit problém hromadění plynu v uzavřeném prostoru okolo hadice.
- je potřeba zvážit riziko korozního působení plynu nebo jeho produktů z reakce např. se vzdušnou vlhkostí na 

oplet, koncovky a zařízení.

Pracovní tlak
V souladu s normou ISO7751 je pro plyny doporučen koeficient bezpečnosti (poruchový tlak - pracovní tlak) 4:1. 
Zkušební tlak by měl činit dvojnásobek pracovního tlaku.

Pracovní teplota
Rozpínání plynu způsobuje často prudký pokles teploty pod běžné podmínky používání. Pokud může nastat je 
potřeba jej zohlednit při volbě hadice a materiálu koncovek. Obecně je doporučena jako materiál koncovek nerez, 
pro matice mosaz.

Čistota a odmaštění hadic
Při použití pro kyslík má čistota a odmaštění hadic zásadní význam pro eliminaci vzniku požáru nebo výbuchu. 
Hadice pro kyslík musí být speciálně odmaštěny !!!
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Elektrostatické vlastnosti
Čisté, jednofázové plyny (plyn bez kapek plynu nebo pevných částic) nevyžadují obvykle speciální, antistatický 
teflon nebo termoplast. Teflonové a termoplastové hadice by neměly být používány pro vícefázová média (plyn s 
kapalnými nebo pevnými nečistotami) s ohledem na vznik elektrostatického náboje. Antistatický teflon (s přídavkem 
hadice) nelze používat pro vysokotlaké plyny s ohledem na zvýšenou mikroporéznost materiálu.

Rychlost průtoku a pulzní tlak
Je potřeba eliminovat pulzní tlak vhodnou konstrukcí instalace. V každém případě růst tlaku, způsobený pulzací 
nesmí překročit pracovní tlak. U vrapovaných kovových hadic by rychlost průtoku neměla překročit 30 m/s, s 
ohledem na možnost vzniku vibrací způsobených turbulentním prouděním, které může způsobit poškození hadice.

Bezpečnost používání hadic
S ohledem na velkou dynamiky rozpínání plynů je potřeba uvážit potenciální nebezpečí újmy na zdraví nebo po-
škození zařízení způsobené prasknutím hadice nebo vytržením koncovky. V případě takového rizika je potřeba 
použít odpovídající zabezpečení, např. ocelová lanka s úchyty, instalovaná na hadici.

Termoplastové hadice pro vysokotlaké plyny

Používat odpovídající typy termoplastových hadic s mikroperforací obalu (viz. kapitola „VYSOKÉ TLAKY - termo-
plastové hadice”. Potvrdit vhodnost pro dané médium. Používat koeficient bezpečnosti 4:1.

Hadice SPIR STAR® pro vysokotlaké plyny

Používat odpovídající typy hadic SPIR STAR s mikroperforací obalu (viz. kapitola „VYSOKÉ TLAKY - hadice SPIR 
STAR®”. Potvrdit vhodnost pro dané médium. Používat koeficient bezpečnosti 6:1.
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index DN
vnitřní 
průměr 
[mm]

vnější 
průměr 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

poruchový 
tlak 
[bar]

poloměr 
ohybu 
[mm]

hmotnost 
[kg/m]

AF-HWDB-HPG-HI-06 6 6÷6,3 12÷12,4 300 1200 30 0,19

HWDB / HPG
Materiál hadice:
Výztuž:
Prac. teplota:

Hladký PTFE (teflon)
Dvojitý oplet z nerezi AISI 304
Od -70°C do +260°C

Verze teflonové hadice SMOOTHBORE se zesílenou stěnou ze speciálně upraveného teflonu (snížená poréznost) 
pro použití na vysokotlaké plyny.
Montáž: používat koncovky a objímky série AF-TL.

index DN
vnitřní 
průměr 
[mm]

vnější 
průměr 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

poruchový 
tlak 
[bar]

poloměr 
ohybu 
[mm]

hmotnost 
[kg/m]

AF-HWDB-HPG-06 6 6÷6,5 10,6÷10,9 225 900 26 0,18
AF-HWDB-HPG-08 8 7,5÷8 12,1÷12,6 217 870 35 0,21
AF-HWDB-HPG-10 10 9,1÷9,6 13,9÷14,3 180 720 50 0,24

Teflonové hadice pro vysokotlaké plyny

Při pracovní teplotě nad +130°C je potřeba maximální pracovní tlak udaný v tabulce snížit o 0,75% na každý 
1°C vzrůstu teploty.
Například při teplotě +170°C maximální pracovní tlak hadice AF-HWDB-HPG-06 činí:
 225 bar - (170°C - 130°C) x 0,75 = 225 bar - 30% = 157,5 bar.

HWDB / HPG / HI
Materiál hadice:
Výztuž:
Obal:
Prac. teplota:

Hladký PTFE (teflon)
Aramidový oplet + oplet z nerezi 304
Mikroperforovaný Hytrel
Od -50°C do +70°C

Verze teflonové hadice SMOOTHBORE se zesílenou stěnou ze speciálně upraveného teflonu (snížená poréznost) 
pro použití na vysokotlaké plyny v dvojitém opletu (aramidový a nerezový oplet) s obalem z hytrelu. Obal z hytrelu 
může být vyroben v různých barvách (černá, červená, zelená, modrá) pro rozlišení jednotlivých protékajících plynů.
Montáž: používat koncovky a objímky série AF-TL.
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Kovové hadice pro vysokotlaké plyny

HP / THP / THP300
Duše:
Výztuž:

Prac. teplota:

Vrapovaný vlnovec z nerezi AISI316L
Jeden (HP) nebo dva (THP, THP300) 
oplety z nerezi AISI 304
Od -196°C do +600°C
(pracovní tlak závisí na teplotě)

Speciální vysokotlaká hadice se zesílenou stěnou a s paralelními těsně uloženými vlnami, vyrobenými metodou 
hydroformování. Navržena dle požadavků normy EN ISO 10380 třída 1. Dodávána na objednávku včetně koncovek. 
Pro použití při zvýšených teplotách je potřeba snížit pracovní tlak uvedený v tabulce o korekční teplotní koeficient dle 
normy EN ISO 10380. Verze THP300 pro stáčení plynu z lahví, certifikovaná CTE Air Liquide pro tlak 250 bar.

index
vnitřní 
průměr 
[mm]

vnější 
průměr 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

poruchový 
tlak 
[bar]

min. poloměr ohybu 
[mm]

statický dynamický
HP (jeden oplet)

TB-HP-006 6 11,4 180 720 25 110
TB-HP-010 10 17,8 145 580 38 150
TB-HP-012 12 20,2 140 560 45 165

THP (dva oplety)
TB-THP-006 6 13 255 1020 25 110
TB-THP-010 10 19,4 195 780 38 150
TB-THP-012 12 21,8 185 740 45 165

THP300 (dva oplety)
TB-THP300-006 6,2 13,3 300 1200 25 140

DUO UHP
Duše:
Výztuž:
Prac. teplota:

Vlnovec z nerezi AISI 316L 
Dva oplety z nerezi AISI 304
Od -196°C do +600°C

Dvouvrstvá, spirálně vrapovaná hadice pro nejvyšší tlaky. Speciálně navržená třetí vrstva na vrcholu vlny, spojená 
metodou odporového svařování, zaručuje maximální odolnost vysokým tlakům a vibracím při zachování elasticity. 
Navržena vyrobena v souladu s normou EN ISO 10380 třída 1. Ideální pro aplikace plnění tlakových lahví, napojení 
tlakových lahví v instalacích, jako eliminátor vibrací a všude tam, kde se vyskytují velmi těžké pracovní podmínky.

index
vnitřní 
průměr 
[mm]

vnější 
průměr 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

poruchový 
tlak 
[bar]

min. poloměr ohybu 
[mm]

statický dynamický
TB-DUOUHP-05 5,2 12,6 395 1580 20 100
TB-DUOUHP-06 6,3 13,7 350 1400 25 140




