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 Hadice na abraziva (odolné proti otěru)
Hadice z umělé hmoty pro odsávání a přepravu

Užitečné informace o PU sacích a přepravních hadicích

Popis materiálu polyuretan (TPU)
Polyuretan většinou vzniká vzájemnou reakcí tří složek:
1. Polyoly (dioly s dlouhým řetězcem)
2. Diisokyanáty
3. Dioly s krátkým řetězcem

Vlastnosti výrobku jsou ovlivněny druhem surovin, reakčními podmínkami a množstevními podíly výchozích látek. Použité 
polyoly zásadně ovlivňují určité vlastnosti termoplastického polyuretanu. Používají se polyesterové polyoly nebo polyeterové 
polyoly. Termoplastické polyuretanové elastomery, označované jako TPU, pokrývají svými vlastnostmi nejrůznější požadavky:
• pružnost v širokém teplotním rozsahu
• vysoká odolnost proti otěru
• odolnost proti přelomení a roztržení
• dobrá tvarová stálost
• dobrá dynamická zatížitelnost
• odolnost proti hydrolýze a/nebo proti mikrobům  

(u polyeterových typů, resp. u modifikovaných polyesterových typů)
• dobrá až velmi dobrá odolnost proti povětrnostním vlivům
• odolnost proti olejům, tukům a rozpouštědlům

Barva
Vlastní barva je mezi nažloutlou až bělavou, resp. také průhledná, přičemž roli hraje i tloušťka stěny. S přibývajícím stářím 
materiálu se nažloutlé zabarvení zintenzivňuje, aniž by byly omezeny mechanické, tepelné a chemické vlastnosti.

Mechanické vlastnosti

Odolnost proti roztržení
Odolností proti roztržení se myslí odpor, který musí překonat vroubkovaný zkušební trn při přetržení.
Kontrola se provádí v souladu s ISO 34-1. Pro hadice z polyuretanu to znamená, že i poškozené hadice lze mnohem obtíž-
něji roztrhnout než hadice z jiných termoplastů (např. PVC, TPV atd.).

Odolnost proti otěru
Otěr kaučuku a elastomerů je stanoven podle normy ISO 4649. Při testu je zkušební těleso přitlačováno určitou silou k otá-
čejícímu se válci s brusným povrchem. Celková třecí dráha je cca 40 m. Měří se úbytek hmoty vzniklý během obrušování při 
zohlednění hustoty testovaného tělesa a jeho tvaru. Údaj o ztrátě objemu se uvádí v mm3. Standardně používaný materiál 
PUR má otěr cca 25 – 30 mm3.

Hodnoty ostatních materiálů:
Pryž cca. 40 – 150 mm3

Měkké PVC cca. 100 mm3

TPV cca. 200 mm3

PUR-EL cca. 45 mm3

Praktické testy ukázaly na základě zvýšených tlumicích vlastností a pružnosti materiálu polyuretan ještě větší rozdíly než 
u výše uvedených materiálů. Tyto výsledky nejsou v plném rozsahu měřitelné běžnými metodami.

Tepelné vlastnosti
TPU podléhá stejně jako ostatní materiály vratným změnám délky v závislosti na teplotě. Změna se udává teplotním koefici-
entem délkové roztažnosti α [ I/K ] podle DIN 53 752 v závislosti na teplotě. Ovlivňující veličinou je tvrdost Shore. Pro mnohé 
případy použití lze doporučit, aby při výběru PUR-hadice byla zohledněna teplotní závislost. Tyto hadice mohou být krátko-
době vystavené teplotě až +125 °C. V delším časovém úseku by teplota neměla překračovat +90 °C. Měkké typy na základě 
polyeteru jsou pružné až do -40 °C. Dlouhodobé testy námi zpracovávaných materiálů ukázaly, že i při permanentním 
tepelném zatížení na hranici +90 °C dochází jen k nepodstatným změnám mechanických vlastností (tepelné stárnutí).
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Elektrické vlastnosti

Povrchový odpor
Používaný polyuretan má povrchový odpor cca 1010 Ohm, a tím je možné jej používat jako elektricky izolační ochrannou 
hadici. 

Uzemnění elektrostatického náboje u PU hadic
Povrchový odpor materiálu stěny hadice lze snížit integrací vodivých aditiv na hodnoty mezi 103 a 104 Ohm. Tato vodivá 
aditiva (např. vodivé saze) vytváří v umělé hmotě síť dotykových vodicích ploch. Tyto umělé hmoty jsou vlivem aditiv k dispo-
zici pouze v černé barvě. 

Další možností je integrace antistatických aditiv, čímž je 
dosažen povrchový odpor <109 Ohm a je zachována průhled-
nost základních materiálů. Existují antistatická aditiva, která 
vázáním vzdušné vlhkosti na povrchu hadice vytváří příslušný 
povrchový odpor. Toto provedení však skrývá nevýhodu, že při 
přepravě např. suchých prášků  jsou vlivem chybějící vzdušné 
vlhkosti špatně nastavené antistatické vlastnosti. Kromě toho 
může vlivem otěru vznikajícího při běžném použití docházet 
k poškození vhodného povrchového odporu. Z tohoto důvodu  
by měly být k tomu určených oblastech/použitích používány 
antistatické hadice, které obsahují trvale účinná antistatická 
aditiva, která nezávisí na další vnější složce.

Pro podřízené aplikace jako např. oblast 1 "plyny a kapaliny s nízkou vodivostí" a oblast 21 "nehořlavý prach/sypký materiál" 
mohou být také použity spirálové hadice z materiálu, kde je povrchový odpor > 109 Ohm. Je ale třeba dbát na to, aby 
stoupání spirály bylo < 30 mm a překrytí spirály < 2 mm.

Pro všechny výše popsané aplikace musí být oba konce spirály hadice uzemněny s připojovací spojkou.

Odolnost proti médiím
Vhodnost umělé hmoty pro určité použití je často závislá na její odolnosti proti chemikáliím. Termoplastické polyuretany 
se mohou vlivem chemických látek chovat velmi různorodě. Odolnost TPU proti určitým látkám, např. chladicí a mazací látky, 
závisí na přidaných aditivech. Při kontaktu s takovými látkami může docházet ke změnám mechanických vlastností. 

Bobtnání polyuretanu je často důsledek působení médií. Odolnost TPU vůči různým médiím naleznete v tabulce odolností 
v kapitole 3.

Odolnost proti povětrnostním vlivům
TPU je všeobecně dobře odolný proti ozónu a UV záření. TPU je ve své odolnosti proti energeticky bohatému záření jako 
α, β, γ lepší než většina umělých hmot. Odolnost proti těmto typům záření je mimo jiné závislá na jeho dávkování, tvaru 
a velikosti výrobku, klimatu a atmosféře místa použití. Určité vlastnosti jako např. tvarová odolnost proti teplu a chemická 
odolnost mohou být pozitivně ovlivněny cíleným propojením vzniklým v důsledku energeticky bohatého záření za pomoci 
síťovacího činidla. 
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Chování při požáru
Umělé hmoty jsou jako všechny organické látky hořlavé. Tyto vlastnosti mají také námi používané standardní materiály TPU. 
Chování látky při požáru není vlastností materiálu a je ovlivněno různými kritérii. Vzhledem ke komplexnosti vlivů není možné 
vytvořit všeobecně platný popis chování při požáru pro plasty, protože požární riziko závistí např. na tloušťce stěny a její 
stavbě, počtu a uspořádání hořlavých předmětů a ostatních okolnostech. 

Proto by chování umělých hmot při požáru nemělo být popisováno zavádějícími výrazy typu "samozhášecí", ale nejlépe 
odpovídající normou. Hadice s aditivy zpomalujícími hoření se podle normy DIN 4102 B1 označují jako "nesnadno zápalné" 
a používají se u našich hadic typu Flamex vyráběných z otěruvzdorného polyester-TPU, na rozdíl od většiny konkurenčních 
hadic, které jsou z polyether-TPU.

Odolnost PUR proti hydrolýze 
Naše PU hadice jsou trvale odolné proti temperované vodě do max. 
+40 °C. Při vyšších teplotách se u polyester-polyuretanu začínají 
projevovat poškození mechanických vlastností materiálu. Polyeter-
polyuretan je zpravidla trvale odolný proti hydrolytickému otěru.

Odolnost PUR proti mikrobům
Díky moderním výrobním postupům je možné zhotovit otěruvzdorný 
polyester-polyuretan odolný proti mikrobům. Mikroby se mohou 
krátkodobě vytvořit při dlouhodobém kontaktu s půdou, trávou, listím, 
blátem atd. Vlhkost v kombinaci s teplem tento proces urychluje. 
Mikroby produkují enzymy, které bez odpovídající ochrany štěpí 
esterové vazby, a tím způsobují křehnutí umělé hmoty až její rozpad.  
Polyeterové typy jsou rovněž odolné proti mikrobům, ale mají daleko 
horší odolnost proti otěru.




