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Hydraulické Hadice a Bezpečnost 

Faktory ovlivňující bezpečnost hydraulických 
hadic 
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První je bezpečnost! 
Hydralické hadice přenáší vysokou energii a proto mohou 
způsobit poškození majetku, zdraví nebo i smrt! 
Pozor:   Zranění, která jsou způsobena hydraulickými nebo jinými kapalinami 

musí být ošetřena bez prodlení a nikoli způsobem, jako běžné zranění! 

1. Výtrysk kapaliny pod vysokým tlakem z mikroskopického otvoru může být téměř 
neviditelný, ale může proniknout kůží hluboko do svaloviny. 

2. Pokud dojde ke zranění vysokotlakým paprskem kapaliny, okamžitě vyhledejte 
lékařskou pomoc! 

3. Nedotýkejte se hadic pod tlakem a nedívejte se na ně z malé vzdálenosti – zvláště 
ne v blízkosti koncovky! 

4. Zajistěte konce hydraulických hadic s vysoce pulsujícím tlakem a všechny hadice s 
vysokým tlakem vzduchu nebo jiného plynu k tomu účelu určenými záchytnými 
systémy! 

5. Při testování hadic nestůjte v jejích blízkosti, použijte bezpečnostní kryty a ochranné 
pomůcky a brýle! 
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Faktory ovlivňující bezpečnost hadic 
1) Skladování 

2) Kombinace komponentů (hadice, koncovky, …) 

3) Výroba hadice s koncovkami 
a) řezání hadice (případně ořezávání) 
b) vložení koncovky do hadice 
c) zalisování 
d) čištění, zaslepení 

4) Instalace hadice na stroji 

5) Provoz 

6) Preventivní údržba 
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Základní zásady hydraulických hadic 
Při výrobě a instalaci hydraulických hadic: 
• Nikdy nepoužívejte komponent, který vypadá znečištěný, korodovaný, prasklý, zpuchřelý, zploštělý, 

zkroucený nebo jakkoliv jinak poškozený! 
• Nikdy nelisujte koncovku Parker na hadici jiného výrobce nebo koncovku jiného výrobce na hadici 

Parker!  
• Nikdy nelisujte hadice Parker na jiných lisech a s jinými čelistmi, než těmi, které Parker doporučuje 
• Nikdy nelisujte hadice nebo koncovky jiných výrobců na lisech a s čelistmi Parker (Parkrimp)! 
• Nikdy nepoužívejte koncovky Parker s jakýmkoliv jiným dílem (objímkou, maticí, …), než 

odpovědným dílem podle vydané dokumentace Parker! 
• Nikdy pro výrobu hadice nepoužívejte již jednou zalisovanou koncovku!  
• Nikdy pro výrobu hadice nepoužívejte již jednou použitou hadici, pokud tato byla příčinou netěsnosti 

nebo poruchy.  
• Nikdy pro výrobu hadice nepoužívejte hadici, která byla zlomená během balení nebo instalace!  
• Nikdy neinstalujte hadici tak, že by byla natažená, zkroucená nebo i ohnutá v jiné rovině než je 

přirozený ohyb hadice z výroby.  
• Nikdy nekruťte nebo netočte hadicí při utahování koncovky ani nedovolte, aby byla hadice 

zkrucovaná během provozu na stroji.  
• Nikdy nedovolte tahové, tlakové nebo boční zatížení hadice, její zkrucování, zplošťování, otěr nebo 

dotýkání zejména ostrých nebo horkých předmětů, poškození závitu, těsnícího povrchu, O-kroužku 
nebo jiného těsnění!  

• Nikdy nedokončujte instalaci hadic bez řádného odvzdušnění hydraulického okruhu a natlakování 
na tlak rovný max. pracovnímu tlaku hadice nebo okruhu!  

• Nezapomínejte, že hydraulický olej, který přijde do styku s horkým povrchem, plamenem nebo 
jiskrou se může vznítit a způsobit požár stroje!  
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Preventivní údržba 
Buďte preventivní, ne „reaktivní“ 

Program preventivní údržby zahrnuje plán vizuální kontroly 
hadic na stroji, případně preventivní výměnu pokud hadice 
vykazuje nějaký znak hrozící poruchy: 
• popraskaný, opotřebený nebo jinak                     

poškozený plášť hadice 
• obnažený oplet hadice 
• prasklá, zkorodovaná nebo jinak                        poškozená 

poškozená koncovka 
• únik oleje pod objímkou koncovky nebo                  

"pocení" hadice v blízkosti koncovky 
• zlomená, zploštělá, rozmačkaná nebo zkroucená hadice 
• ztvrdlá, ztuhlá, popraskaná nebo popálená hadice 
• zpuchřelý, změklý, nafouklý nebo odstávající plášť hadice 
• uvolnění koncovky na hadici 
• … 
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Kombinace hadic & koncovek 
1) Mezinárodní technické normy hadic 
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2) Mezinárodní normy pro pravidla použití hadic 

Kombinace hadic & koncovek 
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3) Mez. normy pro bezpečnost hydraulických systémů 

Kombinace hadic & koncovek 
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Dodržujte normy a instrukce! 
1) Mezinárodní normy 

2) Pracovní instrukce strojů a zařízení 
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Řezání hadic 
Pracovní instrukce: 
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Ořezávání (Par-Lock) 
Pracovní instrukce: 
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Zalisování 
Pracovní instrukce: 
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Zalisování 
Pracovní instrukce: 
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