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Węże do produktów ropopochodnych – informacje ogólne 
 

Substancje ropopochodne, substancje petrochemiczne 
Substancje ropopochodne to substancje otrzymywane z ropy naftowej w 
rafineriach w procesach destylacji – rozdzielenia frakcji o różnej temperaturze 
wrzenia, i w rozmaitych procesach przetwarzania, modyfikacji i oczyszczania 
(krakingu, reformingu i innych). W wyniku tych procesów produkowane są paliwa 
(benzyna, nafta, olej grzewczy i napędowy), oleje mineralne, smary, asfalt 
(rafineria paliwowa) oraz surowce do dalszego przetwarzania (syntezy) w 
przemyśle chemicznym (rafineria petrochemiczna) np. olefiny: etylen, propylen, 
butadien oraz węglowodory aromatyczne: benzen, toluen, ksylen (tzw. BTX). 
Wiele z tych substancji może być również wytworzone z innych surowców – 
kopalnych (gaz ziemny, węgiel) lub odnawialnych (np. kukurydza, trzcina 
cukrowa). 

Węże do produktów ropopochodnych, węże paliwowe 
Termin węże do produktów ropopochodnych, zastosowany w tym rozdziale, 
obejmuje przede wszystkim węże do paliw płynnych, olejów, smarów i asfaltu, jak 
również węże do surowej ropy naftowej. Są to: 

• węże uniwersalne do paliw i olejów, stosowane przede wszystkim w 
instalacjach paliwowych i olejowych pojazdów i urządzeń technicznych, 
niskociśnieniowych instalacji hydraulicznych, różnorodnych 
zastosowań przemysłowych; 

• węże do dystrybucji i tankowania paliw i olejów, przeznaczone do 
tankowania pojazdów i samolotów, dystrybucji paliw i olejów np. oleju 
opałowego; 

• węże do przeładunku paliw i olejów, ropy naftowej i innych produktów petrochemicznych w transporcie 
samochodowym, kolejowym, bazach przeładunkowych – stanowią wyposażenie cystern samochodowych, 
lądowych i portowych terminali paliwowych, statków i platform wiertniczych; 

• węże do płynnego asfaltu – specjalistyczne węże do przesyłu i przeładunku płynnych, gorących substancji 
bitumicznych; 

• węże do wydobycia ropy naftowej, do surowej, zasiarczonej ropy, płuczki i urobku wiertniczego, głowic 
przeciwerupcyjnych (BOP), stosowane w lądowych i morskich urządzeniach wiertniczych. 

 
Węże paliwowe stosowane są zarówno jako gotowe, kompletne przewody giętkie z końcówkami, zaprojektowane do ściśle 
określonego medium, miejsca instalacji i parametrów pracy, jak i odcinki węży, montowane na przyłączach i króćcach instalacji. 
 
Węże nadające się do substancji ropopochodnych znajdują się również w innych rozdziałach działu WĘŻE PRZEMYSŁOWE, a 
w szczególności węże: 
 

Węże chemiczne – węże do płynnych substancji chemicznych i ich mieszanin, do substancji o wysokiej 
reaktywności lub niebezpiecznych, w tym do substancji ropopochodnych, np. gorących węglowodorów 
aromatycznych, rozpuszczalników. W szczególności węże z vitonu (FKM / FPM), polietylenu UPE, polimerów 
fluorowych (PTFE, FEP, MFA) obejmują swoim zastosowaniem większość substancji ropopochodnych. 

Węże kompozytowe – węże zbudowane z wielu warstw tkaniny i folii z różnych materiałów termoplastycznych 
nawiniętych pomiędzy spiralnie zwiniętymi drutami zewnętrznym i wewnętrznym. Odpowiednia kompozycja 
materiałów tkaniny i folii umożliwia uzyskanie odpowiedniej odporności na paliwa i chemikalia. Węże są bardzo 
lekkie i niezwykle giętkie. Stosowane są powszechnie do przeładunku paliw i substancji petrochemicznych. 

Węże teflonowe – węże wykonane z gładkiej lub karbowanej tuby z PTFE, z oplotem ze stali nierdzewnej lub 
włókien polimerowych, często z dodatkową gładką powłoką elastomerową. Dzięki unikalnym własnościom PTFE 
są całkowicie odporne chemicznie na prawie wszystkie substancje, średnie i wysokie ciśnienia oraz stosunkowo 
wysoką temperaturę. Stosowane do paliw, olejów, rozpuszczalników i innych substancji petrochemicznych. 

Węże metalowe ciśnieniowe – karbowane giętkie węże z cienkiej blachy ze stali nierdzewnej, w nierdzewnym 
oplocie, ze spawanymi końcówkami. Do wszechstronnego zastosowania, w tym do paliw, olejów i substancji 
ropopochodnych. Odporne na wysokie temperatury, średnie i wysokie ciśnienia.  
 

Węże TYGON® i VERSILON™– specyficzna rodzina węży z ulepszonego PVC, rozmaitych elastomerów i 
polimerów. Są to węże ekstrudowane o małych średnicach, bez wzmocnienia i z oplotem, produkowane z 
materiałów najwyższej jakości. Wśród nich węże do pomp perystaltycznych, węże chemiczne i unikalne węże 
paliwowe o niskiej emisyjności węglowodorów. 

 

Węży do wysokich ciśnień do oleju hydraulicznego, smarów, paliw należy szukać w dziale HYDRAULIKA SIŁOWA (WYSOKIE 
CIŚNIENIA). Szereg niskociśnieniowych węży niewzmocnionych z tworzyw polimerowych, odpornych na paliwa i oleje, znajdziesz 
w dziale PNEUMATYKA. 
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Węże do produktów ropopochodnych – informacje ogólne 
 

Dobór węża do substancji ropopochodnych oraz dobór pozostałych elementów kompletnego przewodu 

Węże do substancji ropopochodnych są rodzajem węży chemicznych, stąd dobór węża powinien podlegać takim samym zasadom, jakie opisano 
w rozdziale „Węże chemiczne”. Wstępnego doboru węża do substancji ropopochodnych można dokonać kierując się jego przeznaczeniem 
podanym w opisie katalogowym, materiałem warstwy wewnętrznej i jego odpornością chemiczną w tabeli odporności chemicznej Tubes 
International na końcu katalogu: 

     
 

        

 ŚRODOWISKO (MEDIUM) EPDM EPM NR NBR CR SBR FPM UPE PTFE PVC PU PA 

 Benzen X X X X X X A/B C/X A X X A 

 Benzoesan benzylu C B X X X X A - A - - - 

 Benzoesan butylu C B C X X B A - A - - - 

 Benzoesan etylu B A A X X A A - A - - - 

 Benzyna X X X A C X A A A B B A 

 …             

Materiały sklasyfikowane są według odporności w następujący sposób: 

A - duża odporność, przystosowany do pracy ciągłej 
B - średnia odporność, ograniczony zakres pracy ciągłej 
C - mała odporność, ograniczony zakres użycia 

X - brak odporności 
 - - brak danych  

Charakterystyki materiałów w tabelach dotyczą temperatury + 20ºC. W wyższych temperaturach odporność chemiczna będzie zwykle gorsza. W 
szczególności w temperaturach + 50ºC i więcej może ona znacząco się zmienić. Ponadto mieszanki gumowe np. NBR w zależności od producenta 
zawierają różne dodatki i charakteryzują się różnym stopniem usieciowania. Stosowane są również kompozycje (blendy) różnych elastomerów 
np. SBR z NBR. Należy też uwzględnić, że substancje ropopochodne są najczęściej skomplikowanymi mieszaninami wielu rodzajów 
węglowodorów lub zawierają dodatki: 

1. W przykładzie w tabeli powyżej dobieramy wąż dla medium: benzyna, temperatura do + 40ºC, ciśnienie do 6 bar. Na podstawie tabeli możemy 
stwierdzić, że dobrą odporność na benzynę powinny posiadać wszystkie węże z NBR. Z opisów węży widzimy, że często zastosowanie 
ograniczone jest zawartością węglowodorów aromatycznych (do 30% lub do 50%). Benzyna może zawierać ponad 30% węglowodorów 
aromatycznych. NBR jest zarazem nieodporne na 100% węglowodory aromatyczne – np. benzen (pokazane w przykładzie powyżej). Dlatego 
do benzyny lepiej wybrać wąż o podanej w opisie odporności do 50% zawartości aromatów lub posiadający wyraźne zaznaczenie w opisie, że 
nadaje się do benzyny. 

2. Benzyna stosowana jako paliwo samochodowe może zawierać różne dodatki. np. alkohole lub etery, polepszające właściwości spalania paliwa 
lub o charakterze ekologicznym. Niewielka ilość dodatków (np. popularna w Europie  benzyna E5 zawiera do 5% alkoholu etylowego) nie 
powinna znacząco wpływać na odporność materiału węża, natomiast w przypadku biopaliw (powyżej 5% dodatków) należy wpływ ten 
rozważyć. 

3. Odpowiednie rozważania dotyczą oleju napędowego i tzw. biodiesla, czyli zawartości dodatków estrów kwasów tłuszczowych (np. FAME) 
w oleju napędowym - paliwie do silników wysokoprężnych. 

Dlatego dobór według tabeli i ogólnej nazwy medium „benzyna” ma jedynie charakter wstępny. Kierować należy się dokładnym składem 
substancji np. wg karty charakterystyki, potwierdzeniem producenta lub Tubes International, charakterem zastosowania (czy wąż służy tylko do 
przelania benzyny, czy też stale poddany jest jej oddziaływaniu). 

Ponadto tak jak w każdym przypadku należy odpowiednio sprawdzić: ciśnienie robocze i temperaturę pracy, odporność warstwy zewnętrznej, 
zagrożenie elektrycznością statyczną i przenikaniem medium, odporność dobranych końcówek i uszczelnień, odpowiedni montaż kompletnego 
przewodu. 
 

Materiały stosowane na węże do produktów ropopochodnych 

Materiałem powszechnie stosowanym na warstwę wewnętrzną 
węży do produktów ropopochodnych jest guma nitrylowa (NBR). 
NBR jest kopolimerem akrylonitrylu (ACN) i butadienu. Procentowy 
udział zawartości akrylonitrylu (przeciętnie 17% ÷ 50%) 
determinuje własności NBR: im więcej ACN tym większa 
odporność na olej i rozpuszczalniki oraz na podwyższoną 
temperaturę ale z kolei mniejsza elastyczność i odporność na 
niskie temperatury. Odporność chemiczna węży z warstwą 
wewnętrzną z NBR może się dlatego różnić. 

Guma fluorowa (FKM, FPM, viton) jest jednym z najbardziej odpornych chemicznie materiałów elastomerowych, o doskonałej, również  w 
podwyższonej temperaturze, odporności na paliwa i węglowodory aromatyczne. Jest zarazem jednym z najbardziej kosztownych materiałów. 

Guma chloroprenowa (CR, neopren) wykazuje nieco mniejszą niż NBR odporność na oleje, paliwa i węglowodory, natomiast jest odporna na 
ozon, promieniowanie UV, starzenie i warunki atmosferyczne. Posiada własności trudnopalne. Jest bardzo często używana na warstwy 
zewnętrzne dobrej jakości węży do produktów ropopochodnych. 

Poliuretan (PU) posiada dobrą odporność na oleje i paliwa, słabą na węglowodory aromatyczne, ograniczony zakres temperatur pracy. 

Polichlorek winylu (PVC) – stosowany jest w wężach w formie zmiękczonej zawierającej plastyfikatory. Głównym problemem jest migracja 
(wypłukiwanie) plastyfikatorów, co powoduje twardnienie materiału, pękanie, ograniczoną żywotność, a także ryzyko zanieczyszczenia medium. 
Ograniczony zakres temperatur pracy. 

Tubes International zawsze rekomenduje pisemne potwierdzenie odpowiedniego doboru węża i / lub kompletnego przewodu do medium i 
warunków pracy podanych przez użytkownika. 

Ogólne własności gumy NBR 

odporna na: słabo odporna   

• oleje mineralne, napędowe, 
opałowe i smary 

• oleje hydrauliczne 

• benzynę  

• tłuszcze roślinne i zwierzęce 

• rozcieńczone kwasy i zasady 

• węglowodory aromatyczne (np. benzen, 
toluen) 

• rozpuszczalniki (np. tricholoroetylen) 

• estry, etery, ketony 

• stężone kwasy i ługi 

• ozon, UV, warunki atmosferyczne, ogień 

http://www.tubes-international.com/
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Węże do produktów ropopochodnych – informacje ogólne 

 

Odporność na węglowodory aromatyczne 
 

Dobierając wąż do produktów ropopochodnych należy zwrócić uwagę na odporność węża na węglowodory aromatyczne. Dla typowych węży z 
NBR do paliwa zwykle jest ona ograniczona do 30% zawartości aromatów. Takie węże można stosować do oleju oraz do benzyny o znanej 
zawartości aromatów poniżej 30%. W przypadku, gdy zawartość aromatów w benzynie lub innej mieszaninie petrochemicznej może być wyższa, 
wąż będzie intensywnie eksploatowany a zastosowanie jest bardzo odpowiedzialne, należy stosować węże z NBR dopuszczone do zawartości 
50% aromatów w paliwie. Przy wyższej niż 50% zawartości węglowodorów aromatycznych wchodzimy w zakres węży chemicznych, a 
rozwiązaniem może być wąż z vitonu (FKM, FPM).  

Odporność na dodatki do paliw i biopaliwa 
 

Zalecamy, dobierając wąż do paliwa, potwierdzenie w Tubes International odporności na typy paliwa, do których wąż będzie używany. Generalnie, 
jeżeli wąż jest przeznaczony do oleju napędowego lub do benzyny, stosowanie do powszechnie używanych paliw silnikowych o zawartości poniżej 
10% biokomponentów (B7, E5) jest zgodne z przeznaczeniem węża. Zastosowanie do paliwa zawierającego duży udział lub czyste 
biokomponenty (E85, E100, B100) powinno być poprzedzone szczegółową weryfikacją. Należy również uwzględnić odmienność warunków pracy 
przy przeładunku (przelewaniu) paliw – gdzie kontakt z paliwem jest ograniczony w czasie, a zastosowaniem w instalacji, w której wąż jest przez 
cały czas wypełniony paliwem i narażony na jego oddziaływanie. 

Normy dotyczące węży do płynnych produktów ropopochodnych, paliw i olejów 

EN 12115 - dotyczy wymagań dla węży i przewodów z gumy i tworzyw termoplastycznych do chemikaliów ciekłych lub gazowych, w tym do 
substancji petrochemicznych. Norma wyróżnia dwa typy węży i przewodów przeznaczonych do chemikaliów o ciśnieniu roboczym do 10 bar i 
temperaturze do + 65ºC: typ D (tłoczne) i typ SD (ssawno-tłoczne). Pod względem własności elektrycznych oba typy mogą występować jako: 

• M - elektrycznie ciągłe (z linką miedzianą); 

• Ω - elektrycznie przewodzące (guma przewodząca; R ≤ 106 Ω) 

• M/T – elektrycznie ciągłe i z rezystancją przez ściankę węża R ≤ 109 Ω 

• Ω/T – elektrycznie przewodzące i z rezystancją przez ściankę węża R ≤ 109 Ω 
W zakresie węży do substancji petrochemicznych wg EN 12115 będą to przede wszystkim węże przeładunkowe z NBR. Inne normy to m.in.: 
EN 1761, ISO 2929 – węże i przewody z gumy do napełniania i rozładunku cystern paliwowych (ciśnienie robocze 10 bar); 
EN 1360, EN 13483 – węże i przewody do tankowania samochodów z dystrybutora; 
EN ISO 1825, EN 1361 – węże i przewody do paliwa lotniczego; 
SAE J517 100 R4,  SAE J517 100 R6 – węże i przewody niskociśnieniowe do oleju hydraulicznego; 
DIN 73379 – węże instalacji paliwowych pojazdów; 
ISO 7840 – węże do paliwa małych statków i jachtów. 

Elektryczność statyczna i zagrożenie wybuchem 

Większość substancji petrochemicznych jest łatwopalna, a ich opary w powietrzu mogą tworzyć atmosferę wybuchową. 
Dlatego szczególnie ważne jest zapobieganie możliwości powstania iskry inicjującej pożar lub wybuch. Przy doborze węża 
należy zwrócić szczególną uwagę na możliwość tworzenia się i kumulowania ładunków elektrycznych w ściance węża i na jego powierzchni, 
zależne od przepływającej przez wąż substancji, prędkości przepływu oraz właściwości materiału ścianki węża. Istotną rolę odgrywa temperatura 
zapłonu substancji oraz granice wybuchowości (stężenia oparów w powietrzu). Nie każde zastosowanie do produktów ropopochodnych wymagać 

będzie wbudowanej w wąż linki miedzianej, podłączonej do końcówek lub gumy antystatycznej (w warstwie wewnętrznej, 
zewnętrznej, w obu warstwach, z zapewnieniem przewodności na wskroś pomiędzy warstwami, o oporności R ≤ 106 Ω lub 
tylko R ≤ 109 Ω). Wskazówką mogą być tutaj wymagania norm oraz przeprowadzenie analizy ryzyka w tym zakresie. 
Zalecamy uzyskanie pisemnego potwierdzenia prawidłowości doboru od Tubes International. 

Dobrane odpowiednio do zastosowania własności elektryczne przewodu elastycznego powinny być zweryfikowane pomiarem 
rezystancji wykonywanym według wymagań normy EN ISO 8031. 

Dyrektywa Ciśnieniowa. Oznakowanie CE. Specjalne wymagania. 

Należy uwzględnić wymagania Dyrektywy Ciśnieniowej 2014/68/EU, ewentualnego oznakowania CE oraz wymagania specjalne 
nadzoru np. dotyczące węży przeładunkowych do cystern (w Polsce – TDT). Patrz rozdział „Węże chemiczne”. 

 
benzen C6H6 

Węglowodory aromatyczne - węglowodory o charakterystycznej budowie pierścieniowej, których najprostszym 
przedstawicielem jest benzen, często o charakterystycznym zapachu (stąd popularna nazwa - aromaty). Przykłady 
innych aromatów: toluen, ksylen. Wytwarzane głównie z ropy naftowej, stanowią ważne surowce przemysłu 
chemicznego. Używane również jako rozpuszczalniki. Generalnie łatwopalne, wybuchowe, silnie trujące, rakotwórcze. 
Stanowią składnik paliw silnikowych, chociaż ich zawartość w benzynie jest ograniczana. Wielopierścieniowe 
węglowodory aromatyczne (PAH) – np. naftalen, antracen, benzopiren, stosowane jako surowce w przemyśle 
chemicznym, powstają również w skutek niecałkowitego spalania węglowodorów (spalanie paliw, palenie papierosów, 
smażenie żywności) i są bardzo szkodliwe (rakotwórcze, mutagenne). 

 
 

 

Biopaliwa – ogólna nazwa paliw wytwarzanych z biomasy. Mogą być stałe (drewno, słoma, pellet z trocin itp.), ciekłe 
(np. alkohol produkowany ze zboża, olej napędowy – biodiesel produkowany z soi, rzepaku itp.), gazowe (biogaz z 
obornika, gaz drzewny).  

Biobenzyny – paliwo do silników o zapłonie iskrowym: alkohol etylowy (etanol) jako dodatek do benzyny lub 
podstawowy składnik paliwa. Etanol jako związek zawierający tlen zwiększa liczbę oktanową paliwa (zastępując 
szkodliwe dodatki ołowiowe stosowane w przeszłości) i zmniejsza szkodliwość spalin. Szeroko stosowane są również 
inne dodatki natleniające: alkohole: alkohol metylowy i izopropylowy, etery np. eter metylo-tert-butylowy (MTBE) i inne 
(ETBE, TAME). Bioetanol jako podstawowy składnik paliwa to np. E100 – 100% alkoholu, E85 - 85% alkoholu, 
zazwyczaj jednak w Europie stosowany jako niewielki dodatek do zwykłej benzyny: E5, E10 – odpowiednio 5% i 10% 
bioetanolu lub eterów MTBE, ETBE, TAME. 

Biodiesel – paliwo do silników wysokoprężnych, przetworzony olej roślinny (soja, rzepak, palma olejowa) w postaci 
estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) lub estrów etylowych kwasów tłuszczowych (FAEE), w formie czystej 
(B100, 100% FAME) lub dodatków do oleju napędowego (B7 – 7% FAME, B20 – 20% FAME itd.). Jednym z często 
stosowanych rodzajów FAME jest RME (Rapeseed Methyl Ester) – ester metylowy kwasów tłuszczowych oleju 
rzepakowego. Biodiesel może być produkowany również ze zużytego oleju roślinnego, tłuszczu zwierzęcego, alg. 

http://www.tubes-international.com/
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Węże uniwersalne do paliw i olejów 
 

TRICOFUEL® 

Półprzezroczysty wąż z PVC do olejów i paliw 

Warstwa wew.:  zielonkawy przezroczysty PVC 
Wzmocnienie:  oplot syntetyczny  
Warstwa zew.:  zielonkawy przezroczysty PVC 
Temp. pracy: od -15⁰C do +60⁰C  (ciśnienie robocze 

zależne od temperatury) 
 

 
Wąż ze specjalnej mieszanki PVC przeznaczony do olejów, paliw i innych produktów petrochemicznych na bazie węglowodorów. 
Materiał węża posiada podwyższoną odporność na wypłukiwanie plastyfikatorów i zachowuje swoją elastyczność nawet po długim 
użytkowaniu. Wytrzymuje powtarzające się zginanie, a jednocześnie wykazuje doskonałą odporność na starzenie. Przeznaczony 
do instalacji paliwowych: pomp, palników, urządzeń grzewczych, instalacji olejowych. Nie nadaje się do węglowodorów 
aromatycznych (benzen, toluen, ksylen itp.). Nie zalecany do benzyny, w szczególności do intensywnego użytkowania lub bardziej 
wymagających zastosowań (w takim przypadku rozważyć wąż TECHNOBEL PU).  Może być stosowany do niektórych produktów 
chemicznych: rozcieńczonych kwasów, zasad i alkoholi.  
Gładka powierzchnia wewnętrzna i zewnętrzna węża oraz półprzezroczysta ścianka umożliwiają wzrokową kontrolę przepływu. 
Stosowany szeroko w przemyśle motoryzacyjnym, montażowniach, przemyśle tworzyw sztucznych, przemyśle drzewnym, 
warsztatach samochodowych, rolnictwie, leśnictwie i służbach komunalnych. 

Sprawdzenie odporności chemicznej: tabela odporności chemicznej PVC (dobór wstępny), tabela odporności PVC kolumna B 
producenta (dostępna w Tubes International, dobór wstępny), potwierdzenie odporności i warunków zastosowania przez Tubes 
International. 
 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

grubość 
ścianki 
[mm] 

ciśnienie 
robocze  
[20ºC] 
[bar] 

ciśnienie 
rozrywające 

[20ºC] 
[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
[kg/m] 

długość 
rolki 
[m] 

TR-TRICOFUEL-06 6,3 11 2,35 13 40 22 0,08 25 

TR-TRICOFUEL-08 8 14 3 13 40 28 0,13 25 

TR-TRICOFUEL-10 10 16 3 10 30 35 0,15 25 

TR-TRICOFUEL-12 12 19 3,5 10 30 42 0,21 25 

TR-TRICOFUEL-15 15 23 4 10 30 52,5 0,30 25 

TR-TRICOFUEL-20 20 28 4 10 30 70 0,37 25 

TR-TRICOFUEL-25 25 32,5 3,75 8 25 87,5 0,42 25 

TR-TRICOFUEL-30 30 39 4,5 8 25 105 0,60 25 

Uwaga: indeksy wyróżnione kolorem – najczęściej stosowane. 
 

Zależność ciśnienia rozerwania i ciśnienia roboczego  
od temperatury dla typowych  węży z PVC 

temperatura 20ºC 30ºC 40ºC 50ºC 60ºC 70ºC 

ciśnienie  100% 74% 55% 40% 30% 22% 

 
 

 
 

Wąż TRICOFUEL DN 6 z zamontowanym mosiężnym wtykiem szybkozłącza dwustronnie odcinającego (wtyk z zaworem RE-25SBTF06MPX). Montaż opaską 
ślimakową ASFA-L 9 mm (AB-03015759) ze stali nierdzewnej AISI 316. Możliwy łatwy demontaż, ale zamek (śruba) opaski i nadmiar taśmy może przeszkadzać 
w operowaniu (dlatego nadmiar taśmy ucięto i stępiono – co z kolei może uniemożliwić powtórne użycie opaski). Po prawej ten sam wąż TRICOFUEL DN6 z 
końcówką z gwintem zewnętrznym M10x1 wykonaną z poliamidu  (NA-7100003006) zaciśniętą obejmą EAR CLIP ze stali nierdzewnej AISI 304 (AB-23012028). 
Demontaż wymaga przecięcia obejmy, ale to rozwiązanie jest poręczne w użytkowaniu i nie spowoduje np. skaleczenia ręki przy nieuważnej obsłudze. 

Wąż TRICOFUEL DN25 z zamontowaną mosiężną końcówką z gwintem 
zewnętrznym BSP 1” (NT-2760FA4). Montaż opaską ślimakową ASFA-S 12 mm 
ze stali nierdzewnej AISI 316 (AB-03017500). 

 

  

http://www.tubes-international.com/
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Węże uniwersalne do paliw i olejów 
 

TECHNOBEL® PU 
Bardzo elastyczny wąż z PVC z warstwą wewnętrzną 
z poliuretanu (PU) odporny na paliwa i oleje 

Warstwa wewn.:  przezroczysty poliuretan (PU) 
Warstwa pośrednia:   czarny PVC 
Wzmocnienie:  oplot poliestrowy 
Warstwa zewn.:  czarny PVC 
Temp. pracy: od -15⁰C do +60⁰C (ciśnienie 

robocze zależne od temperatury) 
 

Lekki, niezwykle elastyczny i giętki, o małym promieniu zagięcia wąż z PVC z wewnętrzną warstwą z poliuretanu (PU, poliester-
poliuretan). Dzięki dobrej odporności chemicznej poliuretanu wąż może być stosowany do benzyny, benzyny bezołowiowej, 
olejów, produktów ropopochodnych i wielu rozpuszczalników. Nadaje się do sprężonego powietrza, również powietrza 
zaolejonego. Ze względu na dobrą odporność poliuretanu na ścieranie może być również stosowany do przesyłania średnio 
ścierających proszków lub granulatów. Nie jest natomiast zalecany do kwasów, zasad oraz roztworów wodnych przy 
temperaturach powyżej 40ºC. Nie nadaje się do węglowodorów aromatycznych (benzen, toluen, ksylen itp.). 
Wąż szeroko wykorzystywany we wszystkich dziedzinach przemysłu. Stosowany również w rolnictwie do oprysków rolniczych 
(środków owadobójczych, pestycydów, środków chwastobójczych itp.). Używany do sprężonego powietrza do narzędzi 
pneumatycznych, pistoletów do natrysku, malowania, piaskowania itp. Warstwa zewnętrzna odporna na węglowodory i 
rozpuszczalniki w postaci mgły z natrysku. Nadaje się do montażu na bębnach. 

Sprawdzenie odporności chemicznej: tabela odporności chemicznej: PU – warstwa wewnętrzna, PVC – warstwa zewnętrzna 
(dobór wstępny), odpowiednio tabela odporności PU (kolumna C)  oraz PVC (kolumna B) producenta (dostępna w Tubes 
International, dobór wstępny), potwierdzenie odporności i warunków zastosowania przez Tubes International. 
 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

grubość 
ścianki 
[mm] 

ciśnienie 
robocze 

[bar] 

ciśnienie 
rozrywające 

[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
[kg/m] 

długość 
rolki 
[m] 

TR-TECHNOBEL-PU-06 6 11 2,5 20 60 20 0,09 50 

TR-TECHNOBEL-PU-08 8 14 3 20 60 27,5 0,13 25 

TR-TECHNOBEL-PU-09 9 15 3 20 60 30 0,15 50 

TR-TECHNOBEL-PU-10 10 16 3 20 60 32,5 0,16 25 

TR-TECHNOBEL-PU-13 12,7 19 3,15 20 60 40 0,20 25 

TR-TECHNOBEL-PU-16 16 23 3,5 20 60 55 0,28 25 

TR-TECHNOBEL-PU-19 19 26 3,5 20 60 70 0,32 25 

TR-TECHNOBEL-PU-25 25 33 4 15 60 90 0,49 25 

TR-TECHNOBEL-PU-32 32 41 4,5 12 60 117,5 0,67 25 

Uwaga: indeksy wyróżnione kolorem – najczęściej stosowane. 
 

Zależność ciśnienia rozerwania i ciśnienia roboczego  
od temperatury dla typowych  węży z PVC 

temperatura 20ºC 30ºC 40ºC 50ºC 60ºC 70ºC 

ciśnienie  100% 74% 55% 40% 30% 22% 

 
 

 
 

  

Wąż TECHNOBEL PU DN6 z zamontowaną 
nierdzewną (AISI 316) końcówką z gwintem 
zewnętrznym BSPT 1/8” (NM-VT123-02). Montaż 
obejmą EAR CLIP ze stali nierdzewnej AISI 304 
(AB-23012028). 

Wąż TECHNOBEL PU DN6 z zamontowaną 
końcówką oczkową BANJO 8 mm (EC-106008) ze 
stali ocynkowanej. Montaż tulejką ze stali 
ocynkowanej (EC-104062). 

Wąż TECHNOBEL PU DN6 z zamontowaną 
końcówką hydrauliczną z gwintem wewnętrznym 
BSP 1/4” z o-ringiem (TI-ZBW120-04-04-CN), ze 
stali cynkoniklowanej. Montaż tuleją ze stali 
cynkowanej (ZC-BP5-04). 

Przy montażu węża TECHNOBEL PU należy zwrócić uwagę, aby końcówki nie posiadały zbyt ostrych lub głębokich karbów, które mogłyby uszkodzić wewnętrzną 
poliuretanową warstwę węża. 

  

http://www.tubes-international.com/
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Węże uniwersalne do paliw i olejów 
 

CODAN 3106 
Wąż do benzyny i oleju w oplocie tekstylnym 

Materiał węża:  czarna guma NBR / PVC  
Wzmocnienie:   zewnętrzny oplot tekstylny  

(czarny poliester) 
Temp. pracy:  od -30⁰C do +100⁰C (chwilowo) 

(maksymalna temperatura pracy 
zależna od medium) 

 
Elastyczny, miękki wąż gumowy z zewnętrznym oplotem tekstylnym, przeznaczony przede wszystkim do instalacji paliwowych 
benzyny ołowiowej i bezołowiowej oraz oleju napędowego niewielkich pojazdów (samochodów, motocykli, motorowerów, 
ciągników ogrodowych) lub urządzeń przemysłowych. Montowany np. pomiędzy pompą paliwa a gaźnikiem. Nie nadaje się do 
silników z systemem wtrysku paliwa. Oparty na wymaganiach normy DIN 73379 typ B (03/1982).  
Warstwa wewnętrzna z gładkiej, czarnej mieszanki gumowej NBR / PVC. Zewnętrzny oplot z włókna poliestrowego 
zwulkanizowany z gumą wzmacnia wąż i zabezpiecza przed kontaktem z gorącymi elementami.  
Może być stosowany również do wody, płynów chłodzących, nieutleniających detergentów, powietrza. Maksymalna temperatura 
pracy zależna jest od medium: dla wody i cieczy chłodzących na bazie glikolu etylenowego: +90⁰C, dla powietrza: +80⁰C, dla 
płynnych, nieutleniających detergentów: +80⁰C, dla oleju napędowego (diesel): +80⁰C, dla benzyny, benzyny bezołowiowej, paliw 
do 50% zawartości węglowodorów aromatycznych: +40⁰C. 
 
Sprawdzenie odporności chemicznej: tabela odporności chemicznej NBR (dobór wstępny), potwierdzenie odporności i 
warunków zastosowania przez Tubes International. 
 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

grubość 
ścianki 
[mm] 

ciśnienie 
robocze 

[bar] 

ciśnienie 
rozrywające 

[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
[kg/m] 

długość 
rolki 
[m] 

CO-3106-032 3,2 7,2 2 13 50 20 0,044 30 

CO-3106-035 3,5 7,5 2 13 50 20 0,046 30 

CO-3106-040 4,0 9,0 2,5 11 45 20 0,068 30 

CO-3106-045 4,5 9,5 2,5 11 45 20 0,073 30 

CO-3106-050 5,0 10,0 2,5 10 42 20 0,080 30 

CO-3106-055 5,5 10,5 2,5 10 39 20 0,085 30 

CO-3106-060 6,0 11,0 2,5 10 39 20 0,090 30 

CO-3106-065 6,5 11,5 2,5 10 39 20 0,065 30 

CO-3106-070 7,0 12,0 2,5 9 35 20 0,100 30 

CO-3106-075 7,5 12,5 2,5 9 35 30 0,105 30 

CO-3106-080 8,0 13,0 2,5 8 32 30 0,110 30 

CO-3106-090 9,0 14,0 2,5 6 23 40 0,123 30 

CO-3106-095 9,5 15,0 2,75 6 23 40 0,130 30 

CO-3106-100 10,0 15,0 2,5 6 23 40 0,133 30 

CO-3106-110 11,0 16,0 2,5 5 20 40 0,144 30 

CO-3106-120 12,0 17,0 2,5 5 20 40 0,160 30 

CO-3106-127 12,7 17,7 2,5 5 15 40 0,180 30 

Uwaga: indeksy wyróżnione kolorem – najczęściej stosowane. 

 

 

 
 

Wąż CODAN 3106 DN6 z zamontowaną 
końcówką mosiężną z gwintem zewnętrznym 1/4” 
BSPT (NT-2660BA4). Montaż tulejką zaciskową 
typu EC-104062 ze stali ocynkowanej 

Wąż CODAN 3106 DN6 z zamontowaną 
końcówką mosiężną z gwintem zewnętrznym 1/8” 
BSPT (NT-2664AA4). Montaż obejmą MINI CLIP 
(AB-03010552) ze stali ocynkowanej. 

Wąż CODAN 3106 DN6 z zamontowaną 
końcówką oczkową (banjo) 14 mm ze stali 
ocynkowanej (EC-106014). Montaż tulejką 
zaciskową typu EC-104062 ze stali ocynkowanej. 

  

http://www.tubes-international.com/
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Węże uniwersalne do paliw i olejów 
 

NAFTREX B 
Wąż do benzyny i oleju w oplocie tekstylnym 

Materiał węża:  czarna guma NBR 
Wzmocnienie:   zewnętrzny czarny oplot tekstylny  
Temp. pracy:  od -35⁰C do +120⁰C (chwilowo) 

(maksymalna temperatura pracy 
zależna od medium) 

 
 
Elastyczny, miękki wąż gumowy z zewnętrznym oplotem tekstylnym, przeznaczony przede wszystkim do instalacji paliwowych 
benzyny ołowiowej i bezołowiowej oraz oleju napędowego niewielkich pojazdów (samochodów, motocykli, motorowerów, 
ciągników ogrodowych) lub urządzeń przemysłowych. Montowany np. pomiędzy pompą paliwa a gaźnikiem. Nie nadaje się do 
silników z systemem wtrysku paliwa. Może być stosowany również do wody, płynów chłodzących, nieutleniających detergentów, 
powietrza. Oparty na wymaganiach normy DIN 73379 typ B (03/1982).  
Warstwa wewnętrzna z gładkiej, czarnej gumy NBR. Zewnętrzny oplot tekstylny zwulkanizowany z gumą wzmacnia wąż i 
zabezpiecza przed kontaktem z gorącymi elementami.  
Maksymalna temperatura pracy zależna jest od medium: dla benzyny, benzyny bezołowiowej, paliw do 50% zawartości 
węglowodorów aromatycznych: +40⁰C; dla oleju napędowego (diesel): +80⁰C; dla wody i cieczy chłodzących na bazie glikolu 
etylenowego: +90⁰C; dla powietrza: +80⁰C; dla płynnych, nieutleniających detergentów: +80⁰C. 

Sprawdzenie odporności chemicznej: tabela odporności chemicznej NBR (dobór wstępny), potwierdzenie odporności i 
warunków zastosowania przez Tubes International. 
 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

grubość 
ścianki 
[mm] 

ciśnienie 
robocze 

[bar] 

ciśnienie 
rozrywające 

[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
[kg/m] 

długość 
rolki 
[m] 

BG-NAFTREX-B-03,2 3,2 7 1,9 10 30 40 0,045 20 

BG-NAFTREX-B-03,5 3,5 7,5 2,0 10 30 45 0,050 20 

BG-NAFTREX-B-04 4 9 2,5 10 30 45 0,075 20 

BG- NAFTREX-B-04,5 4,5 9,5 2,5 10 30 50 0,080 20 

BG-NAFTREX-B-05 5 10 2,5 10 30 50 0,085 20 

BG-NAFTREX-B-05,5 5,5 10,5 2,5 10 30 50 0,090 20 

BG-NAFTREX-B-06 6 11 2,5 10 30 60 0,100 20 

BG-NAFTREX-B-07 7 12 2,5 10 30 60 0,110 20 

BG-NAFTREX-B-07,5 7,5 12,5 2,5 10 30 65 0,115 20 

BG-NAFTREX-B-08 8 13 2,5 10 30 65 0,120 20 

BG-NAFTREX-B-09 9 14 2,5 10 30 65 0,135 20 

BG-NAFTREX-B-11,5 11,5 17 2,75 10 30 75 0,180 20 

Uwaga: indeksy wyróżnione kolorem – najczęściej stosowane. 

 

Wąż NAFTREX B  DN6 z zamontowaną końcówką podwójne 
BANJO (typ EC) ze stali ocynkowanej. Montaż tulejkami 
blaszkowymi (typ EC) ze stali ocynkowanej. 

 

Wąż NAFTREX B  DN7 z zamontowaną końcówką hydrauliczną z 
gwintem wewnętrznym M16x1,5 ze stali ocynkowanej. Montaż tuleją 
zaciskową ZC-BP5-05 (stal ocynkowana). 

 

Wąż NAFTREX B  DN11,5 z zamontowaną końcówką mosiężną z 
gwintem zewnętrznym BSPT 1/2” (NT-2660DA4). Montaż obejmą 
EAR CLIP ze stali nierdzewnej AISI 304 (AB-23012060). 

 

  

http://www.tubes-international.com/
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Węże uniwersalne do paliw i olejów 
 

GALVOIL L 
Wąż do oleju i benzyny w oplocie stalowym 

Materiał węża:  czarna guma NBR 
Wzmocnienie:   zewnętrzny oplot druciany 

ze stali ocynkowanej  
Temp. pracy:  od -35⁰C do +90⁰C 

(maksymalna temperatura pracy 
zależna od medium) 

 
Elastyczny, miękki wąż gumowy z zewnętrznym oplotem ze stali ocynkowanej, 
przeznaczony do benzyny oraz olejów ropopochodnych takich jak np. olej przekładniowy, 
opałowy, napędowy. Montowany w instalacjach paliwowych i olejowych niewielkich 
pojazdów i urządzeń przemysłowych. Może być stosowany również do wody, płynów 
chłodzących, nieutleniających detergentów, powietrza.  
Warstwa wewnętrzna z gładkiej, czarnej gumy NBR. Zewnętrzny oplot wzmacniający ze 
stali ocynkowanej zapewnia wysoką odporność ciśnieniową. W oplocie kolorowe pasmo 
znakujące. 
Maksymalna temperatura pracy zależna jest od medium: dla benzyny, benzyny bezołowiowej, paliw do 50% zawartości 
węglowodorów aromatycznych: +40⁰C; dla oleju napędowego (diesel): +80⁰C; dla wody i cieczy chłodzących na bazie glikolu 
etylenowego: +90⁰C; dla powietrza: +80⁰C; dla płynnych, nieutleniających detergentów: +80⁰C. 

Sprawdzenie odporności chemicznej: tabela odporności chemicznej NBR (dobór wstępny), potwierdzenie odporności i 
warunków zastosowania przez Tubes International. 
 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

grubość 
ścianki 
[mm] 

ciśnienie 
robocze 

[bar] 

ciśnienie 
rozrywające 

[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
[kg/m] 

długość 
rolki 
[m] 

SL-GALVOIL-L-04* 4,5 9,5 2,5 25 75 25 0,070 100 

SL-GALVOIL-L-05 5 10 2,5 25 75 25 0,080 100 

SL-GALVOIL-L-06 6 11 2,5 25 75 30 0,090 100 

SL-GALVOIL-L-07 7,5 12,5 2,5 25 75 35 0,105 100 

SL-GALVOIL-L-08 8 13 2,5 25 75 40 0,115 100 

SL-GALVOIL-L-10 10 15 2,5 25 75 50 0,135 100 

SL-GALVOIL-L-11 11 17,5 3,25 20 60 55 0,155 100 

SL-GALVOIL-L-13 13 19 3 20 60 65 0,185 100 

SL-GALVOIL-L-14 14 21,5 3,75 20 60 70 0,280 50 

SL-GALVOIL-L-16 16 22 3 20 60 80 0,290 50 

Uwaga: indeksy wyróżnione kolorem – najczęściej stosowane. * - dostępny do wyczerpania zapasu 

 

Wąż GALVOIL L  DN4 z zamontowaną końcówką typu EC z końcówką 
kulistą, z nakrętką z gwintem wewnętrznym BSP 1/8”, ze stali 
ocynkowanej (EC-105050 + EC-105605). Montaż tulejką zaciskową 
typu EC-104050 ze stali ocynkowanej. 

 

Wąż GALVOIL L  DN10 z końcówką hydrauliczną kątową 45º z gwintem 
wewnętrznym M18x1,5 (TI-ZMW311-18-06) ze stali ocynkowanej. 
Montaż tuleją zaciskową ze stali ocynkowanej TI-L-18-06. 

 

Wąż GALVOIL L  DN16 z zamontowaną końcówką mosiężną z gwintem 
zewnętrznym BSP 3/4” (NT-2764EA4). Montaż tulejką zaciskową typu 
EC-104124 ze stali ocynkowanej. 
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Węże uniwersalne do paliw i olejów 
 

PZ 
Wąż do oleju i benzyny w oplocie stalowym  
Materiał węża:  czarna guma NBR 
Wzmocnienie:   zewnętrzny oplot druciany 

ze stali ocynkowanej  
Temp. pracy:  od -35⁰C do +80⁰C 

(maksymalna temperatura pracy 
zależna od medium) 

 
Elastyczny, miękki wąż gumowy z zewnętrznym oplotem ze stali ocynkowanej, przeznaczony do benzyny i olejów 
ropopochodnych takich jak np. olej napędowy, opałowy, smarowy. Montowany w instalacjach paliwowych i olejowych niewielkich 
pojazdów i urządzeń przemysłowych. Może być stosowany również do wody, płynów chłodzących, nieutleniających detergentów, 
powietrza. Oparty na wymaganiach normy DIN 73379. 
Warstwa wewnętrzna z gładkiej, czarnej gumy NBR. Zewnętrzny oplot wzmacniający ze stali ocynkowanej zapewnia wysoką 
odporność ciśnieniową. W oplocie czarne pasmo znakujące.  
Maksymalna temperatura pracy zależna jest od medium: dla benzyny, benzyny bezołowiowej, paliw do 50% zawartości 
węglowodorów aromatycznych: +40⁰C; dla oleju napędowego (diesel): +80⁰C; dla wody i cieczy chłodzących na bazie glikolu 
etylenowego: +90⁰C; dla powietrza: +80⁰C; dla płynnych, nieutleniających detergentów: +80⁰C. 
 
Sprawdzenie odporności chemicznej: tabela odporności chemicznej NBR (dobór wstępny), potwierdzenie odporności i 
warunków zastosowania przez Tubes International. 
 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

grubość 
ścianki 
[mm] 

ciśnienie 
robocze 

[bar] 

ciśnienie 
rozrywające 

[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
[kg/m] 

długość 
rolki 
[m] 

EC-101005 4,5 9,5 2,5 20 60 25 0,110 50 

EC-101006 5,5 10,5 2,5 20 60 30 0,130 50 

EC-101008 7,5 12,5 2,5 15 50 35 0,165 50 

EC-101010 9,5 14 2,25 15 50 45 0,220 50 

EC-101012 11,5 18 3,25 15 50 55 0,290 50 

EC-101015 14,5 22 3,75 15 50 75 0,390 50 

EC-101018 17 25 4 15 50 85 0,455 50 

EC-101019 20 28 4 10 30 100 0,530 50 

EC-101020 22 30 4 10 30 130 0,560 50 

EC-101025 25 33 4 10 25 150 0,600 50 

Uwaga: indeksy wyróżnione kolorem – najczęściej stosowane. 

 

Wąż PZ  DN5,5 z końcówką typu EC z gwintem wewnętrznym M12x1,5 
uszczelnienie płaskie zamontowaną za pomocą tulejki blaszkowej typu 
EC. Okucia ze stali węglowej ocynkowanej. 

 

Wąż PZ  DN5,5 z końcówką mosiężną z gwintem zewnętrznym 1/4” 
BSPT (NT-2660BA4) zamontowaną za pomocą obejmy MINI CLIP ze 
stali nierdzewnej AISI 304 (AB-622010). 

 

Wąż PZ  DN11,5 z końcówką ze stali nierdzewnej AISI 316 
zamontowaną za pomocą pierścienia EAR CLIP (AB-23012423). 
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Węże uniwersalne do paliw i olejów 
 

PZVA 
Wąż do oleju i benzyny w oplocie nierdzewnym  
Materiał węża:  czarna guma NBR 
Wzmocnienie:   zewnętrzny oplot druciany 

ze stali nierdzewnej AISI 304 
Temp. pracy:  od -35⁰C do +80⁰C 

(maksymalna temperatura pracy 
zależna od medium) 

 
Elastyczny, miękki wąż gumowy z zewnętrznym oplotem ze stali nierdzewnej, przeznaczony do benzyny i olejów ropopochodnych 
takich jak np. olej napędowy, opałowy, smarowy. Montowany w instalacjach paliwowych i olejowych niewielkich pojazdów i 
urządzeń przemysłowych. Może być stosowany również do wody, płynów chłodzących, nieutleniających detergentów, powietrza. 
Oparty na wymaganiach normy DIN 73379. 
Warstwa wewnętrzna z gładkiej, czarnej gumy NBR. Zewnętrzny oplot wzmacniający ze stali nierdzewnej zapewnia wysoką 
odporność ciśnieniową i jest odporny na korozję. 
Maksymalna temperatura pracy zależna jest od medium: dla benzyny, benzyny bezołowiowej, paliw do 50% zawartości 
węglowodorów aromatycznych: +40⁰C; dla oleju napędowego (diesel): +80⁰C; dla wody i cieczy chłodzących na bazie glikolu 
etylenowego: +90⁰C; dla powietrza: +80⁰C; dla płynnych, nieutleniających detergentów: +80⁰C. 
 
Sprawdzenie odporności chemicznej: tabela odporności chemicznej NBR (dobór wstępny), potwierdzenie odporności i 
warunków zastosowania przez Tubes International. 
 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

grubość 
ścianki 
[mm] 

ciśnienie 
robocze 

[bar] 

ciśnienie 
rozrywające 

[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
[kg/m] 

długość 
rolki 
[m] 

EC-101356 5,5 10,5 2,5 20 60 30 0,130 50 

EC-101358 7,5 12,5 2,5 15 50 35 0,165 50 

EC-101360 9 15 3 15 50 40 0,240 50 

EC-101362 11,5 18 3,25 15 50 55 0,290 50 

EC-101364 14,5 21 3,25 15 50 75 0,380 50 

EC-101365 17,5 24,5 3,5 15 50 90 0,430 50 

EC-101368 19 29 5 10 30 95 0,560 50 

EC-101370 25 33 4 10 30 150 0,600 50 

Uwaga: indeksy wyróżnione kolorem – najczęściej stosowane. 

 

Wąż PZVA  DN11,5 z końcówką ze stali nierdzewnej AISI 316 z gwintem 
zewnętrznym 1/2” BSPT (NM-VT123-08) zamontowaną za pomocą 
pierścienia EAR CLIP ze stali nierdzewnej AISI 304 (AB-2301423). 

 

Wąż PZVA  DN11,5 z końcówką ze stali nierdzewnej AISI 316 z gwintem 
zewnętrznym 1/2” BSPT (NM-VT123-08) zamontowaną za pomocą 
tulejki typu EC ze stali nierdzewnej AISI 304. 
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 Węże uniwersalne do paliw i olejów – węże do biopaliw 

RME 
Wąż paliwowy do biodiesla 

Warstwa wewn.:   specjalna guma  NBR  
Wzmocnienie:    oplot tekstylny syntetyczny 
Warstwa zewn.:   guma CR 
 Temp. pracy:   od -30⁰C do +100⁰C 
        (chwilowo do +120⁰C) 

 

Elastyczny, miękki wąż paliwowy ze specjalnej gumy NBR odpornej na ester metylowy kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego 
(RME). Wzmocnienie syntetycznym oplotem tekstylnym. Warstwa zewnętrzna z gumy chloroprenowej CR, antystatycznej, 
samogasnącej, odpornej na ścieranie, temperaturę i starzenie. Szczególnie zalecany do biopaliw opartych na estrach metylowych 
kwasów tłuszczowych (FAME, RME) np. biodiesel B10, B20, B100. Może być stosowany także do zwykłego oleju napędowego. 

Sprawdzenie odporności chemicznej: tabela odporności chemicznej NBR (dobór wstępny), potwierdzenie odporności i 
warunków zastosowania przez Tubes International. 
 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

grubość 
ścianki 
[mm] 

ciśnienie 
robocze 

[bar] 

ciśnienie 
rozrywające 

[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
[kg/m] 

długość 
rolki 
[m] 

EC-101170 6 12 3 15 45 45 0,110 20 

EC-101172 8 14 3 15 45 55 0,135 20 

EC-101174 10 17 3,5 15 45 70 0,195 20 

EC-101177 13 20 3,5 15 45 90 0,240 20 

EC-101180 16 23 3,5 15 45 120 0,283 20 

EC-101183 19 28 4,5 15 45 130 0,439 20 

 
 

FPM ECO 
Wąż paliwowy do biodiesla, wysokotemperaturowy 

Warstwa wewn.:   guma FPM (viton)  
Warstwa pośrednia: guma epichlorohydrynowa (ECO) 
Wzmocnienie:    oplot tekstylny aramidowy  
Warstwa zewn.:   guma epichlorohydrynowa (ECO)
 Temp. pracy:   od -40⁰C do +125⁰C 

 

Wysokiej jakości, wielowarstwowy wąż paliwowy, oparty na wymaganiach normy DIN 73379-3E (11/97). Budowa: warstwa 
wewnętrzna z odpornego chemicznie i temperaturowo vitonu (FPM), warstwa pośrednia z epichlorohydryny (ECO), odporny na 
temperaturę i wytrzymały oplot z włókien aramidowych, warstwa zewnętrzna z epichlorohydryny (ECO) – odporna na temperaturę, 
ozon, mikropęknięcia. Warstwa wewnętrzna z vitonu zapewnia doskonałą odporność chemiczną na działanie węglowodorów, 
produktów petrochemicznych a także wielu agresywnych substancji chemicznych i dodatków stosowanych do paliw, również w 
podwyższonych temperaturach pracy. Szczególnie zalecany do biopaliw opartych na estrach metylowych kwasów tłuszczowych 
(FAME) np. biodiesel B10, B20, B100. Odporny na ester metylowy kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego (RME). Może być 
stosowany do biobenzyn zawierających alkohol etylowy np. E10, E100. Odporny na estry fosforanowe (stanowiące również 
dodatki do paliw płynnych). Może być stosowany także do zwykłego oleju napędowego, benzyny, olejów mineralnych. Zalecany 
do wymagających zastosowań pod względem wysokiej czystości paliwa, odporności na temperaturę i starzenie. Charakteryzuje 
się niską przenikalnością węglowodorów przez ściankę węża. 

Sprawdzenie odporności chemicznej: tabela odporności chemicznej FPM (FKM) (dobór wstępny), potwierdzenie odporności i 
warunków zastosowania przez Tubes International. 
 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

grubość 
ścianki 
[mm] 

ciśnienie 
robocze 

[bar] 

ciśnienie 
rozrywające 

[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
[kg/m] 

długość 
rolki 
[m] 

EC-101155 5,5 11,5 3,0 10 30 60 0,105 20 

EC-101158 7,3 13,3 3,0 10 30 70 0,130 20 

EC-101160 9,3 15,3 3,0 10 30 80 0,150 20 

EC-101162 11,5 17,5 3,0 10 30 90 0,180 20 

EC-101163 14,3 21,3 3,5 10 30 110 0,260 20 

EC-101165 17,0 24,0 3,5 10 30 125 0,300 20 
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Węże uniwersalne do paliw i olejów 
 

CARBUR 10 – 20 BAR 
Wąż tłoczny do paliw – benzyny, oleju i smarów 

Warstwa wewn.: czarna guma NBR 
Wzmocnienie:  oplot syntetyczny  
Warstwa zewn.: czarna guma NBR / PVC 
Temp. pracy:  od -20°C do +90°C 

 
 

 
Giętki i elastyczny wąż tłoczny przeznaczony do przesyłu paliw i olejów zawierających do 50% węglowodorów aromatycznych. 
Stosowany w instalacjach paliwowych (benzyna, olej napędowy i opałowy) oraz instalacjach olejowych i smarowania 
różnorodnych urządzeń przemysłowych. Warstwa wewnętrzna z czarnej, gładkiej, bezszwowej, przewodzącej gumy NBR. 
Wzmocnienie syntetycznym oplotem tekstylnym. Warstwa zewnętrzna z gładkiej, bezszwowej mieszanki gumowej NBR / PVC 
odporna na paliwa, olej oraz warunki atmosferyczne.  
 
Sprawdzenie odporności chemicznej: tabela odporności chemicznej NBR (dobór wstępny), potwierdzenie odporności i 
warunków zastosowania przez Tubes International. 
 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

grubość 
ścianki 
[mm] 

ciśnienie 
robocze 

[bar] 

ciśnienie 
rozrywające 

[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
[kg/m] 

długość 
rolki 
[m] 

CARBUR 10 BAR 

IV-CARBUR10-05 5 12 3,5 10 30 40 0,12 100 

IV-CARBUR10-06 6 13 3,5 10 30 50 0,14 100 

IV-CARBUR10-08 8 15 3,5 10 30 65 0,17 100 

IV-CARBUR10-10 10 17 3,5 10 30 80 0,20 100 

IV-CARBUR10-13 13 20 3,5 10 30 105 0,24 60 

IV-CARBUR10-15 15 23 3,5 10 30 120 0,32 60 

IV-CARBUR10-19 19 27 4 10 30 150 0,39 60 

IV-CARBUR10-25 25 35 5 10 30 200 0,63 40 

CARBUR 20 BAR 

IV-CARBUR20-06 6 14 4 20 60 60 0,17 100 

IV-CARBUR20-08 8 17 4,5 20 60 65 0,23 100 

IV-CARBUR20-10 10 19 4,5 20 60 80 0,28 100 

Uwaga: indeksy wyróżnione kolorem – najczęściej stosowane. 

 
 

Wąż CARBUR 10  DN6 z zamontowaną końcówką oczkową 
(banjo) 14 mm ze stali ocynkowanej (EC-106014). Montaż 
tulejką zaciskową typu EC-104084 ze stali ocynkowanej. 

 

Wąż CARBUR 10  DN13 z zamontowaną końcówką 
hydrauliczną z gwintem zewnętrznym 1/2” BSP i stożkiem 
60º, ze stali nierdzewnej AISI 316 (TI-ZBZ110-08-08-SS-PH) 
zaciśniętą tuleją ze stali nierdzewnej AISI 304 TI-L-22-08-SS. 
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Węże uniwersalne do paliw i olejów 
 

FUB 
Wąż do paliw samochodowych, biopaliw i olejów 

Warstwa wewn.: guma NBR 
Wzmocnienie:   oplot tekstylny 
Warstwa zewn.: czarna guma syntetyczna 
Temp. pracy:  od -40⁰C do +100⁰C 
                 zewnętrznie do +120⁰C 

 
 
Bardzo giętki i elastyczny wąż do benzyny bezołowiowej i oleju napędowego samochodów osobowych, ciężarowych i ciągników. 
Może być stosowany w przedziale silnikowym ciężarówek. Warstwa wewnętrzna z czarnej, gładkiej gumy NBR wysoce odpornej 
na paliwo (odporność na olej: RMA class A), odpowiednia do stosowania z większością paliw samochodowych (standardowy olej 
napędowy B7 (EN590:2017), biodiesel B20, B100, standardowa benzyna bezołowiowa E5 (EN228:2017), E10, E85 i E100 - 100% 
etanol). Wzmocnienie wytrzymałym oplotem tekstylnym zapewnia współczynnik bezpieczeństwa 4:1. Warstwa zewnętrzna z 
czarnej, gładkiej, wysokiej jakości gumy syntetycznej odpornej na olej, ozon i warunki atmosferyczne. Powszechnie stosowany 
wąż paliwowy do pojazdów samochodowych. Zgodny z normami SAE J30R2 i SAE J30 R6. 
 
Sprawdzenie odporności chemicznej: tabela odporności chemicznej NBR (dobór wstępny), potwierdzenie odporności i 
warunków zastosowania przez Tubes International. 
 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

grubość 
ścianki 
[mm] 

ciśnienie 
robocze 

[bar] 

ciśnienie 
rozrywające 

[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
[kg/m] 

długość 
rolki 
[m] 

SP-FUB-03,2 3,2 9,2 3 12 48 20 0,08 50 

SP-FUB-04 4 10 3 12 48 25 0,08 50 

SP-FUB-04,5 4,5 10,5 3 12 48 27 0,09 50 

SP-FUB-05 5 11 3 12 48 30 0,11 50 

SP-FUB-05,5 5,5 11,5 3 12 48 33 0,11 50 

SP-FUB-06 6 12 3 12 48 35 0,10 50 

SP-FUB-07 7 13 3 12 48 42 0,12 50 

SP-FUB-07,5 7,5 13,5 3 12 48 45 0,13 50 

SP-FUB-08 8 14 3 12 48 50 0,13 50 

SP-FUB-09 9 15 3 12 48 55 0,14 50 

SP-FUB-09,5 9,5 15,5 3 12 48 60 0,15 50 

SP-FUB-10 10 16 3 12 48 60 0,16 50 

SP-FUB-12 12 19 3,5 12 48 70 0,21 50 

 

 

Wąż FUB  DN8 z zamontowaną końcówką ze stali nierdzewnej 
AISI 316 z gwintem zewnętrznym BSPT 1/4” (NM-VT123-04) 
zaciśniętą obejmą MINI CLIP ze stali nierdzewnej AISI 304 
(AB-622014).  

 

Wąż FUB  DN8 z zamontowaną końcówką hydrauliczną z 
gwintem wewnętrznym M18x1,5 (TI-ZMW111-18-05) 
zaciśniętą tuleją (TI-L-15-05). Okucia ze stali ocynkowanej. 

 

Wąż FUB  DN8 z zamontowaną końcówką hydrauliczną z 
gwintem zewnętrznym NPT 1/4” (TI-ZNZ110-04-05-SS) 
zaciśniętą tuleją (TI-L-15-05-SS). Okucia ze stali nierdzewnej. 
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Węże uniwersalne do paliw i olejów 
 

TU 25 
Elastyczny wąż do oleju, paliwa i powietrza (25 bar) 

Warstwa wewn.: czarna guma NBR  
Wzmocnienie:  oplot  tekstylny 
Warstwa zewn.: czarna guma NBR / EPDM 
Temp. pracy:  od -40⁰C do +80⁰C 

 
 

 
Elastyczny wąż ciśnieniowy do olejów przemysłowych, mineralnych, benzyny bezołowiowej (EN 228:2017), oleju napędowego 
(EN 590:2010), oleju opałowego (DIN 51 603 1÷5). Nadaje się także do sprężonego powietrza. Warstwa wewnętrzna z czarnej, 
gładkiej gumy NBR, antystatycznej R<106 Ω/m (EN ISO 8031:2009). Wzmocnienie oplotem tekstylnym zapewnia współczynnik 
bezpieczeństwa 3,15 : 1. Odporny na niewielkie podciśnienie do ok. 0,5 bar. Warstwa zewnętrzna z czarnej, gładkiej mieszanki 
gumowej NBR / EPDM odporna na olej, ozon, ścieranie oraz warunki atmosferyczne. 
Szeroko stosowany w przemyśle, warsztatach naprawczych, garażach oraz na stacjach paliw (niezalecany do zastosowań jako 
wąż nalewczy dystrybutora). 
 

Sprawdzenie odporności chemicznej: tabela odporności chemicznej NBR (dobór wstępny), potwierdzenie odporności i 
warunków zastosowania przez Tubes International. 
 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

grubość 
ścianki 
[mm] 

ciśnienie 
robocze 

[bar] 

ciśnienie 
rozrywające 

[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
[kg/m] 

długość 
rolki 
[m] 

SP-TU25-06 6 14 4 25 78,8 40 0,17 100 

SP-TU25-08 8 16 4 25 78,8 50 0,19 100 

SP-TU25-10 10 18 4 25 78,8 60 0,23 50 

SP-TU25-13 13 21 4 25 78,8 80 0,28 50 

SP-TU25-16 16 25 4,5 25 78,8 100 0,38 50 

SP-TU25-19 19 29 5 25 78,8 120 0,50 50 

SP-TU25-25 25 36 5,5 25 78,8 150 0,73 50 

Uwaga: indeksy wyróżnione kolorem – najczęściej stosowane. 

 

Wąż TU25  DN6 z zamontowaną końcówką ze stali nierdzewnej AISI 
316 z gwintem zewnętrznym BSPT 1/8” (NM-VT123-02) zaciśniętą 
obejmą EAR CLIP ze stali nierdzewnej AISI 304.  

 

Wąż TU25  DN19 z końcówką mosiężną z gwintem zewnętrznym 
BSPT 3/4” (NT-2660EA4) zaciśniętą opaską ślimakową ze stali 
ocynkowanej (AB-03009002). 

 

Wąż TU25  DN19 z końcówką hydrauliczną z gwintem wewnętrznym 
M30x2 z o-ringiem (TI-ZMW121-30-12-CN), ocynkowaną (cynkonikiel) 
zaciśniętą tuleją (TI-L-30-12) ze stali węglowej ocynkowanej. 
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Węże uniwersalne do paliw i olejów 
 

TU 40 
Elastyczny wąż do oleju i powietrza (40 bar) 

Warstwa wewn.: czarna guma NBR  
Wzmocnienie:  oplot poliestrowy 
Warstwa zewn.: czarna guma SBR/NVC 
Temp. pracy:  od -45⁰C do +100⁰C 

                     (od -45⁰C do +70⁰C dla powietrza) 
 

 

Elastyczny wąż przeznaczony do przesyłu pod wyższym ciśnieniem olejów przemysłowych, mineralnych, oleju napędowego 
(EN 590:2010), biodiesla i oleju opałowego (DIN 51 603 1÷5). Nadaje się także do sprężonego powietrza, płynów chłodzących 
na bazie glikolu. Warstwa wewnętrzna z czarnej, gładkiej gumy NBR, antystatycznej R<106 Ω/m (EN ISO 8031:2009). 
Wzmocnienie wytrzymałym oplotem tekstylnym zapewnia współczynnik bezpieczeństwa 4 : 1. Odporny na niewielkie podciśnienie 
do ok. 0,6 bar. Warstwa zewnętrzna z czarnej, gładkiej gumy SBR / NVC  (NVC - mieszanka NBR i PVC)  jest odporna na olej, 
ozon oraz warunki atmosferyczne. 
Wąż stosowany w przemyśle, warsztatach, garażach oraz stacjach paliw do zastosowań przy wyższym ciśnieniu roboczym. 
 
Sprawdzenie odporności chemicznej: tabela odporności chemicznej NBR (dobór wstępny), potwierdzenie odporności i 
warunków zastosowania przez Tubes International. 
 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

grubość 
ścianki 
[mm] 

ciśnienie 
robocze 

[bar] 

ciśnienie 
rozrywające 

[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
[kg/m] 

długość 
rolki 
[m] 

SP-TU40-04 4 11 3,5 40 160 50 0,11 50* 

SP-TU40-06 6 13 3,5 40 160 64 0,15 50* 

SP-TU40-08 8 15 3,5 40 160 73 0,18 50* 

SP-TU40-10 10 17 3,5 40 160 77 0,22 50* 

Uwagi: indeksy wyróżnione kolorem – najczęściej stosowane; * - rolka producenta (50 m) może zawierać 3 odcinki, minimalna długość odcinka 5 m. 

 

Wąż TU40  DN6 z zamontowaną końcówką hydrauliczną typu BANJO BSP 1/8” 
(TI-ZBB600-02-04) zaciśniętą tuleją (TI-L-15-04). Okucia ze stali ocynkowanej. 

 

Wąż TU40  DN10 z zamontowaną końcówką hydrauliczną z gwintem 
zewnętrznym M16x1,5 (TI-ZMZ111-16-06) zaciśniętą tuleją (TI-L-19-06). 
Okucia ze stali ocynkowanej. 

 

 

Wąż TU40  DN10 z zamontowaną końcówką hydrauliczną z gwintem 
wewnętrznym M20x1,5 z o-ringiem (TI-ZMW122-20-06-SS) zaciśniętą tuleją (TI-
L-19-06-SS). Okucia ze stali nierdzewnej. 
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Węże do oleju hydraulicznego 
 

OIL COMPRESSOR 
Mocny wąż tłoczny do gorącego oleju (40 bar) 

Warstwa wewn.: czarna guma syntetyczna  
Wzmocnienie:  kord syntetyczny 
Warstwa zewn.: niebieska guma syntetyczna 
Temp. pracy: od -30⁰C do +130⁰C  

(chwilowo do +150⁰C) 
 

 

Mocny wąż tłoczny przeznaczony do gorącego oleju w instalacjach hydraulicznych pod ciśnieniem do 40 bar. Warstwa 
wewnętrzna z czarnej, gładkiej, odpornej na gorący olej gumy syntetycznej. Wzmocnienie wysokowytrzymałym kordem 
syntetycznym. Warstwa zewnętrzna z niebieskiej gumy syntetycznej, samogasnącej (zgodnie z wymaganiami MSHA), odpornej 
na warunki atmosferyczne.  
Specjalnie zaprojektowana mieszanka gumy syntetycznej umożliwia zastosowanie węża do przesyłu pod ciśnieniem gorącego 
oleju (za wyjątkiem olejów na bazie estrów) w układach hydraulicznych i różnorodnych zastosowaniach przemysłowych. 
 
Uwaga: Gorący olej jest niebezpieczny. Kompletne przewody, a w szczególności montaż końcówek do nich, powinny być 
zaprojektowane i zweryfikowane pod względem ich szczelności i integralności w warunkach wysokiej temperatury. 
 
Sprawdzenie odporności chemicznej: potwierdzenie odporności i warunków zastosowania przez Tubes International. 
 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

grubość 
ścianki 
[mm] 

ciśnienie 
robocze 

[bar] 

ciśnienie 
rozrywające 

[bar] 

masa 
[kg/m] 

długość 
rolki 
[m] 

IV-COMPRESSOR-10 10 19 4,5 40 120 0,27 60 / 120 

IV-COMPRESSOR-13 13 22 4,5 40 120 0,32 60 / 120 

IV-COMPRESSOR-16 16 28 6 40 120 0,49 60 / 120 

IV-COMPRESSOR-19 19 31 6 40 120 0,56 60 / 120 

IV-COMPRESSOR-25 25 37 6 40 120 0,70 60 / 120 

IV-COMPRESSOR-32 32 46 7 40 120 1,05 60 / 120 

IV-COMPRESSOR-38 38 55 8,5 40 120 1,49 60 / 120 

IV-COMPRESSOR-51 51 67 8 40 120 1,79 60 / 120 

Uwaga: indeksy wyróżnione kolorem – najczęściej stosowane. 

 

Wąż COMPRESSOR  DN13 z zamontowaną końcówką 
hydrauliczną z gwintem zewnętrznym BSPT 1/2” 
(TI-ZBZ130-08-08-CN) zaciśniętą tuleją (TI-L-24-08). 
Okucia ze stali ocynkowanej. 
Wąż będzie zastosowany do gorącego oleju 
hydraulicznego. 

 

Wąż COMPRESSOR  DN51 z zamontowaną końcówką 
hydrauliczną z gwintem wewnętrznym BSP 2”, z 
uszczelnieniem płaskim, ze stali nierdzewnej AISI 316 
zaciśniętą tuleją (TI-LDR-068-32-SS) ze stali 
nierdzewnej AISI 304. 
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Węże do oleju hydraulicznego 
 

SAE 100 R4 
Wąż ssawno - tłoczny do oleju hydraulicznego 

Warstwa wewn.: czarna guma syntetyczna  
Wzmocnienie:  kord syntetyczny, spirala stalowa 
Warstwa zewn.: czarna guma syntetyczna 
Temp. pracy:  od -40⁰C do +100⁰C 

 
 

 
Mocny i giętki wąż ssawno - tłoczny do niskociśnieniowych części instalacji hydrauliki siłowej, oparty na wymaganiach normy 
SAE J517 100 R4. Stosowany w szczególności jako wąż ssania i powrotu oleju. Przeznaczony przede wszystkim do cieczy 
hydraulicznych na bazie oleju mineralnego i niektórych syntetycznych płynów hydraulicznych. Może być również stosowany do 
cieczy hydraulicznych na bazie wody oraz do wody przy ograniczeniu temperatury do +70⁰C. Nadaje się do przesyłu wielu 
płynnych produktów przemysłu petrochemicznego o niskiej zawartości związków aromatycznych. Niezalecany do benzyny, oleju 
napędowego oraz olejów na bazie estrów fosforanowych. 
Warstwa wewnętrzna z czarnej, gładkiej, olejoodpornej gumy syntetycznej. Wzmocnienie stanowią warstwy kordu syntetycznego 
oraz spirala stalowa zapewniająca wysoką odporność na podciśnienie i bardzo dobrą giętkość węża bez załamywania się. 
Warstwa zewnętrzna z czarnej gumy syntetycznej, odpornej na ścieranie, warunki atmosferyczne i lekkie zaolejenie. 

Sprawdzenie odporności chemicznej: tabela odporności chemicznej NBR (dobór wstępny), potwierdzenie odporności i 
warunków zastosowania przez Tubes International. 

Montaż: stosować końcówki przemysłowe montowane opaskami (obejmami) lub końcówki hydrauliczne okuwane tulejami 
zaciskowymi. 
 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

grubość 
ścianki 
[mm] 

ciśnienie 
robocze 

[bar] 

ciśnienie 
rozrywające 

[bar] 

podciśnienie 
[bar] 

promień 
zagięcia  

[mm] 

masa 
[kg/m] 

długość 
rolki 
[m] 

IV-SAE100R4-19 19 30 5,5 21 83 0,9 114 0,61 60 / 120 

IV-SAE100R4-25 25 38 6,5 17 69 0,9 150 0,90 60 / 120 

IV-SAE100R4-30 30 41 5,5 17 69 0,9 180 0,91 60 / 120 

IV-SAE100R4-32 32 43 5,5 14 55 0,9 192 0,96 60 / 120 

IV-SAE100R4-35 35 47 6 14 55 0,9 210 1,17 60 / 120 

IV-SAE100R4-38 38 49,5 5,75 10 41 0,9 228 1,26 60 / 120 

IV-SAE100R4-40X51 40 51 5,5 10 41 0,9 240 1,14 60 / 120 

IV-SAE100R4-40 40 53 6,5 10 41 0,9 240 1,44 60 / 120 

IV-SAE100R4-42 42 54 6 10 41 0,9 252 1,37 60 / 120 

IV-SAE100R4-45 45 56,5 5,75 10 41 0,9 270 1,41 60 / 120 

IV-SAE100R4-51 51 64 6,5 7 28 0,9 306 1,78 60 / 120 

IV-SAE100R4-63 63,5 76 6,25 4 17 0,9 381 2,14 60 / 120 

IV-SAE100R4-76 76 88 6 4 17 0,9 456 2,56 60 / 120 

IV-SAE100R4-102 102 115 6,5 2 10 0,9 612 3,78 60 / 120 

Uwaga: indeksy wyróżnione kolorem – najczęściej stosowane. 

 

Wąż SAE 100 R4  DN25 z zamontowaną końcówką 
hydrauliczną JIC z gwintem zewnętrznym UNF 
1.5/8” stożek 74º (TI-ZJZ110-26-16) zaciśniętą 
tuleją (TI-L-39-16).  

 

 

Wąż SAE 100 R4  DN51 ze złączem typu 
CAMLOCK C 2” z aluminium (AC-C-200-AX) 
zamontowanym za pomocą dwóch obejm 
śrubowych ze stali ocynkowanej (AB-HDC-064-
067-W1).  
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Węże do oleju hydraulicznego 
 

HW R6 
Wąż tłoczny do oleju hydraulicznego 

Warstwa wewn.: czarna guma syntetyczna 
Wzmocnienie:  pojedynczy oplot tekstylny 
Warstwa zewn.: czarna guma syntetyczna   
Temp. pracy:  od -40⁰C do +100⁰C 

 
 

 
Wąż tłoczny do niskociśnieniowych części instalacji hydrauliki siłowej, zgodny z normą SAE 100 R6 oraz ISO 4079 R6. 
Przeznaczony przede wszystkim do cieczy hydraulicznych na bazie oleju mineralnego i niektórych syntetycznych płynów 
hydraulicznych. Może być również stosowany do cieczy hydraulicznych na bazie wody oraz do wody i powietrza przy ograniczeniu 
temperatury do +70⁰C (zastosowanie do powietrza może wymagać mikroperforacji warstwy zewnętrznej). Nadaje się do wielu 
płynnych produktów przemysłu petrochemicznego: olejów mineralnych i syntetycznych, oleju napędowego i opałowego, glikolu 
etylenowego i innych. Niezalecany do benzyny i olejów na bazie estrów, nie nadaje się do węglowodorów aromatycznych. 
Warstwa wewnętrzna z czarnej, gładkiej gumy syntetycznej. Wzmocnienie oplotem tekstylnym. Warstwa zewnętrzna z czarnej 
gumy syntetycznej, odpornej na ścieranie, olej, ozon i warunki atmosferyczne. 

Sprawdzenie odporności chemicznej: tabela odporności chemicznej NBR (dobór wstępny), potwierdzenie odporności i 
warunków zastosowania przez Tubes International. 

Montaż: stosować końcówki hydrauliczne okuwane tulejami zaciskowymi. 
 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

grubość 
ścianki 
[mm] 

ciśnienie 
robocze 

[bar] 

ciśnienie 
rozrywające 

[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
[kg/m] 

długość 
rolki 
[m] 

HW-R6-06 6,4 12,8 3,2 28 112 65 0,100 20 

HW-R6-08 8,1 14,1 3,0 28 112 75 0,125 20 

HW-R6-10 9,7 16,0 3,15 28 112 75 0,150 20 

HW-R6-13 13,0 19,8 3,4 28 112 100 0,200 20 

HW-R6-16 16,1 23,1 3,5 24 96 125 0,250 20 

HW-R6-19 19,2 26,9 3,85 21 84 150 0,300 20 

HW-R6-25* 25,4 33,4 4,0 12 48 135 0,450 20 

Uwaga: indeksy wyróżnione kolorem – najczęściej stosowane. * - średnica nie wymieniona w normie ISO 4079 typ R6 

 

  

Wąż HW-R6 DN6 z końcówką TI-ZNZ110-02-04, tuleja MC-BP7-04. Wąż HW-R6 DN8 z końcówką TI-ZMW11-16-05-CN, tuleja TI-L-15-05. 

  

Wąż HW-R6 DN10 z końcówką TI-ZBZ110-06-06, tuleja MC-BP7-06. Wąż HW-R6 DN13 z końcówką TI-ZOZ110-13-08-CN, tuleja TI-L-22-08. 

  

Wąż HW-R6 DN16 z końcówką TI-ZMW121-26-10-SS304, tuleja TI-L-25-10-SS. Wąż HW-R6 DN19 z końcówką TI-ZSK111-12-12, tuleja MC-BP7-12. 

  

http://www.tubes-international.com/


 

WĘŻE PRZEMYSŁOWE   
/ Węże przemysłowe z gumy i tworzyw / Węże do produktów ropopochodnych /   

Węże do produktów ropopochodnych   
    

 

     
     

1161_PL2021_0_0 19 
 

www.tubes-international.com   
 

Węże do instalacji paliwowych małych statków, łodzi i jachtów 
 

Węże do instalacji paliwowych małych statków, łodzi, 
jachtów motorowych oprócz odporności na paliwo muszą 
spełniać specyficzne wymagania związane przede 
wszystkim z ognioodpornością oraz zabudową w ciasnych 
przestrzeniach łodzi, bezpośrednio stykających się z 
pomieszczeniami dla załogi. Jednym z ważnych wymagań 
norm jest ograniczenie powolnego przenikania oparów 
paliwa przez powierzchnię ścianki węża. W łodziach 
motorowych należy stosować wyłącznie dobrej jakości węże 
paliwowe, spełniające wymagania norm i certyfikowane 
przez uznane jednostki klasyfikacyjne. 
 
 

POSEIDON EX 
Wąż tłoczny do paliwa do łodzi i jachtów  

Warstwa wewn.: czarna guma syntetyczna  
Wzmocnienie:  oplot syntetyczny 
Warstwa zewn.: czarna guma syntetyczna 
Temp. pracy: od -20⁰C do +100⁰C 

 
 
 

Miękki, elastyczny, ekstrudowany wąż tłoczny do przesyłu benzyny i oleju napędowego przy niskim ciśnieniu, odporny na ogień, 
dla małych statków - łodzi rekreacyjnych do 24 m długości. Przeznaczony do instalacji paliwowych silników stacjonarnych na 
statkach, łodziach motorowych, jachtach itp. Odpowiedni do benzyny bezołowiowej, benzyny z dodatkiem do 10% etanolu 
(benzyna E10), oleju napędowego i oleju napędowego z dodatkiem 10% estrów FAME (B10 – biodiesel). Zgodny z ISO 7840 
type A1 (ognioodporny, przenikalność oparów paliwa mniejsza lub równa 100 g/m2/24 h), zgodny z dyrektywą 94/25/EC, 
certyfikowany RINA, zgodny z SAE 1527, USCG type A1. 
Warstwa wewnętrzna z czarnej, bezszwowej gumy syntetycznej, odpornej na oleje i paliwa do 50% zawartości węglowodorów 
aromatycznych. Wzmocnienie syntetycznym oplotem tekstylnym. Warstwa zewnętrzna z czarnej, odpornej na ogień, bezszwowej 
gumy syntetycznej, odpornej na starzenie, smary, warunki atmosferyczne i temperaturę (odporność na ogień: ISO 7840 Annex 
A: wąż wypełniony paliwem powinien wytrzymać płomień przez 2,5 min). 

Sprawdzenie odporności chemicznej: tabela odporności chemicznej NBR (dobór wstępny), potwierdzenie odporności i 
warunków zastosowania przez Tubes International. 
 

indeks 
średnica 

wewnętrzna  
[mm] 

średnica 
zewnętrzna  

[mm] 

grubość  
ścianki  
[mm] 

ciśnienie  
robocze  

[bar] 

ciśnienie 
rozrywające  

[bar] 

promień  
gięcia 
[mm] 

masa 
[kg/m] 

długość  
rolki  
[m] 

IV-POSEIDON-EX-06 6 14 4 3,4 13,6 45 0,22 40 

IV-POSEIDON-EX-08 8 16 4 3,4 13,6 55 0,27 40 

IV-POSEIDON-EX-10 10 19 4,5 3,4 13,6 65 0,36 40 

IV-POSEIDON-EX-13 13 22 4,5 2,5 10 80 0,43 40 

IV-POSEIDON-EX-16 16 25 4,5 2,5 10 100 0,50 40 

IV-POSEIDON-EX-19 19 28 4,5 2,5 10 110 0,58 40 

Uwaga: indeksy wyróżnione kolorem – najczęściej stosowane. 

 

 

 

1. Wąż POSEIDON EX  DN8 z końcówką z gwintem zewnętrznym BSPT 1/4” ze stali nierdzewnej AISI 316 (NM-VT123-04), zamontowaną za pomocą obejmy MINI CLIP ze stali nierdzewnej 
AISI 316 (AB-622016). 

2. Wąż POSEIDON EX  DN16 z końcówką z gwintem zewnętrznym BSP 5/8” ze stali nierdzewnej AISI 316 (TI-ZBZ140-10-10-SS), zamontowaną za pomocą tulei zaciskowej ze stali 
nierdzewnej AISI 304 (TI-L-28-10-SS). 
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Węże do instalacji paliwowych małych statków, łodzi i jachtów 
 

POSEIDON, POSEIDON LL 
Wąż do paliwa do łodzi i jachtów 10 bar 

Warstwa wewn.: czarna guma syntetyczna 
Wzmocnienie:  kord syntetyczny (POSEIDON)  

kord syntetyczny, spirala stalowa 
       (POSEIDON LL)      
Warstwa zewn.: guma syntetyczna 
Temp. pracy:  od -30⁰C do +100⁰C 

 

Elastyczny, bardzo giętki, wąż do przesyłu benzyny i oleju napędowego, odporny na ogień, dla małych statków - łodzi 
rekreacyjnych do 24 m długości. Wąż o ciśnieniu roboczym 10 bar, produkowany metodą rdzeniową. Przeznaczony do instalacji 
paliwowych silników stacjonarnych na statkach, łodziach motorowych, jachtach itp. Odpowiedni do benzyny bezołowiowej, 
benzyny z dodatkiem do 10% etanolu (benzyna E10), oleju napędowego i oleju napędowego z dodatkiem 10% estrów FAME 
(B10 – biodiesel). Zgodny z ISO 7840 type A1 (ognioodporny, przenikalność oparów paliwa mniejsza lub równa 100 g/m2/24 h), 
zgodny z dyrektywą 94/25/EC, certyfikowany RINA, zgodny z SAE 1527, USCG type A1. 
Warstwa wewnętrzna z czarnej, gładkiej gumy syntetycznej, odpornej na oleje i paliwa do 50% zawartości węglowodorów 
aromatycznych. Wzmocnienie warstwami syntetycznego kordu, a dla węża POSEIDON LL dodatkowo  spiralą stalową. Warstwa 
zewnętrzna z czarnej, samogasnącej gumy syntetycznej, odpornej olej i warunki atmosferyczne (odporność na ogień: ISO 7840 
Annex A: wąż wypełniony paliwem powinien wytrzymać płomień przez 2,5 min).  

POSEIDON: Wąż POSEIDON jest miękkim wężem tłocznym bez wzmocnienia spiralą stalową. Producent zaleca montaż węży 
POSEIDON o średnicy ponad 19 mm w instalacji w odcinkach prostych lub o łagodnym (dużym) promieniu zagięcia. Wąż jest 
stosowany w szczególności w instalacji napełniania zbiorników paliwa łodzi. Na specjalne zamówienie dostępny wąż POSEIDON 
o mniejszych średnicach (6, 8,10,13,16 i 19 mm – tak, jak POSEIDON EX) o ciśnieniu roboczym 10 bar. 

POSEIDON LL: Wąż POSEIDON LL posiada dodatkowo wzmocnienie spiralą stalową, co zapewnia odporność na podciśnienie 
i załamania. Wąż jest bardzo giętki, jego minimalny promień zagięcia odpowiada zaledwie trzykrotnej średnicy wewnętrznej i 
może być łatwo instalowany w ciasnych przestrzeniach przedziału motorowego łodzi. Uniwersalność zastosowania i wysoka 
jakość węża sprawiają, że jest on chętnie i często stosowany przez producentów większych jachtów motorowych. 

Sprawdzenie odporności chemicznej: tabela odporności chemicznej NBR (dobór wstępny), potwierdzenie odporności i 
warunków zastosowania przez Tubes International. 
 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

grubość 
ścianki 
[mm] 

ciśnienie 
robocze 

[bar] 

ciśnienie 
rozrywające 

[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
[kg/m] 

długość 
rolki 
[m] 

POSEIDON (wąż tłoczny, bez spirali, na zamówienie dostępne mniejsze średnice) 

IV-POSEIDON-22 22 32,5 5,25 10 30 ~ 0,61 60 / 120 

IV-POSEIDON-25 25 35,5 5,25 10 30 ~ 0,68 60 / 120 

IV-POSEIDON-30 30 40,5 5,25 10 30 ~ 0,79 60 / 120 

IV-POSEIDON-32 32 42,5 5,25 10 30 ~ 0,83 60 / 120 

IV-POSEIDON-35 35 45,5 5,25 10 30 ~ 0,89 60 / 120 

IV-POSEIDON-38 38 48,5 5,25 10 30 ~ 0,97 60 / 120 

IV-POSEIDON-40 40 50,5 5,25 10 30 ~ 0,96 60 / 120 

IV-POSEIDON-45 45 55,5 5,25 10 30 ~ 1,07 60 / 120 

IV-POSEIDON-50 50 60,5 5,25 10 30 ~ 1,17 60 / 120 

IV-POSEIDON-60 60 71,5 5,75 10 30 ~ 1,57 60 / 120 

POSEIDON LL (wąż ssawno - tłoczny, ze spiralą wzmacniającą) 

IV-POSEIDON-LL-16 16 27,5 5,75 10 30 48 0,67 60 / 120 

IV-POSEIDON-LL-19 19 30,5 5,75 10 30 57 0,75 60 / 120 

IV-POSEIDON-LL-25 25 36,5 5,75 10 30 75 0,93 60 / 120 

IV-POSEIDON-LL-32 32 44 6 10 30 96 1,18 60 / 120 

IV-POSEIDON-LL-35 35 47 6 10 30 105 1,27 60 / 120 

IV-POSEIDON-LL-38 38 50 6 10 30 114 1,36 60 / 120 

IV-POSEIDON-LL-45 45 58 6,5 10 30 135 1,71 60 / 120 

IV-POSEIDON-LL-50 50 63 6,5 10 30 150 1,88 60 / 120 

IV-POSEIDON-LL-63 63,5 77 6,75 10 30 190 2,55 60 / 120 

Uwaga: indeksy wyróżnione kolorem – najczęściej stosowane. 
 

Wąż POSEIDON LL  DN25 z końcówką z gwintem 
zewnętrznym BSPT 1” ze stali nierdzewnej AISI 316 
(NM-VT123-16), zamontowaną za pomocą obejmy 
ze sprężyną FLEX GEAR ze stali nierdzewnej 
(AB-847024). Obejma ze sprężyną zapewnia dobre 
utrzymanie zacisku przy zmianach temperatury i 
ciśnienia. 
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Węże do dystrybucji i tankowania paliw i olejów 
 

SPIRABEL® OIL 
Wąż z PVC wzmocniony spiralą z twardego PVC, 
olejoodporny 

Materiał węża:  niebieski PVC  
Wzmocnienie:  spirala z białego, twardego PVC 
Temp. pracy: od -25⁰C do +60⁰C  

(ciśnienie robocze zależne od 
temperatury) 

 
Lekki i elastyczny wąż ssawno-tłoczny wykonany ze specjalnej, olejoodpornej mieszanki PVC. Przeznaczony do przesyłania 
olejów mineralnych i węglowodorów oraz wody przemysłowej, ścieków, płynnych nawozów, niektórych chemikaliów – w 
szczególności tam, gdzie podwyższona odporność PVC na węglowodory jest wymagana. Nie nadaje się do węglowodorów 
aromatycznych (benzen, toluen, ksylen itp.). Może być stosowany do niektórych produktów chemicznych – rozcieńczonych 
kwasów, zasad i alkoholi. Wąż zachowuje swoją elastyczność nawet w ujemnych temperaturach pracy, a jego niewielka masa i 
mały promień gięcia zapewniają wygodę i łatwość obsługi. Wzmocnienie spiralą z twardego PVC, odporną na uderzenia, 
zapewnia bardzo dobrą wytrzymałość na podciśnienie i załamywanie się węża. Gładka powierzchnia wewnętrzna i zewnętrzna. 
Odporny na promieniowanie UV, ozon, warunki atmosferyczne, ścieranie. Stosowany szeroko w przemyśle, rolnictwie, 
budownictwie i drogownictwie. 
Jako wąż wzmocniony spiralą z twardego PVC (bez oplotu) charakteryzuje się pewnym wydłużeniem pod ciśnieniem, co należy 
uwzględnić w zastosowaniu, szczególnie w temperaturach powyżej + 40°C. 

Sprawdzenie odporności chemicznej: tabela odporności chemicznej PVC (dobór wstępny), tabela odporności PVC kolumna B 
producenta (dostępna w Tubes International, dobór wstępny), potwierdzenie odporności i warunków zastosowania przez Tubes 
International. 
 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

grubość 
ścianki 
[mm] 

ciśnienie 
robocze 

20ºC 
[bar] 

ciśnienie 
rozrywające 

20ºC 
[bar] 

podciśnienie 
20ºC 
[bar] 

promień 
zagięcia  

[mm] 

masa 
[kg/m] 

długość 
rolki 
[m] 

TR-SPIRABEL-OIL-025 25 33 4,0 5 15 0,95 88 0,485 30 

TR-SPIRABEL-OIL-032 32 40 4,0 5 15 0,95 112 0,585 30 

TR-SPIRABEL-OIL-038 38 46 4,0 5 15 0,95 133 0,715 30 

TR-SPIRABEL-OIL-040 40 48,4 4,2 5 15 0,95 135 0,820 30 

TR-SPIRABEL-OIL-051 51 60,2 4,6 5 15 0,95 179 1,105 30 

TR-SPIRABEL-OIL-060 60 70 5,0 4 12 0,95 211 1,360 30 

TR-SPIRABEL-OIL-063 63 73 5,0 4 12 0,95 221 1,465 30 

TR-SPIRABEL-OIL-076 76 86,6 5,3 4 12 0,95 266 1,780 30 

TR-SPIRABEL-OIL-080 80 91 5,5 4 12 0,95 280 2,069 30 

TR-SPIRABEL-OIL-102 102 114,6 6,3 3 9 0,95 357 2,820 30 

TR-SPIRABEL-OIL-152 152 166 7 2 6 0,95 680 4,820 20 

Uwaga: indeksy wyróżnione kolorem – najczęściej stosowane. 
 

Zależność ciśnienia rozerwania i ciśnienia roboczego  
od temperatury dla typowych  węży z PVC 

temperatura 20ºC 30ºC 40ºC 50ºC 60ºC 70ºC 

ciśnienie  100% 74% 55% 40% 30% 22% 

 

Wąż SPIRABEL OIL  DN25 z zamontowanym 
złączem mosiężnym STORZ o rozmiarze 25-D 
(rozstaw zaczepów 31 mm) ST-12-031025-30 
zamontowanym opaską ślimakową AB-03009003 
ze stali ocynkowanej. Wąż będzie stosowany do 
zaolejonych ścieków. 
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Węże do dystrybucji i tankowania paliw i olejów 
 

VACUPRESS® OIL 
Wąż z PVC wzmocniony spiralą z drutu i oplotem, 
olejoodporny 

Warstwa wewn.: czarny PVC / PU / NBR 
Wzmocnienie:  spirala stalowa, oplot poliestrowy 
Warstwa zewn.: czarny PVC / PU / NBR   
       czarny PU (średnica 76 mm i więcej) 
Temp. pracy: od -25°C do +60°C (ciśnienie robocze 

zależne od temperatury) 
 
Bardzo mocny i elastyczny, odporny na ścieranie wąż ssawno-tłoczny przeznaczony do ciśnieniowego przesyłu olejów i paliw. 
Specjalna mieszanka PVC, PU i NBR zapewnia wysoką odporność na olej napędowy, biodiesel, oraz olej błękitny (paliwo 
używane w żegludze morskiej). Wzmocnienie spiralą z ocynkowanego drutu stalowego, zatopioną w warstwie wewnętrznej z 
PVC, zapewnia dobrą odporność na podciśnienie i załamywanie się węża. Gładka warstwa wewnętrzna zmniejsza straty 
przepływu. Dzięki wzmocnieniu oplotem wąż posiada wysokie ciśnienie robocze i małe odkształcenie pod ciśnieniem. 
Stosowany w dystrybucji, tankowaniu i przeładunku olejów i paliw, np. w cysternach samochodowych do tankowania oleju 
opałowego w domowych systemach ogrzewania. Węże o średnicach 76 ÷ 102 mm posiadają zewnętrzną warstwę poliuretanową 
(zwiększającą znacznie odporność na ścieranie) oraz miedzianą linkę antystatyczną.  

Sprawdzenie odporności chemicznej: tabela odporności chemicznej PVC (dobór wstępny), tabela odporności PVC OIL 
producenta (dostępna w Tubes International, dobór wstępny), potwierdzenie odporności i warunków zastosowania przez Tubes 
International. 
 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

grubość 
ścianki 
[mm] 

ciśnienie 
robocze 

20ºC 
[bar] 

ciśnienie 
rozrywające 

20ºC 
[bar] 

podciśnienie 
20ºC 
[bar] 

promień 
zagięcia  

[mm] 

masa 
[kg/m] 

długość 
rolki 
[m] 

ME-VACUPROIL-019 19 28 4,5 16 48 0,9 70 0,45 60 

ME-VACUPROIL-025 25 35,5 5,25 16 48 0,9 80 0,67 60 

ME-VACUPROIL-030 30 40,6 5,3 16 48 0,9 90 0,77 60 

ME-VACUPROIL-032 32 42,5 5,25 16 48 0,9 100 0,80 60 

ME-VACUPROIL-035 35 48 6,5 14 42 0,9 120 1,05 60 

ME-VACUPROIL-038 38 51 6,5 14 42 0,9 125 1,20 40 

ME-VACUPROIL-040 40 53 6,5 14 42 0,9 130 1,25 40 

ME-VACUPROIL-045 45 58 6,5 12 36 0,9 140 1,34 40 

ME-VACUPROIL-050 50 63 6,5 12 36 0,9 150 1,73 40 

ME-VACUPROIL-060 60 74 7 12 36 0,9 180 1,95 40 

ME-VACUPROIL-063 63 77 7 12 36 0,9 190 2,03 40 

węże z warstwą zewnętrzną z PU i z miedzianą linką antystatyczną 

ME-VACUPROIL-076 76 90,5 7,25 10 30 0,9 210 2,70 30 

ME-VACUPROIL-080 80 94,5 7,25 10 30 0,9 220 2,80 30 

ME-VACUPROIL-090 90 106 8 10 30 0,9 250 3,25 30 

ME-VACUPROIL-102 102 117,5 7,75 10 30 0,9 300 3,70 30 

Uwaga: indeksy wyróżnione kolorem – najczęściej stosowane. 
 

Zależność ciśnienia rozerwania i ciśnienia roboczego  
od temperatury dla typowych  węży z PVC 

temperatura 20ºC 30ºC 40ºC 50ºC 60ºC 70ºC 

ciśnienie  100% 74% 55% 40% 30% 22% 

 

 

 

Wąż VACUPRESS OIL  DN25 z mosiężną końcówką z gwintem zewnętrznym 
BSP 1” (MU-2864) zamontowaną mocną opaską śrubową ze stali ocynkowanej 
(AB-HDC-032-035-W1). 

Wąż VACUPRESS OIL  DN50 ze złączem CAMLOCK 2” (AC-C-200-AX) z 
aluminium  zamontowanym dwoma opaskami ślimakowymi (AB-03017543) ze 
stali nierdzewnej AISI 316. 
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Węże do dystrybucji i tankowania paliw i olejów 
 

HILCOFLEX OIL 
Płaski wąż tłoczny do paliw i olejów 

Materiał węża: zielonoszara mieszanka NBR/PVC 
wprasowana w oplot poliestrowo-
poliamidowy w procesie wytłaczania 
węża 

Temp. pracy: od -20°C do +80°C 
 

 
Mocny wąż tłoczny do olejów i paliw. Lżejszy i bardziej elastyczny niż standardowe węże gumowe. Płaski w stanie spoczynku, co 
ułatwia obsługę i przechowywanie. Przeznaczony do przesyłu i przeładunku produktów petrochemicznych, olejów i paliw w 
rafineriach, przemyśle i transporcie. Stosowany do tankowania statków, czyszczenia zbiorników, zastosowań pożarniczych i 
wojskowych. 
Wąż zbudowany jest z wysokowytrzymałego oplotu poliestrowo – poliamidowego, całkowicie 
wprasowanego w mieszankę NBR/PVC. Posiada miedziane linki zapewniające ciągłość elektryczną 
między końcówkami węża – pod warunkiem prawidłowego podłączenia do końcówek. Wewnętrzna 
powierzchnia węża z NBR/PVC gładka, niepowodująca strat przepływu, zewnętrzna powierzchnia z 
NBR/PVC lekko podłużnie ryflowana, co służy zwiększeniu odporności na ścieranie i ochronie przed 
kontaktem z gorącymi elementami. Odporny zewnętrznie na ścieranie, ozon, warunki atmosferyczne, olej, 
paliwa oraz szeroką gamę chemikaliów. Nie wymaga czyszczenia i suszenia. Odporny na obciążenia 
wzdłużne – podczas rozwijania i przeciągania (siła wzdłużna nie powinna nigdy przekraczać 1/3 podanej 
siły zrywającej, montaż końcówek powinien uwzględniać siłę wzdłużną). Standardowy kolor zielonoszary 
(army green). 

Sprawdzenie odporności chemicznej: tabela odporności chemicznej NBR (dobór wstępny), potwierdzenie odporności i 
warunków zastosowania przez Tubes International. 
 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

grubość 
ścianki 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

ciśnienie 
robocze 

[bar] 

ciśnienie 
rozrywające 

[bar] 

masa 
[kg/m] 

długość 
rolki 
[m] 

siła zrywająca 
wąż 
[kG] 

GH-HFLEX-OIL-032 32 2,2 36,4 20 60 0,26 100 1500 

GH-HFLEX-OIL-038 38 2,3 42,6 16 50 0,34 100 1700 

GH-HFLEX-OIL-042 42 2,3 46,6 16 50 0,35 100 2600 

GH-HFLEX-OIL-052 52 2,5 57 16 50 0,45 100 3900 

GH-HFLEX-OIL-076 76 2,9 81,8 16 50 0,70 100 6500 

GH-HFLEX-OIL-102 102 3,3 108,6 16 50 1,20 100 9500 

 

Wąż HILCOFLEX OIL DN52 ze specjalnymi 
okuciami STORZ z nakrętką do mocowania linki 
uziemiającej przewód. 
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Węże do dystrybucji i tankowania paliw i olejów 
 

FUELMAN 
Płaski wąż tłoczny do paliw i płynnych 
węglowodorów 

Materiał węża: poliuretan  (PU) wprasowany w oplot w 
procesie wytłaczania węża 

Temp. pracy: od -50°C do +50°C 
 

 

Mocny, odporny na ścieranie wąż tłoczny zaprojektowany specjalnie do przesyłu paliw, innych płynnych węglowodorów lub do 
użytkowania jako wąż antystatyczny ogólnego przeznaczenia. Lżejszy i bardziej elastyczny niż standardowe węże gumowe, 
posiada pływalność (utrzymuje się na powierzchni) w wodzie słodkiej i słonej. Płaski w stanie spoczynku, co ułatwia obsługę i 
przechowywanie. Przeznaczony do przesyłu i przeładunku produktów petrochemicznych, olejów i paliw w rafineriach, przemyśle 
i transporcie. Stosowany do tankowania statków, czyszczenia zbiorników, zastosowań pożarniczych i wojskowych. Spełnia 
wymagania normy MIL-PRF-370J dla węży do paliw płynnych. 
Wąż zbudowany jest z wysokowytrzymałego oplotu syntetycznego, całkowicie wprasowanego w mieszankę poliuretanową. 
Antystatyczny - posiada dwie zewnętrznie podłużnie ułożone miedziane linki zapewniające ciągłość elektryczną między 
końcówkami węża łatwo dostępne dla prawidłowego podłączenia do końcówek (R < 0,02 Ω/m, przewyższa wymagania 
normy MIL-PRF-370J). Wewnętrzna powierzchnia węża gładka, niepowodująca strat przepływu. Odporny na ścieranie, warunki 
atmosferyczne, hydrolizę, ozon, paliwa oraz powszechnie używane chemikalia (zalecany zakres pH: 5 ÷ 9). Odporny na 
obciążenia wzdłużne podczas rozwijania i przeciągania.  

Sprawdzenie odporności chemicznej: tabela odporności chemicznej PU (dobór wstępny), tabela odporności PU producenta 
(dostępna w Tubes International, dobór wstępny), potwierdzenie odporności  i warunków zastosowania przez Tubes International. 
 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

grubość 
ścianki 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

ciśnienie 
robocze* 

[bar] 
paliwo / woda 

ciśnienie 
rozrywające 

[bar] 

masa 
[kg/m] 

długość 
rolki 
[m] 

siła zrywająca 
wąż 

(obliczeniowa) 
[kG] 

MR-FUELMAN-051 51,0+2,0 3,2 57,4 15,5 / 31 62 0,7 200 4600 

MR-FUELMAN-065 65,0+2,0 2,6 70,2 12,5 / 25 50 0,64 200 6500 

MR-FUELMAN-076 76,0+2,0 2,8 81,6 12 / 24 48 0,78 200 7900 

MR-FUELMAN-102 102,0+2,5 3,0 108,0 9 / 18 36 1,16 200 10100 

MR-FUELMAN-152 152,0+3,0 3,7 159,4 11,25 / 22,5 45 2,00 200 21000 

MR-FUELMAN-203 203,0+3,0 4,2 211,4 10,5 / 21 42 3,20 200 37000 

MR-FUELMAN-254 254,0+3,0 4,3 262,6 9 / 18 36 4,10 200 46000 

MR-FUELMAN-305 305,0+5,0 4,5 314,0 7,5 / 15 30 5,05 200 54500 

* Ciśnienie robocze dla paliwa: 25% ciśnienia rozrywającego (współczynnik bezpieczeństwa 4:1); ciśnienie robocze dla wody i innych niepalnych i niestwarzających 
ryzyka substancji: 50% ciśnienia rozrywającego (współczynnik bezpieczeństwa 2:1). Należy uwzględnić ciśnienie robocze okuć. 
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Węże do dystrybucji i tankowania paliw i olejów 
 

AUSTRALIA® EN 1360 
Wąż tłoczny do paliw do 50% aromatów 

Warstwa wewn.: czarna guma syntetyczna 
Wzmocnienie:  kord syntetyczny  
Warstwa zewn.: czarna guma syntetyczna 
Temp. pracy:  od -30°C do +55°C 

 
 

 
Lekki i elastyczny wąż tłoczny przeznaczony do przesyłu i dystrybucji płynnych produktów przemysłu petrochemicznego, 
zawierających do 50% węglowodorów aromatycznych (np. diesel - olej napędowy, olej grzewczy, benzyna do 50% aromatów). 
Nadaję się do pomp do tankowania. Warstwa wewnętrzna z czarnej, gładkiej gumy syntetycznej. Wzmocnienie kordem 
syntetycznym. Posiada dwie miedziane linki zapewniające ciągłość elektryczną między końcówkami węża (rezystancja 
R<100 Ω pomiędzy końcówkami – pod warunkiem prawidłowego podłączenia linek do końcówek). Warstwa zewnętrzna z 
gumy syntetycznej wysokiej jakości odporna na olej oraz warunki atmosferyczne. Wąż zgodny z wymaganiami normy 
EN 1360:2013 typ 1 rodzaj M, dla węży do systemów dystrybucji paliwa. 

Sprawdzenie odporności chemicznej: tabela odporności chemicznej NBR (dobór wstępny), potwierdzenie odporności i 
warunków zastosowania przez Tubes International. 
 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

grubość 
ścianki 
[mm] 

ciśnienie 
robocze 

[bar] 

ciśnienie 
rozrywające 

[bar] 

masa 
[kg/m] 

długość 
rolki 
[m] 

IV-AUSTRALIA-EN-16 16 28 6 16 48 0,55 60 / 120 

IV-AUSTRALIA-EN-19 19 31 6 16 48 0,62 60 / 120 

IV-AUSTRALIA-EN-25 25 37 6 16 48 0,77 60 / 120 

 
 

 

Wąż AUSTRALIA EN DN25 z końcówką z gwintem wewnętrznym BSP 1.1/4” typu GD-MSLB ze stali nierdzewnej AISI 316 zamontowaną 
obejmą skorupową z aluminium oraz wąż AUSTRALIA EN DN19 z mosiężną końcówką skręcaną typu ZP. 
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Węże do dystrybucji i tankowania paliw i olejów 
 

VRS - VAPOUR RECOVERY SYSTEM 
Wąż do dystrybutorów paliwa z odbiorem oparów  

Warstwa wewn.: czarna guma NBR 
Wzmocnienie:  oplot syntetyczny  
Warstwa zewn.: czarna guma NBR / PVC 
Wąż oparowy: poliuretan (PU) ze wzmocnieniem 

oplotem stalowym 
Temp. pracy:  od -30°C do +65°C 

        (powyższe dane dotyczą przykładowego węża VRS) 

Systemy odzyskiwania oparów w dystrybucji paliw 
Ciągły wzrost wymagań bezpieczeństwa i ochrony środowiska w odniesieniu do stacji paliw wymusił uregulowane normami i przepisami 
wprowadzanie systemów zabezpieczenia przed wydobywaniem się do atmosfery szkodliwych oparów paliw. Dotyczy to zarówno operacji 
napełniania zbiorników stacji paliw z autocysterny, jak i tankowania zbiorników samochodów z dystrybutorów znajdujących się na stacji. Obie 
operacje powinny być przeprowadzane na zasadzie wahadła gazowego, tzn. opary znajdujące się w napełnianym zbiorniku powinny być 
przesyłane do zbiornika, który jest opróżniany, bez wydostawania się do atmosfery. W zależności od wielkości stacji paliw i jej położenia w 
stosunku do zabudowy mieszkalnej stacje paliw powinny być wyposażone w urządzenia do odzyskiwania oparów paliwa (Vapour Recovery 
System) dwojakiego rodzaju: 

• VRS I (Stage I Vapour Recovery), tzw. “duże wahadło 
gazowe”: w trakcie opróżniania cysterny do zbiornika 
stacji paliw cysterna podłączona jest do zbiornika stacji 
dwoma wężami elastycznymi. Jednym płynie paliwo do 
zbiornika stacji, a drugim opary paliwa ze zbiornika stacji 
przesyłane są do autocysterny (patrz również rozdział 
„Złącza przeładunkowe – informacje ogólne” w dziale 
ARMATURA PRZEMYSŁOWA); 

• VRS II (Stage II Vapour Recovery), tzw. “małe wahadło 
gazowe”: w trakcie tankowania zbiornika samochodu 
przez klienta z dystrybutora za pomocą węża z pistoletem 
nalewczym, opary ze zbiornika samochodu są przesyłane 
do dystrybutora i dalej do zbiornika stacji specjalnym 
wężem o mniejszej średnicy, znajdującym się wewnątrz węża nalewczego. W najprostszym rozwiązaniu przesył oparów może być naturalny 
poprzez nadciśnienie w zbiorniku samochodu wytwarzane przez wlewane paliwo – jest to jednak sposób mało efektywny i wymaga 
doszczelnienia wlewu paliwa przy pistolecie. Obecnie stosuje się powszechnie aktywne odsysanie oparów wymuszone przez pompę 
próżniową znajdującą się w dystrybutorze. 

Węże i kompletne przewody z końcówkami M34x1,5 do dystrybutorów paliwa  

Węże do dystrybutorów paliwa z systemem odsysania oparów dostępne są na zapytanie w formie gotowych przewodów o określonej długości z 
zamontowanymi końcówkami – kontakt Tubes International. Przykładowy kompletny wąż z końcówkami posiada następującą charakterystykę: 

 

  

Konstrukcja przewodu do nalewania paliwa z odsysaniem oparów:  
A – końcówka z gwintem zewnętrznym M34x1,5; B – końcówka rurkowa węża oparowego; C – wąż oparowy; D – wąż paliwowy DN21; E – osłona przeciwzagięciowa 

 

Lekki i elastyczny wąż tłoczny przeznaczony do ręcznego nalewania paliwa na stacjach paliwowych, spełniający wymagania 

EN 1360:2013 oraz EN 13483:2013 (typ 1 rodzaj Ω).  

Warstwa wewnętrzna z czarnej, gładkiej, odpornej na paliwa gumy NBR, antystatycznej (R < 106 Ω). Wzmocnienie oplotem 
tekstylnym. Warstwa zewnętrzna z czarnej, gładkiej gumy NBR / PVC odporna na olej oraz warunki atmosferyczne. 
Charakteryzuje się dobrą odpornością na starzenie oraz ścieranie (przeciąganie po zaolejonym podłożu). Mały promień gięcia 
umożliwia bezproblemowe stosowanie w systemach retrakcji (wciągania) węża w dystrybutorze paliwa. Wewnętrzny wąż oparowy 
z poliuretanu o rozmiarze 8 x 12 mm, ze wzmocnieniem stalowym, o niskiej przenikalności, odporny na paliwo, ozon i podciśnienie 
do 0,8 bar. Końcówki z aluminium i stali nierdzewnej zamontowane są trwale  do węża za pomocą tulei zaciskowych. Końcówki 
posiadają przyłącze według specyfikacji podanej w EN 13483:2013: gwint zewnętrzny M34x1,5, a wąż oparowy końcówkę 
rurkową do gniazda 12,5 mm z uszczelnieniem o-ringami. Na końcach węża zamontowana osłona przeciwzagięciowa w kolorze 
czarnym lub zielonym. 

Sprawdzenie odporności chemicznej: tabela odporności chemicznej NBR (dobór wstępny), potwierdzenie odporności i 
warunków zastosowania przez Tubes International. 
 

(typ węża) 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

grubość 
ścianki 
[mm] 

ciśnienie 
robocze 

[bar] 

ciśnienie 
rozrywające 

[bar] 

promień  
gięcia 
[mm] 

masa 
[kg/m] 

długość 
max 
[m] 

(VRS-TR-21) 21 31 5 16 48 75 0,65 80 
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Węże do tankowania samolotów 
 

Operacje tankowania samolotów, a także roztankowywania (spuszczania paliwa ze 
zbiorników) mają krytyczne znaczenie pod względem bezpieczeństwa i kosztu związanego z 
postojem samolotu. Tankowanie współczesnych samolotów cywilnych i wojskowych przebiega 
najczęściej metodą ciśnieniową, gdzie wąż z odpowiednim złączem podpięty jest szczelnie do 
złącza zbiornika (małe samoloty tankowane mogą być bezciśnieniowo pistoletem nalewczym 
przez wlew zbiornika). Do tankowania stosowane są autocysterny - dystrybutory, wyposażone 
w pompy, filtry, układy pomiarowe i węże. Duże lotniska wyposażone są w podziemne rurociągi 
paliwowe doprowadzające paliwo do hydrantu w studzience w nawierzchni lotniska. 
Tankowanie odbywa się  za pomocą agregatu – dystrybutora podłączonego jednym wężem do 
podziemnego hydrantu, a drugim do zbiornika samolotu. Często węże nawinięte są na 
specjalne bębny. Stosowane są również platformy podnośnikowe. 
Węże do tankowania ciśnieniowego stosowane na lotniskach muszą bezwzględnie spełniać 
wymagania podane w normach, większe niż dla standardowych przemysłowych węży do 
paliwa. Charakteryzują się m.in. wysokim ciśnieniem roboczym 20 bar, wysoką odpornością 
na paliwo lotnicze, nie powodują zanieczyszczenia paliwa, posiadają odpowiednią odporność 
na ścieranie, starzenie, załamywanie czy delaminację - separację warstw węża. Podstawowym 
wymaganiem są również własności elektryczne – bezpieczne rozpraszanie ładunków 
elektrycznych, uzyskane poprzez antystatyczną, przewodzącą gumową warstwę zewnętrzną 
lub wbudowane linki miedziane. Końcówki do węży do tankowania montowane są najczęściej 
aluminiowymi obejmami skorupowymi, a wszystkie gotowe przewody podlegają testowaniu 
ciśnieniowemu i pomiarom rezystancji elektrycznej. 
 

Typy węży do tankowania samolotów (na podstawie EN ISO 1825) 

typ 
własności elektryczne 

konstrukcja i zastosowanie 
oznaczenie wymaganie * 

B M R < 100 Ω Wąż tłoczny, z wbudowanymi linkami antyelektrostatycznymi. Niestosowany w lotnictwie cywilnym. 

C Ω 103 Ω < R < 106 Ω 
Wąż tłoczny, z warstwą zewnętrzną z gumy antystatycznej (przewodzącej). Podstawowy wąż stosowany do 
przesyłu paliwa bezpośrednio do zbiorników samolotu. Może być stosowany do opróżniania zbiorników przy 
niezbyt dużych podciśnieniach. Stosowany także jako wąż doprowadzający do hydrantu oraz w dystrybutorach. 

E M R < 100 Ω 
Wąż ssawno – tłoczny (wzmocniony spiralą stalową), z wbudowanymi linkami antyelektrostatycznymi. 
Stosowany do autocystern, jako połączenie z przyczepą i do systemu podnośnikowego. Nie nadaje się do 
bezpośredniego połączenia do zbiorników samolotu i jako wąż doprowadzający do hydrantu. 

F Ω 103 Ω < R < 106 Ω 
Wąż ssawno – tłoczny (wzmocniony spiralą z tworzywa sztucznego), z warstwą zewnętrzną z gumy 
antystatycznej (przewodzącej). Nie posiada w konstrukcji węża elementów metalowych, może być stosowany 
alternatywnie bezpośrednio do napełniania i opróżniania zbiorników samolotu. 

* - pomiar rezystancji między końcówkami kompletnego przewodu, zgodnie z ISO 8031 

 

AVIO GLOBAL „C” 
Wąż tłoczny do tankowania samolotów  

Warstwa wewn.: czarna guma NBR 
Wzmocnienie:  kord syntetyczny 
Warstwa zewn.: czarna guma syntetyczna 
Temp. pracy:  od -25⁰C do +70⁰C 

 

Bardzo mocny wąż tłoczny do paliwa lotniczego, przeznaczony do bezpośredniego ciśnieniowego tankowania samolotów. Może 
być także stosowany w operacjach przesyłu paliwa w lotniskowych cysternach – dystrybutorach, w przypadkach niewymagających 
dużego podciśnienia. Może być zwijany na bębnach. Odpowiedni do paliwa lotniczego do silników turbinowych (nafta lotnicza, 
kerozyna, np. Jet A1), benzyny lotniczej i paliw o zawartości węglowodorów aromatycznych do 50%.  
Warstwa wewnętrzna z czarnej, gładkiej, gumy NBR. Wzmocnienie warstwami wysokowytrzymałego kordu syntetycznego. 
Warstwa zewnętrzna z czarnej, antystatycznej gumy syntetycznej, odpornej na ścieranie, warunki pogodowe i kontakt z olejem. 
Antystatyczna warstwa zewnętrzna, zgodnie z wymaganiami EN ISO 1825 zapewnia wymaganą niską oporność przewodu 
pomiędzy końcówkami (103 Ω < R < 106 Ω, ISO 8031). 
Zgodny z wymaganiami dla węży do paliwa lotniczego (typ C/Ω) ISO 1825, API 1529:05, AS 2683, VG 95955, NFPA 407. 
Na specjalne zamówienie dostępne węże z fluorescencyjnym oznaczeniem widocznym w nocy oraz wąż tłoczny z linką 
antystatyczną (typ B/M). 

Sprawdzenie odporności chemicznej: tabela odporności chemicznej NBR (dobór wstępny), potwierdzenie odporności i 
warunków zastosowania przez Tubes International. 
 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

grubość 
ścianki 
[mm] 

ciśnienie 
robocze 

[bar] 

ciśnienie 
rozrywające 

[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
[kg/m] 

długość 
rolki 
[m] 

IV-AVIO-C-025 25 38 6,5 20 80 300 0,73 60 

IV-AVIO-C-032 32 45 6,5 20 80 375 0,90 60 

IV-AVIO-C-038 38 52 7 20 80 450 1,10 60 

IV-AVIO-C-050 50 67 8,5 20 80 550 1,74 60 

IV-AVIO-C-063 63,5 80 8,25 20 80 600 2,07 60 

IV-AVIO-C-075 75 91 8 20 80 600 2,32 60 

http://www.tubes-international.com/
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Węże do tankowania samolotów 
 

AVIO GLOBAL „E” 
Ssawno-tłoczny wąż do tankowania samolotów  

Warstwa wewn.:  czarna guma NBR  
Wzmocnienie:  kord syntetyczny, spirala stalowa 
Warstwa zewn.: czarna guma syntetyczna 
Temp. pracy:   od -25⁰C do +70⁰C 

 

Bardzo mocny wąż ssawno-tłoczny do paliwa lotniczego, przeznaczony do spuszczania paliwa ze zbiorników samolotów, 
załadunku i rozładunku lotniskowych cystern i dystrybutorów paliwa. Odpowiedni do paliwa lotniczego do silników turbinowych 
(nafta lotnicza, kerozyna, np. Jet A1), benzyny lotniczej i paliw o zawartości węglowodorów aromatycznych do 50%.  
Warstwa wewnętrzna z czarnej, gładkiej, gumy NBR. Wzmocnienie warstwami wysokowytrzymałego kordu syntetycznego i spiralą 
stalową z galwanizowaną powłoką ochronną. Warstwa zewnętrzna z czarnej, antystatycznej gumy syntetycznej, odpornej na 
ścieranie, warunki pogodowe i kontakt z olejem. Posiada miedziane linki zapewniające ciągłość elektryczną (R < 100 Ω) 
między końcówkami węża i odprowadzenie ładunków elektrostatycznych - pod warunkiem prawidłowego podłączenia 
linek do końcówek. Zgodny z wymaganiami dla węży do paliwa lotniczego (typ E/M) ISO 1825, API 1529:05, AS 2683, VG 
95955, NFPA 407. 
Na specjalne zamówienie dostępne węże z fluorescencyjnym oznaczeniem widocznym w nocy. 

Sprawdzenie odporności chemicznej: tabela odporności chemicznej NBR (dobór wstępny), potwierdzenie odporności i 
warunków zastosowania przez Tubes International. 
 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

grubość 
ścianki 
[mm] 

ciśnienie 
robocze 

[bar] 

ciśnienie 
rozrywające 

[bar] 

podciśnienie 
[bar] 

promień 
zagięcia  

[mm] 

masa 
[kg/m] 

długość 
rolki 
[m] 

IV-AVIO-E-050 50 67,5 8,75 20 80 0,85 550 2,33 60 

IV-AVIO-E-075 75 94 9,5 20 80 0,85 600 3,60 60 

IV-AVIO-E-100 100 118,5 9,25 20 80 0,85 900 4,74 60 

 

AVIO GLOBAL „F” 
Ssawno-tłoczny wąż do tankowania samolotów 
„NON-METALLIC” 

Warstwa wewn.:  czarna guma NBR  
Wzmocnienie:  kord syntetyczny, spirala PET 
Warstwa zewn.: czarna guma syntetyczna 
Temp. pracy:   od -25⁰C do +70⁰C 

Bardzo mocny wąż ssawno-tłoczny do paliwa lotniczego, przeznaczony do napełniania i opróżniania zbiorników samolotów, 
załadunku i rozładunku lotniskowych cystern i dystrybutorów paliwa. Jako wąż nieposiadający elementów metalowych może być 
używany do bezpośredniego napełniania i opróżniania zbiorników samolotu. Może być zwijany na bębnach. Odpowiedni do paliwa 
lotniczego do silników turbinowych (nafta lotnicza, kerozyna, np. Jet A1), benzyny lotniczej i paliw o zawartości węglowodorów 
aromatycznych do 50%.  
Warstwa wewnętrzna z czarnej, gładkiej, gumy NBR. Wzmocnienie warstwami wysokowytrzymałego kordu syntetycznego i spiralą 
z tworzywa polimerowego (PET). Warstwa zewnętrzna z czarnej, antystatycznej gumy syntetycznej, odpornej na ścieranie, 
warunki pogodowe i kontakt z olejem. Antystatyczna warstwa zewnętrzna zapewnia wymaganą niską oporność przewodu 
pomiędzy końcówkami (103 Ω < R < 106 Ω, ISO 8031). Zgodny z wymaganiami dla węży do paliwa lotniczego (typ F/Ω) API 
1529:05, AS 2683, VG 95955, NFPA 407. 
Na specjalne zamówienie dostępne inne średnice oraz węże z fluorescencyjnym oznaczeniem widocznym w nocy. 

Sprawdzenie odporności chemicznej: tabela odporności chemicznej NBR (dobór wstępny), potwierdzenie odporności i 
warunków zastosowania przez Tubes International. 
 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

grubość 
ścianki 
[mm] 

ciśnienie 
robocze 

[bar] 

ciśnienie 
rozrywające 

[bar] 

podciśnienie 
[bar] 

promień 
zagięcia  

[mm] 

masa 
[kg/m] 

długość 
rolki 
[m] 

IV-AVIO-F-050 50 69 9,5 20 80 0,65 550 2,36 60 
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Węże do tankowania samolotów 
 

MANITANK AVIO „C” 
Wąż tłoczny do tankowania samolotów  

Warstwa wewn.: czarna guma NBR 
Wzmocnienie:  kord syntetyczny 
Warstwa zewn.: czarna guma CR 
Temp. pracy: od -30⁰C do +70⁰C (dla paliwa 

lotniczego wg EN 1825) 

Bardzo mocny wąż tłoczny do paliwa lotniczego, przeznaczony do bezpośredniego ciśnieniowego tankowania statków 
powietrznych na ziemi. Może być także stosowany w operacjach przesyłu paliwa w lotniskowych cysternach – dystrybutorach, w 
operacjach niewymagających dużego podciśnienia. Zaprojektowany specjalnie do kerozyny (nafta lotnicza - paliwo do 
turbinowych silników lotniczych np. JET A1), benzyny lotniczej i paliw o zawartości węglowodorów aromatycznych do 50%. Może 
być stosowany na zwijarkach bębnowych.  
Warstwa wewnętrzna z czarnej, gładkiej, antystatycznej gumy NBR. Wzmocnienie warstwami wysokowytrzymałego kordu 
syntetycznego. Warstwa zewnętrzna z czarnej, antystatycznej, samogasnącej gumy chloroprenowej (CR), odpornej na ścieranie, 
kontakt z węglowodorami, warunki pogodowe. Antystatyczna warstwa zewnętrzna, zgodnie z wymaganiami EN ISO 1825 
zapewnia wymaganą niską oporność przewodu pomiędzy końcówkami (103 Ω < R < 106 Ω, ISO 8031). 
Zgodny z wymaganiami dla węży do paliwa lotniczego (typ C/Ω) EN ISO 1825, EN 1361, BS 3158, EI 1529. 

Sprawdzenie odporności chemicznej: tabela odporności chemicznej NBR (dobór wstępny), potwierdzenie odporności i 
warunków zastosowania przez Tubes International. 
 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

grubość 
ścianki 
[mm] 

ciśnienie 
robocze 

[bar] 

ciśnienie 
rozrywające 

[bar] 

podciśnienie 
[bar] 

promień 
zagięcia  

[mm] 

masa 
[kg/m] 

min. DN 
bębna 
[mm] 

długość 
rolki 
[m] 

MT-MANITANK-AVIO-C-019 19 31 6 20 80 0,5 100 0,70 225 40 

MT-MANITANK-AVIO-C-025 25 38,5 6,75 20 80 0,4 125 0,98 300 40 

MT-MANITANK-AVIO-C-032 32 46 7 20 80 0,4 140 1,20 375 40 

MT-MANITANK-AVIO-C-038 38 52 7 20 80 0,4 180 1,35 450 40 

MT-MANITANK-AVIO-C-050 50 65 7,5 20 80 0,3 215 1,80 550 40 

MT-MANITANK-AVIO-C-063 63,5 81 8,75 20 80 - 230 2,75 600 40 

MT-MANITANK-AVIO-C-075 75 93,5 9,25 20 80 - 230 3,40 600 40 

MT-MANITANK-AVIO-C-100 100 122 11 20 80 - 345 4,40 900 40 

 

MANITANK AVIO „E” 
Wąż do przeładunku i przesyłu paliw lotniczych  

Warstwa wewn.: czarna guma NBR 
Wzmocnienie:  kord syntetyczny, spirala stalowa 
Warstwa zewn.: czarna guma CR 
Temp. pracy: od -25⁰C do +70⁰C (dla paliwa 

lotniczego wg EN 1825) 

Bardzo mocny wąż ssawno - tłoczny przeznaczony do przesyłu i przeładunku paliwa lotniczego. Zaprojektowany specjalnie do 
kerozyny (paliwo do turbinowych silników lotniczych np. JET A1), benzyny lotniczej i paliw o zawartości węglowodorów 
aromatycznych do 50%. Może być stosowany na zwijarkach bębnowych.  
Warstwa wewnętrzna z czarnej, gładkiej, antystatycznej gumy NBR. Wzmocnienie warstwami wysokowytrzymałego kordu 
syntetycznego i spiralą stalową z galwanizowaną powłoką ochronną. Posiada miedziane linki zapewniające ciągłość 
elektryczną (R < 100 Ω) między końcówkami węża i odprowadzenie ładunków elektrostatycznych - pod warunkiem 
prawidłowego podłączenia linek do końcówek. Warstwa zewnętrzna z czarnej, przewodzącej, samogasnącej gumy 
chloroprenowej (CR), odpornej na ścieranie, kontakt z węglowodorami, warunki pogodowe. 
Zgodny z wymaganiami dla węży do paliwa lotniczego (typ E/M) EN ISO 1825, EN 1361, BS 3158, EI 1529. 

Sprawdzenie odporności chemicznej: tabela odporności chemicznej NBR (dobór wstępny), potwierdzenie odporności i 
warunków zastosowania przez Tubes International. 
 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

grubość 
ścianki 
[mm] 

ciśnienie 
robocze 

[bar] 

ciśnienie 
rozrywające 

[bar] 

podciśnienie 
[bar] 

promień 
zagięcia  

[mm] 

masa 
[kg/m] 

min. DN 
bębna 
[mm] 

długość 
rolki 
[m] 

MT-MANITANK-AVIO-E-025 25 38,5 6,75 20 80 0,9 125 1,00 300 40 

MT-MANITANK-AVIO-E-032 32 46 7 20 80 0,9 140 1,45 375 40 

MT-MANITANK-AVIO-E-038 38 52 7 20 80 0,9 180 1,68 450 40 

MT-MANITANK-AVIO-E-050 50 65 7,5 20 80 0,9 215 2,05 550 40 

MT-MANITANK-AVIO-E-063 63,5 81 8,75 20 80 0,9 230 3,00 600 40 

MT-MANITANK-AVIO-E-075 75 93,5 9,25 20 80 0,9 230 3,80 600 40 

MT-MANITANK-AVIO-E-100 100 120 10 20 80 0,9 345 4,40 900 40 

 

http://www.tubes-international.com/


 

WĘŻE PRZEMYSŁOWE   
/ Węże przemysłowe z gumy i tworzyw / Węże do produktów ropopochodnych /   

Węże do produktów ropopochodnych   
    

 

     
     

1161_PL2021_0_0 30 
 

www.tubes-international.com   
 

Węże do przeładunku paliw i olejów 
 

AUSTRALIA® 
Lekki wąż tłoczny do oleju napędowego i opałowego 

(do 30% aromatów) 

Warstwa wewn.: czarna guma NBR 
Wzmocnienie:  kord syntetyczny  
Warstwa zewn.: czarna guma syntetyczna 
Temp. pracy:  od -20°C do +70°C 

 
 
Lekki i elastyczny wąż tłoczny przeznaczony do przesyłu płynnych produktów przemysłu petrochemicznego, zawierających do 
30% związków aromatycznych (np. olej napędowy, opałowy). Warstwa wewnętrzna z czarnej, gładkiej gumy NBR. Wzmocnienie 
kordem syntetycznym. Posiada miedzianą linkę zapewniającą ciągłość elektryczną między końcówkami węża. Warstwa 
zewnętrzna z gumy syntetycznej wysokiej jakości odporna na ścieranie, olej, ozon oraz warunki atmosferyczne. 
Mała waga oraz miękka i elastyczna konstrukcja węża sprawia, że wąż jest łatwy do operowania, chętnie i często stosowany w 
różnych rozmiarach i z różnymi typami końcówek, w lekkich i średnich warunkach pracy. 
Na specjalne zamówienie dostępne wersje: AUSTRALIA SUPER (do 50% związków aromatycznych) oraz AUSTRALIA REEL 
(do bębnów, również do 50% związków aromatycznych). Patrz również wersja 16 bar: AUSTRALIA EN 1360. 

Sprawdzenie odporności chemicznej: tabela odporności chemicznej NBR (dobór wstępny), potwierdzenie odporności i 
warunków zastosowania przez Tubes International. 
 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

grubość 
ścianki 
[mm] 

ciśnienie 
robocze 

[bar] 

ciśnienie 
rozrywające 

[bar] 

masa 
[kg/m] 

długość 
rolki 
[m] 

IV-AUSTRALIA-010 10 17 3,5 10 30 0,19 60 / 120 

IV-AUSTRALIA-013 13 20 3,5 10 30 0,24 60 / 120 

IV-AUSTRALIA-019 19 27 4 10 30 0,36 60 / 120 

IV-AUSTRALIA-022 22 31 4,5 10 30 0,48 60 / 120 

IV-AUSTRALIA-025 25 35 5 10 30 0,62 60 / 120 

IV-AUSTRALIA-028 28 38 5 10 30 0,68 60 / 120 

IV-AUSTRALIA-032 32 42 5 10 30 0,76 60 / 120 

IV-AUSTRALIA-035 35 45 5 10 30 0,76 60 / 120 

IV-AUSTRALIA-038 38 47 4,5 10 30 0,74 60 / 120 

IV-AUSTRALIA-040 40 50 5 10 30 0,85 60 / 120 

IV-AUSTRALIA-045 45 55 5 10 30 0,95 60 / 120 

IV-AUSTRALIA-051 51 61 5 10 30 1,06 60 / 120 

IV-AUSTRALIA-060 60 73 6,5 10 30 1,72 60 / 120 

IV-AUSTRALIA-063 63,5 74 5,25 10 30 1,39 60 / 120 

IV-AUSTRALIA-076 76 89 6,5 10 30 2,03 60 / 120 

IV-AUSTRALIA-090 90 105 7,5 10 30 2,70 60 / 120 

Uwaga: indeksy wyróżnione kolorem – najczęściej stosowane. 

 

Wąż AUSTRALIA  DN10 z końcówką hydrauliczną z 
gwintem zewnętrznym NPT 1/2” (TI-ZNZ110-08-06-CN) 
zakutą tuleją TI-L19-06. 

 

Wąż AUSTRALIA  DN51 z końcówką 
CAMLOCK (AC-C-200-B) z mosiądzu 
zamontowaną dwoma opaskami 
ślimakowymi ze stali nierdzewnej. 
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Węże do przeładunku paliw i olejów 
 

IVALO® 
Bardzo lekki i giętki wąż ssawno – tłoczny do oleju 

(do 30% aromatów) 

Warstwa wewn.: czarna guma NBR 
Wzmocnienie:  kord syntetyczny, spirale stalowe 
Warstwa zewn.: czarna guma CR 
Temp. pracy:  od -30°C do +120°C 

 
 
Bardzo lekki i giętki, zewnętrznie karbowany wąż ssawno - tłoczny przeznaczony do przesyłu płynnych produktów przemysłu 
petrochemicznego, zawierających do 30% związków aromatycznych (np. olej napędowy, olej opałowy, olej smarowy). 
Niezalecany do olejów  na bazie estrów.  
Warstwa wewnętrzna z czarnej, gładkiej gumy NBR. Wzmocnienie kordem syntetycznym i dwoma spiralami z drutu stalowego. 
Głęboko karbowana z zewnątrz konstrukcja węża zapewnia bardzo mały minimalny promień gięcia i łatwość prowadzenia 
przewodu. Warstwa zewnętrzna z gumy chloroprenowej CR, trudnopalna zgodnie z ASTM C 542, odporna na ścieranie i warunki 
atmosferyczne. 
Duża giętkość i mała masa sprawia, że wąż jest łatwy do operowania, szeroko stosowany w różnych rozmiarach i z różnymi 
typami końcówek, do przesyłu i przeładunku w lekkich zewnętrznych warunkach pracy a również w instalacjach urządzeń 
przemysłowych i pojazdów. 
Na specjalne zamówienie dostępna wersja IVALO COLD (- 40ºC ÷ +100ºC). 

Sprawdzenie odporności chemicznej: tabela odporności chemicznej NBR (dobór wstępny), potwierdzenie odporności i 
warunków zastosowania przez Tubes International. 
 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna * 

[mm] 

grubość 
ścianki * 

[mm] 

ciśnienie 
robocze 

[bar] 

ciśnienie 
rozrywające 

[bar] 

podciśnienie 
[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
[kg/m] 

długość 
rolki 
[m] 

IV-IVALO-016 16 24,5 4,25 5 15 0,5 48 0,35 60 

IV-IVALO-019 19 28,0 4,5 5 15 0,5 57 0,40 60 

IV-IVALO-022 22 32,0 5,0 5 15 0,5 66 0,44 60 

IV-IVALO-025 25 35,0 5,0 5 15 0,5 75 0,50 60 

IV-IVALO-032 32 41,0 4,5 5 15 0,5 96 0,61 60 

IV-IVALO-035 35 45,0 5,0 5 15 0,5 105 0,66 60 

IV-IVALO-038 38 48,0 5,0 5 15 0,5 114 0,69 60 

IV-IVALO-045 45 55,0 5,0 5 15 0,5 135 0,81 60 

IV-IVALO-051 51 61,5 5,25 5 15 0,5 153 1,01 60 

IV-IVALO-063 63,5 74,0 5,25 5 15 0,5 191 1,23 60 

IV-IVALO-076 76 87,0 5,5 5 15 0,5 228 1,68 60 

IV-IVALO-090 90 101,5 5,75 5 15 0,5 270 2,05 60 

IV-IVALO-102 102 113,5 5,75 5 15 0,5 306 2,51 60 

Uwagi: indeksy wyróżnione kolorem – najczęściej stosowane; * - wartości przybliżone ze względu na karbowaną konstrukcję węża 

 

 

 

 

Wąż IVALO DN25 z końcówką hydrauliczną z gwintem wewnętrznym 1” BSP ze stali nierdzewnej 
AISI 316 (TI-ZBW110-16-16-SS) zamontowanym tuleją (TI-L-37-16-SS) ze stali nierdzewnej AISI 
304 oraz IVALO DN76 ze złączem CAMLOCK E 3” z aluminium (AC-E-300-A) zamontowanym 
opaskami (AB-03009009) ze stali ocynkowanej. 

Wąż IVALO DN19 z aluminiowym złączem CAMLOCK E 3/4” (AC-E-075-A) 
zamontowanym opaskami ślimakowymi ze stali ocynkowanej oraz IVALO DN38 ze 
złączem mosiężnym z gwintem zewnętrznym BSP 1.1/2” (GD-VRSB-38-38-MS) z 
opaską śrubową (AB-HDC-048-051-W5) ze stali nierdzewnej. 
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Węże do przeładunku paliw i olejów 
 

CARACAS®, CARACAS 50 
Lekki i giętki wąż do przeładunku paliw i olejów z 
wbudowaną miedzianą linką antystatyczną 

Warstwa wewn.:  czarna guma syntetyczna  
Wzmocnienie: oplot syntetyczny, spirale stalowe 
Warstwa zewn.: czarna guma syntetyczna 
Temp. pracy: od -20⁰C do +70⁰C  

 

 
 

Lekki, bardzo giętki wąż ssawno-tłoczny do przeładunku  i przesyłu płynnych produktów przemysłu petrochemicznego. Może być 
stosowany do oleju napędowego i benzyny. Standardowa wersja CARACAS zalecana jest do paliw o zawartości do 30% 
węglowodorów aromatycznych, natomiast wersja CARACAS 50 – przy bardziej agresywnych paliwach (do 50% związków 
aromatycznych).  
Warstwa wewnętrzna z czarnej, gładkiej gumy syntetycznej. Wzmocnienie kordem syntetycznym i dwoma spiralami z drutu 
stalowego. Posiada miedzianą linkę zapewniającą ciągłość elektryczną między końcówkami węża i odprowadzenie 
ładunków elektrostatycznych - pod warunkiem prawidłowego podłączenia linki do końcówek. Warstwa zewnętrzna z 
czarnej, karbowanej gumy syntetycznej, odporna na olej, paliwa i warunki atmosferyczne. 
Dzięki zewnętrznemu karbowaniu wąż jest bardzo giętki i elastyczny – jego minimalny promień zagięcia wynosi tylko 2,5 x 
średnica wewnętrzna. Jest również lekki i łatwy w operowaniu. Doskonały do systemów przeładunkowych, cystern paliwowych w 
niezbyt ciężkich zewnętrznych warunkach pracy.  
Na specjalne zamówienie dostępne wersje: CARACAS EASY – dostosowana do łączenia obejmami skorupowymi EASY SHELL 
oraz CARACAS COLD EVOLUTION o temperaturze pracy od -50⁰C do +50⁰C dla warunków chłodnego klimatu. 

Sprawdzenie odporności chemicznej: tabela odporności chemicznej NBR (dobór wstępny), potwierdzenie odporności i 
warunków zastosowania przez Tubes International. 
 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna * 

[mm] 

grubość 
ścianki * 

[mm] 

ciśnienie 
robocze 

[bar] 

ciśnienie 
rozrywające 

[bar] 

podciśnienie 
[bar] 

promień 
zagięcia  

[mm] 

masa 
[kg/m] 

długość 
rolki 
[m] 

wersja CARACAS do 30% związków aromatycznych 

IV-CARACAS-032 32 43,5 5,75 6 18 0,6 80 0,93 60 

IV-CARACAS-038 38 50 6 6 18 0,6 95 1,19 60 

IV-CARACAS-051 51 63 6 6 18 0,6 128 1,54 60 

IV-CARACAS-063 63,5 77 6,75 6 18 0,6 159 2,27 60 

IV-CARACAS-076 76 90 7 6 18 0,6 190 2,65 60 

IV-CARACAS-102 102 117 7,5 6 18 0,6 255 3,68 60 

wersja CARACAS 50 do 50% związków aromatycznych 

IV-CARACAS50-050 51 63 6 6 18 0,6 128 1,39 60 

IV-CARACAS50-063 63,5 77 6,75 6 18 0,6 159 1,77 60 

IV-CARACAS50-075 76 90 7 6 18 0,6 190 2,19 60 

IV-CARACAS50-102 102 117 7,5 6 18 0,6 255 2,90 60 

Uwagi: indeksy wyróżnione kolorem – najczęściej stosowane; * - wartości przybliżone ze względu na karbowaną konstrukcję węża 

 

 

Wąż CARACAS DN51 z aluminiowym złączem CAMLOCK E 2” 
(AC-E-200-A) zamontowanym opaskami ślimakowymi ze stali 
ocynkowanej. 

Wąż CARACAS DN102 z nierdzewnym (AISI 316) złączem CAMLOCK E 4” 
(AC-E-400-SS) zamontowanym mocnymi opaskami śrubowymi ze stali 
nierdzewnej AISI 316 (AB-DPC-110-120-W5). 
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Węże do przeładunku paliw i olejów 
 

RAFFINERIA CLC 
Lekki i giętki wąż do przeładunku paliw i olejów z 
wbudowaną miedzianą linką antystatyczną 

Warstwa wewn.: czarna guma NBR  
Wzmocnienie:   oplot syntetyczny, spirale stalowe 
Warstwa zewn.: czarna guma syntetyczna 
Temp. pracy: od -30⁰C do +80⁰C (chwilowo do 

+120⁰C w zależności od rodzaju 
medium) 

Lekki i giętki, ssawno-tłoczny wąż przeznaczony do przesyłu płynnych produktów przemysłu petrochemicznego, zawierających 
do 50% związków aromatycznych. Może być stosowany do oleju napędowego i benzyny. 
Warstwa wewnętrzna z czarnej, gładkiej, antystatycznej (R <106 Ω) gumy NBR. Wzmocnienie warstwami kordu syntetycznego 
i spiralami z drutu stalowego. Posiada miedzianą linkę zapewniającą ciągłość elektryczną między końcówkami węża i 
odprowadzenie ładunków elektrostatycznych - pod warunkiem prawidłowego podłączenia linki do końcówek. Warstwa 
zewnętrzna z czarnej, karbowanej gumy syntetycznej, odporna na ścieranie, oleje mineralne, ozon, starzenie, warunki 
atmosferyczne oraz chwilowy kontakt z węglowodorami. 
Dzięki zewnętrznemu karbowaniu wąż jest bardzo giętki i elastyczny. Jest również lekki i łatwy w operowaniu. Doskonały 
do systemów przeładunkowych, stosowany szeroko do cystern paliwowych oraz do specjalnych samochodów do czyszczenia 
kanalizacji.  

Sprawdzenie odporności chemicznej: tabela odporności chemicznej NBR (dobór wstępny), potwierdzenie odporności i 
warunków zastosowania przez Tubes International. 
 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

grubość 
ścianki 
[mm] 

ciśnienie 
robocze 

[bar] 

ciśnienie 
rozrywające 

[bar] 

podciśnienie 
[bar] 

promień 
zagięcia  

[mm] 

masa 
[kg/m] 

długość 
rolki 
[m] 

MT-RAFFINERIA-CLC-019 19 30 5,5 16 48 0,9 60 0,56 40 

MT-RAFFINERIA-CLC-025 25 37 6 16 48 0,9 75 0,58 40 

MT-RAFFINERIA-CLC-032 32 43 5,5 16 48 0,9 100 0,90 40 

MT-RAFFINERIA-CLC-038 38 51 6,5 16 48 0,9 120 1,10 40 

MT-RAFFINERIA-CLC-040 40 52 6 16 48 0,9 120 1,15 40 

MT-RAFFINERIA-CLC-045 45 57 6 16 48 0,9 150 1,48 40 

MT-RAFFINERIA-CLC-050 50 64 7 16 48 0,9 180 1,60 40 

MT-RAFFINERIA-CLC-063 63,5 77,5 7 12 36 0,9 250 2,05 40 

MT-RAFFINERIA-CLC-070 70 85 7,5 12 36 0,9 280 2,43 40 

MT-RAFFINERIA-CLC-076 76 91 7,5 10 30 0,9 300 2,60 40 

MT-RAFFINERIA-CLC-080 80 95 7,5 10 30 0,9 320 2,73 40 

MT-RAFFINERIA-CLC-100 100 120 10 10 30 0,9 400 3,67 40 

MT-RAFFINERIA-CLC-102 102 122 10 10 30 0,9 400 3,73 40 

Uwaga: indeksy wyróżnione kolorem – najczęściej stosowane. 

 
 

 

Wąż RAFFINERIA CLC DN25 z mosiężnym złączem CAMLOCK zamontowanym dwoma opaskami ślimakowymi ze stali nierdzewnej. 
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Węże do przeładunku paliw i olejów 
 

EXTREMEFLEX ™ 
Niezwykle giętki i elastyczny wąż do benzyny i oleju 
napędowego, do 60% związków aromatycznych 

Warstwa wewn.: czarna guma NBR (Chemigum®) 
Wzmocnienie:  kord syntetyczny, spirale stalowe 
Warstwa zewn.: czarna guma syntetyczna NBR/PVC 

(Chemivic®) 
Temp. pracy:  od -40⁰C do +93⁰C 

 
 
Wąż ssawno-tłoczny o ekstremalnej elastyczności przeznaczony do przesyłu płynnych produktów przemysłu 
petrochemicznego, zawierających do 60% związków aromatycznych. Odpowiedni  do stosowania w cysternach 
samochodowych do transportu oleju napędowego, etanolu, benzyny, olejów.  
Warstwa wewnętrzna z czarnej, gładkiej gumy Chemigum® (NBR, odporność na olej: RMA class A). Wzmocnienie kordem 
syntetycznym i dwoma spiralami z drutu stalowego. Warstwa zewnętrzna, głęboko karbowana, z czarnej gumy syntetycznej 
Chemivic® (NBR/PVC), odpornej na działanie substancji petrochemicznych, olejów i smarów i na ścieranie. Posiada linkę 
miedzianą zapewniającą ciągłość elektryczną między końcówkami węża – pod warunkiem prawidłowego podłączenia do 
końcówek. Dzięki zewnętrznemu karbowaniu wąż jest niezwykle giętki  - minimalny promień zagięcia równy średnicy wewnętrznej 
węża, mała siła potrzebna do wygięcia. Zewnętrzne karbowanie zmniejsza także opór przeciągania węża po podłożu, a lekka 
konstrukcja ułatwia operowanie wężem. 

Sprawdzenie odporności chemicznej: tabela odporności chemicznej NBR (dobór wstępny), potwierdzenie odporności i 
warunków zastosowania przez Tubes International. 
 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

grubość 
ścianki 
[mm] 

ciśnienie 
robocze 

[bar] 

ciśnienie 
rozrywające 

[bar] 

podciśnienie 
[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
[kg/m] 

długość 
rolki 
[m] 

GY-EXTREMEFLEX-019 19,1 30,5 5,7 17 68 0,9 19 0,65 30,5 

GY-EXTREMEFLEX-025 25,4 36,8 5,7 17 68 0,9 25 0,81 30,5 

GY-EXTREMEFLEX-038 38,1 48,5 5,2 17 68 0,9 38 1,08 30,5 

GY-EXTREMEFLEX-051 50,8 61,8 5,5 17 68 0,9 51 1,43 30,5 

GY-EXTREMEFLEX-063 63,5 76,1 6,3 13 52 0,9 64 2,10 30,5 

GY-EXTREMEFLEX-076 76,2 88,8 6,3 13 52 0,9 76 2,51 30,5 

GY-EXTREMEFLEX-102 101,6 115,7 7,05 10 40 0,9 101 3,60 30,5 

Uwaga: indeksy wyróżnione kolorem – najczęściej stosowane. 

 

Wąż EXTREMEFLEX DN51 ze 

złączami CAMLOCK ze stali 

nierdzewnej AISI 316 

zamontowanymi dwoma opaskami 

śrubowymi ze stali nierdzewnej. 

Niezwykła giętkość węża 

EXTREMEFLEX umożliwia łatwe 

ręczne operowanie wężem, a także 

możliwość umieszczenia w 

ciasnych przestrzeniach urządzeń 

przemysłowych. 
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Węże do przeładunku paliw i olejów 

  

OIL STREAM STAR D  
Uniwersalny wąż tłoczny do przesyłu  i przeładunku 
paliw i olejów, 50% aromatów 

Warstwa wewn.:  czarna guma NBR 
Wzmocnienie:   kord syntetyczny 
Warstwa zewn.:   czarna guma NBR 
Temp. pracy: od -30⁰C do +80⁰C  

 
Wąż tłoczny przeznaczony do przesyłu płynnych produktów przemysłu petrochemicznego zawierających do 50% węglowodorów 
aromatycznych, paliw, benzyny, oleju napędowego, grzewczego, olejów smarowych itp.  
Warstwa wewnętrzna z czarnej, gładkiej gumy NBR. Wzmocnienie kordem syntetycznym. Posiada linki miedziane 
zapewniające ciągłość elektryczną między końcówkami węża – pod warunkiem prawidłowego podłączenia do końcówek.  
Warstwa zewnętrzna z czarnej gumy NBR, odpornej na olej i warunki atmosferyczne. 
Stosunkowo mała waga oraz elastyczna konstrukcja węża sprawia, że wąż jest łatwy do operowania, charakteryzuje się szerokim, 
uniwersalnym zastosowaniem do przesyłu paliwa lub innych kompatybilnych mediów w typowych warunkach pracy. 

Sprawdzenie odporności chemicznej: tabela odporności chemicznej NBR (dobór wstępny), potwierdzenie odporności i warunków zastosowania 
przez Tubes International. 
 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

grubość 
ścianki 
[mm] 

ciśnienie 
robocze 

[bar] 

ciśnienie 
rozrywające 

[bar] 

masa 
[kg/m] 

długość 
rolki 
[m] 

SO-STREAMSTAR-D-025 25 35 5 10 30 0,58 60 / 120 

SO-STREAMSTAR-D-032 32 42 5 10 30 0,72 60 / 120 

SO-STREAMSTAR-D-038 38 48,5 5,25 10 30 0,91 60 / 120 

SO-STREAMSTAR-D-051 51 61,5 5,25 10 30 1,18 60 / 120 

SO-STREAMSTAR-D-076 76 91 7,5 10 30 2,86 60 / 120 

SO-STREAMSTAR-D-102 102 117 7,5 10 30 3,18 60 / 120 

 

  
OIL STREAM STAR SD  
Uniwersalny wąż ssawno - tłoczny do przesyłu  i 
przeładunku paliw i olejów, 50% aromatów 

Warstwa wewn.:  czarna guma NBR 
Wzmocnienie:   kord syntetyczny, spirale stalowe 
Warstwa zewn.:   czarna guma NBR 
Temp. pracy: od -35⁰C do +80⁰C  

 
Wąż ssawno - tłoczny przeznaczony do przesyłu płynnych produktów przemysłu petrochemicznego zawierających do 50% 
węglowodorów aromatycznych, paliw, benzyny, oleju napędowego, grzewczego, olejów smarowych itp.  
Warstwa wewnętrzna z czarnej, gładkiej, antystatycznej (rozpraszającej ładunki elektryczne 104 Ω < R < 109 Ω)  gumy NBR. 
Wzmocnienie kordem syntetycznym i spiralami stalowymi. Warstwa zewnętrzna z czarnej gumy NBR, odpornej na olej i warunki 
atmosferyczne. 
Stosunkowo mała waga oraz elastyczna konstrukcja węża sprawia, że wąż jest łatwy do operowania, charakteryzuje się szerokim, 
uniwersalnym zastosowaniem do przesyłu paliwa lub innych kompatybilnych mediów w typowych warunkach pracy. 

Sprawdzenie odporności chemicznej: tabela odporności chemicznej NBR (dobór wstępny), potwierdzenie odporności i warunków zastosowania 
przez Tubes International. 
 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

grubość 
ścianki 
[mm] 

ciśnienie 
robocze 

[bar] 

ciśnienie 
rozrywające 

[bar] 

podciśnienie 
[bar] 

promień 
zagięcia 

masa 
[kg/m] 

długość 
rolki 
[m] 

SO-STREAMSTAR-SD-013 13 24 5,5 10 30 0,9 60 0,47 60 / 120 

SO-STREAMSTAR-SD-019 19 29 5 10 30 0,9 80 0,57 60 / 120 

SO-STREAMSTAR-SD-025 25 35 5 10 30 0,9 105 0,78 60 / 120 

SO-STREAMSTAR-SD-032 32 42 5 10 30 0,9 135 0,95 60 / 120 

SO-STREAMSTAR-SD-038 38 49 5,5 10 30 0,9 165 1,17 60 / 120 

SO-STREAMSTAR-SD-051 51 62 5,5 10 30 0,9 230 1,51 60 / 120 

SO-STREAMSTAR-SD-063 63,5 75,5 6 10 30 0,9 290 2,31 60 / 120 

SO-STREAMSTAR-SD-076 76 89 6,5 10 30 0,9 360 2,86 60 / 120 

SO-STREAMSTAR-SD-102 102 118 8 10 30 0,9 515 4,72 60 / 120 

SO-STREAMSTAR-SD-110 110 126 8 10 30 0,9 560 5,10 60 

SO-STREAMSTAR-SD-125 125 146 10,5 10 30 0,9 630 7,61 60 

SO-STREAMSTAR-SD-152 152 174 11 10 30 0,9 760 10,65 60 
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Węże do przeładunku paliw i olejów 

    

OIL STAR SD 
Uniwersalny wąż ssawno – tłoczny do przesyłu  i 
przeładunku paliw i olejów, 50% aromatów 

Warstwa wewn.:  czarna guma NBR 
Wzmocnienie:   kord syntetyczny, spirala stalowa 
Warstwa zewn.:   czarna guma SBR/NBR 
Temp. pracy: od -30⁰C do +85⁰C (do +100ºC dla 

oleju) 
 

Wąż ssawno-tłoczny przeznaczony do przesyłu paliw oraz płynnych produktów przemysłu petrochemicznego, zawierających do 
50% związków aromatycznych, m.in. benzyny, oleju napędowego i oleju mineralnego. Może być stosowany do cystern, 
zbiorników, stacji załadunkowych, urządzeń przemysłowych. Wąż szeroko stosowany w przemyśle i transporcie w standardowych 
warunkach pracy. 
Warstwa wewnętrzna z gładkiej, czarnej, antystatycznej (R <106 Ω/m) gumy NBR. Wzmocnienie kordem syntetycznym i spiralą 
stalową. Posiada dwie linki miedziane zapewniające ciągłość elektryczną między końcówkami węża – pod warunkiem 
prawidłowego podłączenia do końcówek. Warstwa zewnętrzna z czarnej gumy SBR/NBR, antystatyczna (R <106 Ω/m), 
odporna na ścieranie, olej, ozon oraz warunki atmosferyczne.  

Sprawdzenie odporności chemicznej: tabela odporności chemicznej NBR (dobór wstępny), potwierdzenie odporności  i 
warunków zastosowania przez Tubes International. 
 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

grubość 
ścianki 
[mm] 

ciśnienie 
robocze 

[bar] 

ciśnienie 
rozrywające 

[bar] 

podciśnienie 
[bar] 

promień 
zagięcia  

[mm] 

masa 
[kg/m] 

długość 
rolki 
[m] 

SO-OILSTAR-SD-019 19 29 5 10 30 0,9 76 0,55 40 

SO-OILSTAR-SD-025 25 35 5 10 30 0,9 100 0,65 40 

SO-OILSTAR-SD-032 32 42 5 10 30 0,9 128 0,91 40 

SO-OILSTAR-SD-038 38 48 5 10 30 0,9 152 1,06 40 

SO-OILSTAR-SD-040 40 50 5 10 30 0,9 160 1,21 40 

SO-OILSTAR-SD-045 45 55 5 10 30 0,9 180 1,34 40 

SO-OILSTAR-SD-051 51 61 5 10 30 0,9 204 1,47 40 

SO-OILSTAR-SD-060 60 72 6 10 30 0,9 240 2,11 40 

SO-OILSTAR-SD-063 63 75 6 10 30 0,9 252 2,16 40 

SO-OILSTAR-SD-076 76 88 6 10 30 0,9 304 2,71 40 

SO-OILSTAR-SD-080 80 92 6 10 30 0,9 320 3,57 40 

SO-OILSTAR-SD-090 90 104 7 10 30 0,9 400 3,98 40 

SO-OILSTAR-SD-102 102 116 7 10 30 0,9 408 3,97 40 

SO-OILSTAR-SD-110 110 124 7 10 30 0,9 440 5,02 40 

SO-OILSTAR-SD-125 125 142 8,5 10 30 0,9 500 6,69 40 

SO-OILSTAR-SD-152 152 172 10 10 30 0,9 760 8,74 40 

Uwaga: indeksy wyróżnione kolorem – najczęściej stosowane. 

 

 

 

Węże OIL STAR SD: 

• DN19 z końcówką hydrauliczną z gwintem zewnętrznym 3/4” BSPT (TI-
ZBZ130-12-12) i tuleją (TI-L-33-12) ze stali ocynkowanej; 

• DN38 ze złączem CAMLOCK 1.1/2” typ ERS (stal AISI 316) i tuleją ze stali 
AISI 304 (TI-LDR-050-24-SS); 

• DN76 ze złączem CAMLOCK 3” typ E (aluminium, AC-E-300-AX) 
zamontowanym dwoma mocnymi opaskami śrubowymi ze stali ocynkowanej 
(AB-HDC-086-091-W1). 
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Węże do przeładunku paliw i olejów 
 

GENOVA® GLOBAL 
Mocny wąż tłoczny do benzyny i oleju, do 
wymagających warunków pracy, antystatyczny 

Warstwa wewn.:  czarna, gładka guma NBR  
Wzmocnienie: kord syntetyczny 
Warstwa zewn.: czarna guma syntetyczna 
Temp. pracy: od -30⁰C do +90⁰C  

(chwilowo do +110⁰C) 
 

Mocny wąż tłoczny przeznaczony do benzyny bezołowiowej, oleju napędowego oraz płynnych paliw zawierających do 50% 
związków aromatycznych. Używany w przemyśle i transporcie do przesyłu i przeładunku produktów petrochemicznych, w 
autocysternach, na drogowych i kolejowych terminalach rozładunku oraz załadunku paliw. 
Warstwa wewnętrzna z czarnej, gładkiej, antystatycznej (R ≤ 106 Ω) gumy NBR (NBR1). Wzmocnienie warstwami 
wysokowytrzymałego kordu. Posiada dwie linki miedziane zapewniające ciągłość elektryczną między końcówkami węża – 
pod warunkiem prawidłowego podłączenia do końcówek. Warstwa zewnętrzna z czarnej, antystatycznej (R ≤ 106 Ω) gumy 
syntetycznej, samogasnąca, odporna na ścieranie, olej, ozon oraz warunki atmosferyczne. Rezystancja na wskroś ścianki węża 
R ≤ 109 Ω (typ M/T). Zgodny z normami EN12115:11 (16 bar), EN 1761(10 bar), ISO 2929 (10 bar), TRbF.  
Doskonała odporność na działanie produktów petrochemicznych, mocna konstrukcja oraz właściwości antystatyczne zarówno 
warstwy wewnętrznej i zewnętrznej, wbudowane linki antystatyczne, rekomendują ten wąż do wymagających zastosowań, 
również w strefach zagrożenia wybuchem. W każdym przypadku jednak zastosowanie w strefie zagrożenia wybuchem (ATEX) 
powinno być poprzedzone analizą ryzyka przeprowadzoną przez specjalistę. 
Na specjalne zamówienie dostępna wersja bez linki (typ Ω/T). 

Sprawdzenie odporności chemicznej: tabela odporności chemicznej NBR (dobór wstępny), potwierdzenie odporności i 
warunków zastosowania przez Tubes International. 
 
 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

grubość 
ścianki 
[mm] 

ciśnienie 
robocze 

[bar] 

ciśnienie 
rozrywające 

[bar] 

masa 
[kg/m] 

długość 
rolki 
[m] 

GENOVA GLOBAL „M/T” – antystatyczna guma przewodząca (warstwa wewnętrzna i zewnętrzna) + 2 linki miedziane 

IV-GENOVA-EN-019 19 30 5,5 16 64 0,50 60 / 120 

IV-GENOVA-EN-025 25 37 6 16 64 0,66 60 / 120 

IV-GENOVA-EN-032 32 45 6,5 16 64 0,88 60 / 120 

IV-GENOVA-EN-038 38 51 6,5 16 64 1,03 60 / 120 

IV-GENOVA-EN-040 40 53 6,5 16 64 1,08 60 / 120 

IV-GENOVA-EN-050 50 66 8 16 64 1,71 60 / 120 

IV-GENOVA-EN-063 63,5 79,5 8 16 64 2,08 60 / 120 

IV-GENOVA-EN-075 75 91 8 16 64 2,41 60 / 120 

IV-GENOVA-EN-080 80 96 8 16 64 2,56 60 / 120 

IV-GENOVA-EN-100 100 116 8 16 64 2,94 60 / 120 

Uwaga: indeksy wyróżnione kolorem – najczęściej stosowane. 

 

Wąż GENOVA GLOBAL 
DN25 ze złączem z 
gwintem zewnętrznym 1” 
BSP ze stali nierdzewnej 
AISI 316 zamontowanym 
obejmą skorupową z 
aluminium. 
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Węże do przeładunku paliw i olejów 
 

GENOVA LL® GLOBAL 
Mocny wąż ssawno-tłoczny do benzyny i oleju, do 
wymagających warunków pracy, antystatyczny 
Warstwa wewn.:  czarna, gładka guma NBR  
Wzmocnienie: kord syntetyczny, spirala stalowa 
Warstwa zewn.: czarna guma syntetyczna 
Temp. pracy: od -30⁰C do +90⁰C  

(chwilowo do +110⁰C) 
 

Mocny wąż ssawno-tłoczny przeznaczony do benzyny bezołowiowej, oleju napędowego oraz płynnych paliw zawierających do 
50% związków aromatycznych. Używany w przemyśle i transporcie do przesyłu i przeładunku produktów petrochemicznych, w 
autocysternach, na drogowych i kolejowych terminalach rozładunku oraz załadunku paliw.  
Warstwa wewnętrzna z czarnej, gładkiej, antystatycznej (R ≤ 106 Ω) gumy NBR (NBR1). Wzmocnienie warstwami 
wysokowytrzymałego kordu oraz spiralą stalową. Posiada dwie linki miedziane zapewniające ciągłość elektryczną między 
końcówkami węża – pod warunkiem prawidłowego podłączenia do końcówek. Warstwa zewnętrzna z czarnej, 
antystatycznej (R ≤ 106 Ω) gumy syntetycznej, samogasnąca, odporna na ścieranie, olej, ozon oraz warunki atmosferyczne. 
Rezystancja na wskroś ścianki węża R ≤ 109 Ω (typ M/T). Zgodny z normami EN12115:11 (16 bar), EN 1761(10 bar), ISO 2929 
(10 bar), TRbF. Certyfikowany do stref zagrożenia wybuchem Ex (ATEX). 
Doskonała odporność na działanie produktów petrochemicznych, mocna konstrukcja oraz właściwości antystatyczne zarówno 
warstwy wewnętrznej i zewnętrznej, wbudowane linki antystatyczne, rekomendują ten wąż do wymagających zastosowań, 
również w strefach zagrożenia wybuchem. W każdym przypadku jednak zastosowanie w strefie zagrożenia wybuchem (ATEX) 
powinno być poprzedzone analizą ryzyka przeprowadzoną przez specjalistę. 
Na specjalne zamówienie dostępna wersja bez linki (typ Ω/T). 

Sprawdzenie odporności chemicznej: tabela odporności chemicznej NBR (dobór wstępny), potwierdzenie odporności i 
warunków zastosowania przez Tubes International. 
 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

grubość 
ścianki 
[mm] 

ciśnienie 
robocze 

[bar] 

ciśnienie 
rozrywające 

[bar] 

podciśnienie 
[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
[kg/m] 

długość 
rolki 
[m] 

GENOVA LL GLOBAL „M/T” – antystatyczna guma przewodząca (warstwa wewnętrzna i zewnętrzna) + 2 linki miedziane 

IV-GENOVA-LL-EN-019 19 32 6,5 16 64 0,9 114 0,76 60 / 120 

IV-GENOVA-LL-EN-025 25 38 6,5 16 64 0,9 150 0,93 60 / 120 

IV-GENOVA-LL-EN-032 32 45 6,5 16 64 0,9 176 1,13 60 / 120 

IV-GENOVA-LL-EN-038 38 52 7 16 64 0,9 228 1,42 60 / 120 

IV-GENOVA-LL-EN-050 50 65,5 7,75 16 64 0,9 275 2,02 60 / 120 

IV-GENOVA-LL-EN-063 63,5 78,5 7,5 16 64 0,9 286 2,56 60 / 120 

IV-GENOVA-LL-EN-075 75 90 7,5 16 64 0,9 338 3,06 60 / 120 

IV-GENOVA-LL-EN-080 80 95,5 7,75 16 64 0,9 360 3,27 60 / 120 

IV-GENOVA-LL-EN-100 100 116 8 16 64 0,9 450 4,37 60 / 120 

Uwaga: indeksy wyróżnione kolorem – najczęściej stosowane. 

 

1. Wąż GENOVA LL GLOBAL DN25 ze złączem CAMLOCK typ CRS 1” ze stali 
nierdzewnej AISI 316 zamontowanym tuleją (TI-LR-040-16-SS) ze stali 
nierdzewnej AISI 304. 

 
2. Wąż GENOVA LL EN DN19 ze złączem CAMLOCK typ E 3/4”  ze stali 

nierdzewnej AISI 316 zamontowanym za pomocą dwóch opasek 
ślimakowych ze stali nierdzewnej. 

 
3. Wąż GENOVA LL GLOBAL DN75 z końcówką z gwintem zewnętrznym BSP 

3” ze stali nierdzewnej AISI 316 (GD-VSLB-080-075-SS) zamontowaną 
obejmą skorupową ze stali nierdzewnej AISI 316 (RS-636075008020). 
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Węże do przeładunku ciekłego asfaltu 
 

Asfalt, bitum, smoła – czarne, brunatnoczarne, zależnie od temperatury stałe 
lub półpłynne, lepkie substancje, stanowiące mieszaninę węglowodorów 
pochodzenia naturalnego lub sztucznego. 
Asfalt występuje w naturalnych złożach, ale większość wytwarzana jest z ropy 
naftowej – jest to najcięższa frakcja w procesie destylacji ropy. Składniki 
asfaltu to nietopliwe, twarde asfalteny, rozproszone w żywicach i olejach, 
nadających asfaltowi elastyczność, płynność i ciągliwość. Bitum, bitumen 
(bitumin) to terminy ogólniejsze, używane często zamiennie dla asfaltu. 
Smoła jest produktem sztucznym, otrzymywanym z węgla kamiennego lub 
brunatnego, łupków bitumicznych lub z drewna. Jest bardziej płynna niż asfalt, 
może zawierać więcej agresywnych chemicznie składników i jest bardziej 
szkodliwa dla zdrowia i środowiska. 
Ze względu na wodoodporność, asfalt, bitum, lub smoła używane są jako 
substancje uszczelniające, izolujące i spajające (lepiszcze) - przede wszystkim 
w budownictwie i drogownictwie. Asfalt produkowany jest w rafineriach ropy 
naftowej, a następnie transportowany cysternami drogowymi, kolejowymi lub 
specjalnymi statkami w stanie płynnym, podgrzanym do około 160ºC÷180ºC 
do miejsc dalszego przetwarzania. Najwięcej asfaltu używa się do budowy nawierzchni dróg. Asfalt transportowany jest cysternami do wytwórni 
mas bitumicznych, gdzie w specjalnych maszynach (otaczarkach) suche i gorące kruszywo mineralne (piasek, grys lub żwir) mieszane jest z 
gorącym, płynnym asfaltem i wypełniaczami. Gotowa mieszanka mineralno – asfaltowa ładowana jest na samochody i przewożona na plac 
budowy.  
Węże do przeładunku ciekłego asfaltu 
Rozładunek cysterny z gorącym asfaltem np. w wytwórni mas bitumicznych (stacjonarnej lub mobilnej) odbywa się za pomocą węży elastycznych: 
grawitacyjnie, za pomocą pomp lub nadciśnienia w zbiorniku cysterny. Do przeładunku stosowane mogą być różne rodzaje węży: gumowe, 
stalowe, kompozytowe. Średnice wewnętrzne węży to najczęściej DN50, 63, 76 i 102 mm. Węże gumowe do przeładunku asfaltu charakteryzują: 

• Warstwa wewnętrzna odporna na wysoką temperaturę 180ºC ÷ 200ºC oraz odporna chemicznie na agresywne składniki masy bitumicznej 
(asfaltu), w tym gorące węglowodory aromatyczne. Na warstwę wewnętrzną stosowane są dlatego specjalne rodzaje gumy syntetycznej: 
wysokotemperaturowe typy gumy NBR lub CR, guma poliakrylowa (ACM) i ich mieszanki. Odpowiednie wymagania odporności na olej, 
temperaturę, ozon i starzenie dotyczą warstwy zewnętrznej. 

• Obok węży o klasycznej konstrukcji ze wzmocnieniem kordem (oplotem) stalowym lub tekstylnym oraz spiralą stalową pomiędzy gładką 
warstwą wewnętrzną i zewnętrzną występują półkarbowane węże ze spiralą wewnętrzną z płaskiego lub owalnego drutu widoczną pomiędzy 
karbami warstwy wewnętrznej. 

• Ciśnienie robocze węży do przeładunku asfaltu od kilku do kilkunastu bar. 

• Współczynnik bezpieczeństwa (ciśnienie rozerwania / max. ciśnienie robocze) minimum 4:1  lub wyższy (6:1 wg EN 13482). 

• Odporność na podciśnienie (np. 0,85 bar wg EN 13482). 

• Oprócz węży wg standardu producenta stosowane są węże wg normy EN 13482. 
Węże do natryskiwania ciekłego asfaltu lub emulsji asfaltowej  
W budownictwie drogowym stosowane są węże do natryskiwania ciekłego asfaltu lub emulsji asfaltowej. Są to węże tłoczne o średnicach typowo 
19 lub 25 mm, ze wzmocnieniem stalowym lub tekstylnym, o podobnej charakterystyce, ale charakteryzujące się znacznie większą giętkością 
wymaganą przy obsłudze ręcznej. 
 

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA WĘŻY DO GORĄCEGO 
ASFALTU 

  

Gorący płynny asfalt jest wysoce niebezpieczny. Należy ściśle przestrzegać warunków pracy 
węża i zaleceń bezpieczeństwa. 

Węże powinny być użytkowane wyłącznie przez przeszkolony i doświadczony personel i 
regularnie sprawdzane ! 

• Nie wolno użytkować węża przy wyższej temperaturze medium, niż podana w specyfikacji. Nawet 
krótki czas użytkowania przy wyższej temperaturze skraca żywotność węża i znacząco zwiększa 
ryzyko. 

• Węże do gorącego asfaltu nie powinny być zaginane bezpośrednio przy końcówkach. Węże do 
gorącego asfaltu powinny być zginane pośrodku swojej długości, stosując ugięcia łagodniejsze niż 
przy standardowych wężach przeładunkowych np. do paliwa. 

• Gorące węże do asfaltu nie powinny być zamykane zaślepkami. Ochłodzenie powoduje powstanie 
próżni i różnic temperatur, co może doprowadzić do separacji warstw węża. Zaślepienie węża może 
być dokonane po jego schłodzeniu do temperatury otoczenia. 

• Nie wolno podgrzewać węża używając np. palników w celu jego oczyszczenia. Przy prawidłowo 
prowadzonej operacji przeładunku asfalt pozostaje płynny umożliwiając całkowite opróżnienie węża 
przed jego rozłączeniem.  

• Jeżeli oczyszczenie węża (okuć) ma być jednak przeprowadzone, można to przeprowadzić na 
jeszcze gorącym wężu za pomocą oleju napędowego i pędzla / szczotki.  

• Należy zwrócić szczególną uwagę na inspekcję  węża (kompletnego przewodu) przed i po 
użytkowaniu: okucia i ich mocowanie powinny być nienaruszone, nie powinno być zgnieceń, 
załamań, owalizacji, otarć, widocznego wzmocnienia węża. Węże z takimi oznakami powinny być 
natychmiast wycofane z eksploatacji, ewentualnie naprawione poprzez skrócenie przez 
specjalistyczny serwis, a przed użyciem przetestowane ciśnieniowo. 

• Zaleca się, aby inspekcja węża była przeprowadzana przez doświadczony i przeszkolony personel, 
a przewody poddawane regularnym kontrolom wraz z próbą ciśnieniową co sześć miesięcy. 
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Węże do przeładunku ciekłego asfaltu 

 

SEVEN CORD 
Wąż tłoczny do płynnego asfaltu 

Warstwa wewn.: czarna mieszanka poliakrylowa 
Wzmocnienie:  kord z drutu stalowego  
Warstwa zewn.: czarna guma syntetyczna 
Temp. pracy:  od -15°C do +200°C 

 
 
 

Mocny wąż tłoczny przeznaczony do przesyłu i przeładunku gorącego płynnego asfaltu, smoły, produktów bitumicznych. 
Stosowany do załadunku i rozładunku cystern drogowych, kolejowych oraz w wytwórniach mas bitumicznych.  
Warstwa wewnętrzna z czarnej, gładkiej, odpornej na asfalt i wysoką temperaturę mieszanki gumy poliakrylowej. Wzmocnienie 
warstwami kordu z drutów stalowych. Warstwa zewnętrzna z czarnej, gładkiej, gumy syntetycznej odpornej na warunki 
atmosferyczne, ozon, ścieranie, asfalt i oleje. 
Uwaga: Gorący płynny asfalt jest wysoce niebezpieczny. Należy ściśle przestrzegać warunków pracy węża i zaleceń 
bezpieczeństwa. Węże powinny być użytkowane przez przeszkolony i doświadczony personel i regularnie sprawdzane. 
 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

grubość 
ścianki 
[mm] 

ciśnienie 
robocze 

[bar] 

ciśnienie 
rozrywające 

[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
[kg/m] 

długość 
rolki 
[m] 

IV-SEVENCORD-13 13 25 6 10 40 104 0,55 60 / 120 

IV-SEVENCORD-16 16 28 6 10 40 128 0,63 60 / 120 

IV-SEVENCORD-19 19 31 6 10 40 152 0,72 60 / 120 

IV-SEVENCORD-25 25 39 7 10 40 200 1,23 60 / 120 

IV-SEVENCORD-32 32 45 6,5 10 40 256 1,19 60 / 120 

IV-SEVENCORD-40 40 54 7 10 40 300 1,53 60 / 120 

IV-SEVENCORD-51 51 65 7 10 40 408 1,89 60 / 120 

 
 

SEVEN 
Wąż ssawno - tłoczny do płynnego asfaltu 

Warstwa wewn.: czarna mieszanka poliakrylowa 
Wzmocnienie:  kord z drutu stalowego, spirala 

stalowa 
Warstwa zewn.: czarna guma syntetyczna 
Temp. pracy:  od -15°C do +200°C 
 

 

Mocny wąż ssawno - tłoczny przeznaczony do przesyłu i przeładunku gorącego płynnego asfaltu, smoły, produktów bitumicznych. 
Stosowany do załadunku i rozładunku cystern drogowych, kolejowych, w wytwórniach mas bitumicznych oraz w portach.  
Warstwa wewnętrzna z czarnej, gładkiej, odpornej na asfalt i wysoką temperaturę mieszanki gumy poliakrylowej. Wzmocnienie 
warstwami kordu z drutów stalowych i spiralą stalową. Warstwa zewnętrzna z czarnej, gładkiej, gumy syntetycznej odpornej na 
warunki atmosferyczne, ozon, ścieranie, asfalt i oleje. 
Uwaga: Gorący płynny asfalt jest wysoce niebezpieczny. Należy ściśle przestrzegać warunków pracy węża i zaleceń 
bezpieczeństwa. Węże powinny być użytkowane przez przeszkolony i doświadczony personel i regularnie sprawdzane. 
 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

grubość 
ścianki 
[mm] 

ciśnienie 
robocze 

[bar] 

ciśnienie 
rozrywające 

[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
[kg/m] 

długość 
rolki 
[m] 

IV-SEVEN-013 13 26,5 6,75 10 40 72 0,84 60 

IV-SEVEN-019 19 32 6,5 10 40 105 1,08 60 

IV-SEVEN-025 25 40 7,5 10 40 138 1,43 60 

IV-SEVEN-032 32 48 8 10 40 176 1,95 60 

IV-SEVEN-038 38 53,5 7,75 10 40 210 2,19 60 

IV-SEVEN-051 51 69,5 9,25 10 40 280 3,26 60 

IV-SEVEN-063 63,5 82 9,25 10 40 345 4,04 60 

IV-SEVEN-076 76 95,5 9,75 10 40 456 5,28 60 

IV-SEVEN-090 90 109,5 9,75 10 40 540 6,15 60 

IV-SEVEN-102 102 125 11,5 10 40 606 8,08 60 

IV-SEVEN-127 127 151 12 10 40 742 13,17 60 

IV-SEVEN-152 152 179,5 13,75 10 40 861 18,90 60 

Uwaga: indeksy wyróżnione kolorem – najczęściej stosowane. 
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Węże do przeładunku ropy naftowej i urobku wiertniczego 

    

RIG STAR D 
Wąż tłoczny do ropy naftowej, płuczki i urobku 
wiertniczego 
Warstwa wewn.: czarna guma NBR 
Wzmocnienie:  kord syntetyczny 
Warstwa zewn.: czarna guma CR 
Temp. pracy:  od -30°C do +85°C 

 
 
Mocny wąż tłoczny przeznaczony do przesyłu i przeładunku ropy naftowej, produktów 
petrochemicznych oraz urobku wiertniczego zmieszanego z ropą naftową (do 50% związków 
aromatycznych). Może być stosowany również do cementu, barytu, wody morskiej oraz solanki. 
Warstwa wewnętrzna z czarnej, gładkiej, antystatycznej gumy NBR. Wzmocnienie warstwami 
wytrzymałego kordu syntetycznego. Posiada miedzianą linkę zapewniającą ciągłość 
elektryczną między końcówkami węża. Warstwa zewnętrzna z gumy chloroprenowej CR, 
trudnopalna, odporna na ścieranie, ozon, wodę morską oraz warunki atmosferyczne. 
Zaprojektowany jako specjalistyczny wąż OFFSHORE do eksploatacji na platformach 
wiertniczych. Szeroko stosowany na platformach Morza Północnego. Może być z 
powodzeniem używany w zastosowaniach lądowych. 

Sprawdzenie odporności chemicznej: tabela odporności chemicznej NBR (dobór wstępny), 
potwierdzenie odporności i warunków zastosowania przez Tubes International. 
 

indeks 
średnica wewnętrzna średnica 

zewnętrzna 
[mm] 

grubość 
ścianki 
[mm] 

ciśnienie 
robocze 

[bar] 

ciśnienie 
rozrywające 

[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

siła 
zrywająca 

[kG] 

masa 
[kg/m] 

długość 
rolki 
[m] [cal] [mm] 

SO-RIGSTAR-D-051 2” 51 65 7,0 20 60 408 216 1,56 60 

SO-RIGSTAR-D-076 3” 76 90 7,0 20 60 608 418 2,44 60 

SO-RIGSTAR-D-102 4” 102 118 8,0 20 60 816 704 3,57 60 

SO-RIGSTAR-D-127 5” 127 145 9,0 20 60 1016 1109 5,83 60 

Uwaga: indeksy wyróżnione kolorem – najczęściej stosowane. 

 

Wąż RIGSTAR D DN76 z 
końcówką z gwintem 
zewnętrznym BSP 3” (GD-VSLB-
080-075-SS, stal nierdzewna AISI 
316) i złączem typu TANK 
WAGEN VK 3” ze stali 
nierdzewnej AISI 316. Końcówka 
zamontowana obejmą skorupową 
z aluminium (TI-SC-075-080-AL). 
Rozwiązanie dla lądowych 
zastosowań przeładunkowych i 
przemysłowych, niezalecane dla 
morskich węży przeładunkowych i 
innych zastosowań offshore. 

 

Wąż RIGSTAR D DN76 zakuty 
systemem okuwania 
wewnętrznego z końcówką z 
gwintem zewnętrznym BSP 3” 
(TM-KZBP-075) i tuleją (typu TM-
W-…), ze stali ocynkowanej. 
System okuwania wewnętrznego 
zapewnia przelot przez końcówkę 
o pełnej średnicy (równej średnicy 
wewnętrznej węża) i jest 
powszechnie stosowany do 
morskich (offshore) węży 
przeładunkowych. Okucia do 
zakuwania wewnętrznego 
przedstawione są w dziale 
ARMATURA PRZEMYSŁOWA. 
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Węże do przeładunku ropy naftowej i urobku wiertniczego 
    

 
RIG STAR SD 
Wąż ssawno - tłoczny do ropy naftowej, płuczki i 
urobku wiertniczego 
Warstwa wewn.: czarna guma NBR 
Wzmocnienie:  kord syntetyczny, spirala stalowa 
Warstwa zewn.: czarna guma CR 
Temp. pracy:  od -30°C do +85°C 

 
Mocny wąż ssawno - tłoczny przeznaczony do przesyłu i przeładunku ropy naftowej, 
produktów petrochemicznych oraz urobku wiertniczego zmieszanego z ropą naftową (do 
50% związków aromatycznych).  Może być stosowany również do cementu, barytu, wody 
morskiej oraz solanki. Warstwa wewnętrzna z czarnej, gładkiej, antystatycznej gumy NBR. 
Wzmocnienie warstwami wytrzymałego kordu syntetycznego i spiralą stalową. Posiada 
miedzianą linkę zapewniającą ciągłość elektryczną między końcówkami węża. Warstwa 
zewnętrzna z gumy chloroprenowej CR, trudnopalna, odporna na ścieranie, ozon, wodę 
morską oraz warunki atmosferyczne. Wydłużenie <10% przy ciśnieniu 20 bar. 
Zaprojektowany jako specjalistyczny wąż OFFSHORE do eksploatacji na platformach 
wiertniczych. Szeroko stosowany na platformach Morza Północnego. Może być z 
powodzeniem używany w zastosowaniach lądowych. 
Sprawdzenie odporności chemicznej: tabela odporności chemicznej NBR (dobór 
wstępny), potwierdzenie odporności i warunków zastosowania przez Tubes International. 
 

indeks 

średnica  
wewnętrzna 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

grubość 
ścianki 
[mm] 

ciśnienie 
robocze 

[bar] 

ciśnienie 
rozrywające 

[bar] 

podciśnienie 
[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

siła 
zrywająca 

[kG] 

masa 
[kg/m] 

długość 
rolki 
[m] [cal] [mm] 

SO-RIGSTAR-SD-051 2” 51 65 7,0 20 60 0,9 204 247 2,07 60 

SO-RIGSTAR-SD-076 3” 76 92 8,0 20 60 0,9 304 471 3,31 60 

SO-RIGSTAR-SD-102 4” 102 118 8,0 20 60 0,9 408 770 4,66 60 

SO-RIGSTAR-SD-127 5” 127 147 10,0 20 60 0,9 508 1180 7,00 60 

Uwaga: indeksy wyróżnione kolorem – najczęściej stosowane. 

 

Wąż RIGSTAR SD DN51 z końcówką z 
gwintem zewnętrznym BSP 2” (GD-
VSLB-050-050-SS, stal nierdzewna AISI 
316) i tuleją (TI-LDR-068-32-SS), ze stali 
nierdzewnej AISI 304. Końcówka może 
być również zamontowana obejmą 
skorupową z aluminium lub stali 
nierdzewnej. Rozwiązanie dla 
zastosowań lądowych, przemysłowych, 
niezalecane dla morskich węży 
przeładunkowych i innych zastosowań 
offshore. 

 

 
Wąż RIGSTAR SD DN102 zakuty 
systemem okuwania 
wewnętrznego z końcówką z 
gwintem zewnętrznym BSP 4” 
(TM-KZBP-100) i tuleją (typu TM-
W), ze stali ocynkowanej. System 
okuwania wewnętrznego 
zapewnia przelot przez końcówkę 
o pełnej średnicy (równej średnicy 
wewnętrznej węża) i jest 
powszechnie stosowany do 
morskich (offshore) węży 
przeładunkowych. Tuleja 
malowana farbą poliuretanową 
nie podlega zaciskaniu z 
zewnątrz. Okucia do zakuwania 
wewnętrznego przedstawione są 
w dziale ARMATURA 
PRZEMYSŁOWA. 
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Węże do przeładunku ropy naftowej i urobku wiertniczego 
 

FUEL SOFTWALL 
Wąż tłoczny do ropy naftowej, płuczki i urobku 

Warstwa wewn.: czarna guma NBR / PVC 
Wzmocnienie:  kord syntetyczny  
Warstwa zewn.: czarna guma CR 
Temp. pracy:  od -20°C do +90°C 

 
 

 
Mocny wąż tłoczny przeznaczony do przesyłu i przeładunku ropy naftowej, produktów 
petrochemicznych oraz urobku wiertniczego zmieszanego z ropą naftową (do 50% związków 
aromatycznych).   
Warstwa wewnętrzna z czarnej, gładkiej mieszanki gumowej NBR/PVC. Wzmocnienie warstwami 
wytrzymałego kordu syntetycznego. Posiada miedziane linki zapewniające ciągłość elektryczną 
między końcówkami węża – pod warunkiem prawidłowego podłączenia do końcówek. 
Warstwa zewnętrzna z gumy chloroprenowej CR, trudnopalna, odporna na olej, wodę morską, 
ścieranie oraz warunki atmosferyczne.  
Zaprojektowany jako specjalistyczny wąż OFFSHORE do eksploatacji na platformach wiertniczych. 
Szeroko stosowany na platformach Morza Północnego, z powodzeniem użytkowany w 
zastosowaniach lądowych. 
Na specjalne zamówienie dostępne również wersje o wyższym ciśnieniu roboczym (20 bar, 27 bar), z określoną siłą zrywającą 
przy rozciąganiu (2T dla 2”, 4T dla 3” oraz 7T dla 4”, 5” i 6”) oraz uznaniem typu ABS (American Bureau of Shipping Type Approval) 
dla kompletnego przewodu.  

Sprawdzenie odporności chemicznej: tabela odporności chemicznej NBR (dobór wstępny), potwierdzenie odporności i 
warunków zastosowania przez Tubes International. 
 

indeks 
średnica wewnętrzna średnica 

zewnętrzna 
[mm] 

grubość 
ścianki 
[mm] 

ciśnienie 
robocze 

[bar] 

ciśnienie 
rozrywające 

[bar] 

masa 
[kg/m] 

długość 
rolki 
[m] [cal] [mm] 

IV-FUEL-SW-051 2” 51 66 7,5 17 52 1,64 60 / 120 

IV-FUEL-SW-076 3” 76 92 8 17 52 2,52 60 / 120 

IV-FUEL-SW-102 4” 102 119 8,5 17 52 3,52 60 / 120 

IV-FUEL-SW-127 5” 127 146 9,5 17 52 4,82 60 / 120 

IV-FUEL-SW-152 6” 152 174,5 11,25 17 52 6,69 60 / 120 

IV-FUEL-SW-203 8” 203 225,5 11,25 17 52 8,79 60 

Uwaga: indeksy wyróżnione kolorem – najczęściej stosowane. 

 

Wąż FUEL SOFTWALL DN102 z 
końcówką ze stali węglowej z 
gwintem zewnętrznym 4” NPT 
zaciśniętą od wewnątrz (system 
zaciskania wewnętrznego). 
Zapewnia to pełną średnicę 
przelotu (102 mm) przez końcówkę. 
Tuleja malowana farbą 
poliuretanową nie podlega 
zaciskaniu z zewnątrz.  Końcówka 
NPT posiada miejsce na 
umieszczenie zawiesia typu 
HOOKIE HOOK zabezpieczonego 
obejmą. Na gwint NPT nakręcone 
będzie złącze HAMMER LUG lub 
złącze suchoodcinające. 

 

 
Przykładowy schemat zastosowania węży FUEL pomiędzy platformą  (RIG) a statkiem (BOAT): 

 
A – kołnierz; B – złącze obrotowe; C – złącze awaryjnego rozłączania; D – złącze HAMMER LUG ; E – zawiesie HOOKIE HOOK; F – złącze suchoodcinające. 
Wąż FUEL HARDWALL FLOAT - patrz rozdział „Węże pływające” w dziale WĘŻE PRZEMYSŁOWE. 
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Węże do przeładunku ropy naftowej i urobku wiertniczego 
 

FUEL HARDWALL® 
Wąż ssawno - tłoczny do ropy naftowej, płuczki i 
urobku wiertniczego 

Warstwa wewn.: czarna guma NBR / PVC 
Wzmocnienie:  kord syntetyczny, spirala stalowa 
Warstwa zewn.: czarna guma CR 
Temp. pracy:  od -20°C do +90°C 

 
 
Mocny wąż ssawno - tłoczny przeznaczony do przesyłu i przeładunku ropy naftowej, produktów 
petrochemicznych oraz urobku wiertniczego zmieszanego z ropą naftową (do 50% związków 
aromatycznych).   
Warstwa wewnętrzna z czarnej, gładkiej mieszanki gumowej NBR/PVC. Wzmocnienie warstwami 
wytrzymałego kordu syntetycznego i spiralą stalową. Posiada miedziane linki zapewniające 
ciągłość elektryczną między końcówkami węża – pod warunkiem prawidłowego 
podłączenia do końcówek. Warstwa zewnętrzna z gumy chloroprenowej CR, trudnopalna, 
odporna na olej, wodę morską, ścieranie oraz warunki atmosferyczne.  
Zaprojektowany jako specjalistyczny wąż OFFSHORE do eksploatacji na platformach 
wiertniczych. Szeroko stosowany na platformach Morza Północnego, z powodzeniem 
użytkowany w zastosowaniach lądowych. 
Na specjalne zamówienie dostępne również wersje o wyższym ciśnieniu roboczym (20 / 27 / 30 / 35 bar), z określoną siłą 
zrywającą przy rozciąganiu (maksymalnie do 2T dla 2”, 4T dla 3” oraz 7T dla 4”, 5” i 6”) oraz z uznaniem typu ABS (American 
Bureau of Shipping Type Approval) dla kompletnego przewodu.  

Sprawdzenie odporności chemicznej: tabela odporności chemicznej NBR (dobór wstępny), potwierdzenie odporności i 
warunków zastosowania przez Tubes International. 
 

indeks 
średnica wewnętrzna średnica 

zewnętrzna 
[mm] 

grubość 
ścianki 
[mm] 

ciśnienie 
robocze 

[bar] 

ciśnienie 
rozrywające 

[bar] 

podciśnienie 
[bar] 

promień 
zagięcia 

masa 
[kg/m] 

długość 
rolki 
[m] [cal] [mm] 

IV-FUEL-HW-051 2” 51 66,5 7,75 17 52 0,9 255 2,07 60 / 120 

IV-FUEL-HW-076 3” 76 94 9,0 20 60 0,9 380 3,50 60 / 120 

IV-FUEL-HW-102 4” 102 120,5 9,25 17 52 0,9 560 5,18 60 / 120 

IV-FUEL-HW-127 5” 127 151 12,0 17 52 0,9 700 8,01 60 

IV-FUEL-HW-152 6” 152 181,5 14,75 17 52 0,9 910 12,05 60  

IV-FUEL-HW-203 8” 203 238 17,5 17 52 0,9 1320 22,46 60 
 

Uwaga: indeksy wyróżnione kolorem – najczęściej stosowane. 

 

  

 

Wąż FUEL HARDWALL DN152 o długości 8 m obustronnie zakończony końcówkami ze stali węglowej z gwintem zewnętrznym stożkowym NPT 6”. Końcówki 
zaciśnięte tulejami ze stali węglowej – zaciskanie zewnętrzne. Na jednym końcu zamontowane złącze HAMMER LUG typ 100 6” część męska z nakrętką z gwintem 
wewnętrznym, na drugim końcu złącze HAMMER LUG typ 100 6” część damska z gwintem zewnętrznym. Kompletny przewód będzie używany do płuczki 
wiertniczej w zastosowaniu lądowym. 
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Węże zaopatrzenia platformy wiertniczej w wodę pitną 
    

POTABLE / POTABLE LL 
Wąż do przeładunku wody pitnej na platformę 
wiertniczą 
Warstwa wewn.: biała guma IIR 
Wzmocnienie:  kord syntetyczny (POTABLE) 

kord i spirala stalowa (POTABLE LL) 
Warstwa zewn.: pomarańczowa guma EPDM 
Temp. pracy:  od -40°C do +100°C 

 

 

Mocny wąż tłoczny (POTABLE) lub ssawno – tłoczny (POTABLE LL) 
przeznaczony do przeładunku wody pitnej między statkami 
zaopatrzenia (PSV- Platform Supply Vessel) a platformą wiertniczą. 
Powszechnie stosowany na platformach Morza Północnego. 

Warstwa wewnętrzna z białej, gładkiej gumy butylowej IIR o jakości 
spożywczej. Spełnia wymagania europejskie 1935/2004/EC i 
2023/2006/EC (GMP). Nie zawiera ftalanów i bisfenolu A oraz 
policyklicznych węglowodorów aromatycznych (PAH Free), zgodnie z 
ZEK 01.4-08 Cat.1. Warstwa wewnętrzna zgodna z FDA 21 CFR 
177.2600 dla substancji uwodnionych, BfR XXI kat. 2. Wzmocnienie 
warstwami kordu syntetycznego, a dla wersji ssawno-tłocznej 
(POTABLE LL) dodatkowo spiralą stalową. Warstwa zewnętrzna z 
pomarańczowej gumy syntetycznej EPDM, odporna na warunki 
atmosferyczne, ozon i wodę morską. 

Na specjalne zamówienie dostępne również wersje z uznaniem typu ABS (American Bureau of Shipping Type Approval) z 
określoną siłą zrywającą przy rozciąganiu (2T dla 2”, 4T dla 3” oraz 7T dla 4”), o ciśnieniu roboczym 20 bar i współczynniku 
bezpieczeństwa 4:1.  

Sprawdzenie odporności chemicznej: tabela odporności chemicznej IIR producenta (dostępna w Tubes International, dobór 
wstępny), potwierdzenie odporności i warunków zastosowania przez Tubes International. 
 

indeks 

średnica  
wewnętrzna 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

grubość 
ścianki 
[mm] 

ciśnienie 
robocze 

[bar] 

ciśnienie 
rozrywające 

[bar] 

podciśnienie 
[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
[kg/m] 

długość 
rolki 
[m] [cal] [mm] 

POTABLE (wąż tłoczny, bez spirali) 

IV-POTABLE-051 2” 51 69 9 20 60 - - 2,20 60 

IV-POTABLE-076 3” 76 95 9,5 20 
 

60 - - 3,31 60 

IV-POTABLE-102 4” 102 122 10 20 60 - - 4,42 60 

IV-POTABLE-127 5” 127 152 12,5 20 60 - - 7,05 60 

POTABLE LL (wąż ssawno-tłoczny, ze spiralą) 

IV-POTABLE-LL-051 2” 51 69 9 17 51 0,9 281 2,45 60 

IV-POTABLE-LL-076 3” 76 94,5 9,25 17 51 0,9 418 3,66 60 

IV-POTABLE-LL-102 4” 102 122 10 17 51 0,9 561 5,49 60 

IV-POTABLE-LL-127 5” 127 153,5 13,25 17 51 0,9 700 9,75 60 

 

Przykładowy schemat zastosowania węży POTABLE pomiędzy platformą  (RIG) a statkiem (BOAT): 
 

 
 
A – kołnierz; B – złącze obrotowe; C – złącze awaryjnego rozłączania; D – złącze HAMMER LUG ; E – zawiesie HOOKIE HOOK; F – złącze CAMLOCK. 
Wąż POTABLE LL FLOAT - patrz rozdział „Węże pływające” w dziale WĘŻE PRZEMYSŁOWE. 
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WĘŻE PRZEMYSŁOWE   
/ Węże przemysłowe z gumy i tworzyw / Węże do produktów ropopochodnych /   

Węże do produktów ropopochodnych   
    

 

     
     

1161_PL2021_0_0 46 
 

www.tubes-international.com   
 

Węże do wydobycia ropy naftowej 
 
Wydobycie ropy naftowej, na lądzie i na morzu, wymaga użycia olbrzymiej ilości węży do 
różnorodnych mediów, ciśnienia roboczego i zastosowań. Wiele rodzajów węży 
przemysłowych i hydraulicznych ogólnego przeznaczenia stosowanych jest na morskich 
platformach wiertniczych i lądowych polach wydobywczych. Jednakże główne operacje 
wiercenia, wydobycia urobku, zabezpieczenia odwiertu, przesyłu ropy, gazu, płynów i zawiesin 
stałych, cementu itp. przebiegające pod bardzo wysokim ciśnieniem wymagają użycia 
specjalistycznych przewodów elastycznych zaprojektowanych wyłącznie do zastosowań 
wydobywczych ropy naftowej. Powszechnie uznane i wymagane w tych zastosowaniach są 
standardy API (American Petroleum Institute). Potwierdzeniem certyfikacji kompletnego 
przewodu oraz jego wytworzenia przez producenta w warunkach wymaganego przez API 
systemu jakości jest znak (numer certyfikatu) API Monogram.  
Najczęściej  stosowane kompletne przewody do urządzeń wiertniczych wg klasyfikacji API 
(American Petroleum Institute): 

• API 7K (FSL0) – węże typu CEMENT przeznaczone do przesyłu cementu pod wysokim 
ciśnieniem (np. 10000 psi – 690 bar). Stosowane  do  operacji cementowania (stabilizacji i 
uszczelnienia odwiertu). Duże średnice od 2” - 51 mm do 4” - 102 mm. 

• API 7K (FSL1 i FSL2) – przeznaczone do przesyłu płuczki wiertniczej – GRADE D 
(ciśnienie robocze 5000 psi – 345 bar) oraz GRADE E (ciśnienie robocze 7500 psi – 517 
bar). W tej grupie znajdziemy m.in. węże typu MUD / ROTARY DRILLING przeznaczone 
do przesyłu płuczki wiertniczej pomiędzy rurą doprowadzającą a głowicą obrotową oraz typu MUD / VIBRATOR przeznaczone do przesyłu 
płuczki wiertniczej pomiędzy pompą płuczkową a rurociągiem płuczkowym. Duże średnice od 2” - 51 mm do 4” - 102 mm. 
Uwaga: FSL0, FSL1, FSL2 oznaczają określony w standardzie API 7K tzw. Flexible Specification Level, który musi być potwierdzony niezależnymi testami: FSL0 
(węże CEMENT): deformacji pod ciśnieniem, zginania, zginania w niskiej temperaturze, ciśnieniowego testu hydrostatycznego, ciśnieniowego testu rozerwania. 
Dla węży do płuczki według FSL1 dodatkowo test pulsacji ciśnienia o niskiej częstotliwości w maksymalnej temperaturze roboczej (1000 cykli do ciśnienia 
roboczego, cykl do 5 min). Dla węży do płuczki według FSL2 dodatkowo test pulsacji ciśnienia o wysokiej częstotliwości w maksymalnej temperaturze roboczej 
(10000 cykli do ciśnienia roboczego, cykl do 10s). 

• API 16C – przeznaczone do systemów głowic przeciwerupcyjnych BOP (Blow-Out-Preventer) do kontroli ciśnienia odwiertu oraz ewentualnego 
stłumienia jego nieoczekiwanego wzrostu. W tej grupie znajdziemy węże typu CHOKE AND KILL (API 16C FSL3, ciśnienie robocze od 5000 
psi – 345 bar do 15000 psi -1034 bar). Duże średnice od 2” - 51 mm do 4” - 102 mm. 
Uwaga: FSL0, FSL1, FSL2, FSL3 oznaczają określony w standardzie API 16C tzw. Flexible Specification Level, który musi być potwierdzony niezależnymi testami: 
zginania, ciśnieniowego testu hydrostatycznego, ciśnieniowego testu rozerwania, ekspozycji na gaz z dekompresją, testu pożarowego 704ºC 30 min bez przecieku, 
ekspozycji na narastającą wysoką temperaturę – w ich odpowiedniej kombinacji dla każdego z wymagań FSL według API 16C. 

• API 17K – przeznaczone dla offshorowych (na morzu) zastosowań poza platformą wiertniczą m.in. risery (riser tensioners), jumpery (topside 
jumper, subsea production jumper) oraz przesyłu gazu ziemnego (natural gas transfer), niskozasiarczonego płynu oraz surowej ropy naftowej 
(crude oil transfer). W tej grupie znajdziemy węże typu FLOWLINE (ciśnienie robocze od 3000 psi – 207 bar do 5000 psi - 345 bar). Duże 
średnice od 2” - 51 mm do 8” - 203 mm. 

• API 16D – węże hydrauliczne FLAMEGUARD do sterowania głowicami przeciwerupcyjnymi BOP (ciśnienie robocze 5000 psi – 345 bar). 
Małe średnice od 3/8” - 10 mm do 2” - 51 mm. 

Wszystkie węże do zastosowań wiertniczych dostarczane są w postaci gotowych testowanych ciśnieniowo przewodów zakończonych 
końcówkami. Najczęściej używane zakończenia węża to: 

- złącza HAMMER LUG (typ 602, 1002, 1003, 1502, 2002, 2202); 
- końcówki API HUB typu API 16BX; 
- kołnierze typu API 6A typ 6B, 6BX; 
- końcówki z gwintem API LPT (NPT); 
- końcówki i szybkozłącza hydrauliczne (API 16D, FLAMEGUARD). 

Złącza do węży do wydobycia ropy naftowej przedstawione są w dziale ARMATURA PRZEMYSŁOWA w rozdziałach „HAMMER LUG – złącza i 
armatura” oraz „Złącza wydobycia ropy i gazu inne”. 
Złącza (końcówki) mogą być montowane do węży poprzez zakuwanie (zaciskanie tuleją końcówki włożonej do węża) lub poprzez 
zawulkanizowanie końcówki w odpowiednio przygotowanym zakończeniu węża. Zawulkanizowane końcówki posiadają wiele zalet, natomiast 
złącza zakuwane są tańsze i szybciej dostępne: 
 

złącza zawulkanizowane (API 7K, API 16C, API 17K) złącza zakuwane (API 7K, API 16D) 

  

pełny przepływ – średnica przelotu końcówki równa średnicy węża ograniczony przepływ poprzez zawężenie średnicy wewnętrznej w końcówce 

końcówka krótsza – mniejsza sztywna długość przewodu przy końcach, 
łagodna zmiana sztywności przy końcu ogona końcówki 

końcówka dłuższa – większa sztywna długość przewodu przy końcach, 
gwałtowna zmiana sztywności przy końcu ogona końcówki 

wszystkie warstwy linek wzmocnienia połączone z końcówką  tylko zewnętrzne strony warstw wzmocnienia połączone z końcówką 

chemiczne i mechaniczne spojenie gumy z metalem uzyskane poprzez 
wulkanizację płynnej gumy – lepsza szczelność  

mechaniczne połączenie poprzez naprężenie wywołane zaciskaniem 
podlegające relaksacji (zmniejszeniu) w podwyższonych temperaturach 

wyższy możliwy zakres temperatury pracy niższy możliwy zakres temperatury pracy 

wyższa możliwa odporność ciśnieniowa niższa możliwa odporność ciśnieniowa 

większa możliwa żywotność przewodu mniejsza możliwa żywotność przewodu 

dłuższy czas dostawy krótszy czas dostawy 

większy koszt niższy koszt 
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Węże do wydobycia ropy naftowej  
 

CEMENT (API 7K FSL0)  
Wąż do wysokociśnieniowego cementowania 
odwiertów ropy naftowej 
Warstwa wewn.: czarna guma CR 
Wzmocnienie:  warstwy wysokowytrzymałych 

oplotów z linek stalowych 
Warstwa zewn.: czarna guma CR 
Temp. pracy: od -25°C do +100°C 

 
Wąż zaprojektowany przede wszystkim do przesyłu cementu pod wysokim ciśnieniem w operacjach cementowania (stabilizacji i 
uszczelniania) odwiertów. Używany w morskich i lądowych wieżach wiertniczych pomiędzy pompą cementu a głowicą 
cementującą. 
Warstwa wewnętrzna z czarnej, gładkiej gumy CR, odpornej na ścieranie, temperaturę, rozcieńczone kwasy i zasady. 
Wzmocnienie warstwami wysokowytrzymałych spiralnych oplotów linkami stalowymi zapewnia współczynnik 
bezpieczeństwa 2,25. Warstwa zewnętrzna z czarnej mieszanki gumowej na bazie chloroprenu, odpornej na ogień, ścieranie, 
ozon, starzenie, promieniowanie UV i olej – zgodnie z warunkami środowiska morskiego.  
Stopień ognioodporności węży standardowych: SR6A (+704°C – 5 min.)  
Na specjalne zamówienie dostępne opcje: 

• węże z dodatkową warstwą ogniochronną (SR6B: +704°C – 30 min. zgodnie z API 16C); 

• węże podgrzewane elektrycznie do pracy w niskich temperaturach; 

• węże z zewnętrznymi osłonami dostosowanymi do warunków pracy (osłona z węża zwijanego ze stali nierdzewnej, spirala ze 
stali nierdzewnej w warstwie zewnętrznej, spiralna osłona z polietylenu PE itp.). 

Oferowany w formie gotowych, testowanych przewodów z certyfikatem API 7K,  z końcówkami według specyfikacji klienta 
(HAMMER LUG, kołnierze API, gwint NPT) zawulkanizowanymi do węża lub z końcówkami zaciskanymi: 
 

  

Sprawdzenie odporności chemicznej: tabela odporności chemicznej CR (dobór wstępny), potwierdzenie odporności i 
warunków zastosowania przez Tubes International. 
 

(typ węża) 

średnica 
wewnętrzna 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

grubość 
ścianki 
[mm] 

ciśnienie 
robocze 

ciśnienie 
testowania 

ciśnienie 
rozrywające wsp. 

bezp. 

promień  
zagięcia* 

[mm] 

masa 
[kg/m] 

długość 
max. 
[m] [cal] [mm] [bar] [psi] [bar] [psi] [bar] [psi] 

SNG-SZ-51x69 2” 51 103 26 690 10000 1034 15000 1551 22500 2,25 1200 19 70 

SNG-SZ-64x69 2.1/2” 64 125,5 30,75 690 10000 1034 15000 1551 22500 2,25 1300 29 70 

SNG-SZ-76x69 3” 76 152 38 690 10000 1034 15000 1551 22500 2,25 1400 45 70 

SNG-SZ-102x69 4” 102 163 30,5 690 10000 1034 15000 1551 22500 2,25 1500 41 70 

SNG-SZ-51x103,4 2” 51 116 32,5 1034 15000 1552 22500 2327 33750 2,25 1400 27 70 

SNG-SZ-64x103,4 2.1/2” 64 150 43 1034 15000 1552 22500 2327 33750 2,25 1500 48 70 

SNG-SZ-76x103,4 3” 76 168 46 1034 15000 1552 22500 2327 33750 2,25 1600 59 70 

* - minimalny operacyjny promień zagięcia – mierzony do linii środkowej węża 
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Węże do wydobycia ropy naftowej  
 

MUD (API 7K FSL2)  
Wąż do wysokociśnieniowej płuczki wiertniczej 
Warstwa wewn.: czarna guma NBR 
Wzmocnienie:  warstwy wysokowytrzymałych 

oplotów z linek stalowych 
Warstwa zewn.: czarna guma CR 
Temp. pracy: od -25°C do +100°C 

 
 
Wytrzymały i elastyczny wąż przeznaczony do transportu surowej ropy, płuczki bentonitowej, urobku wiertniczego. Szeroko 
stosowany w połączeniach elastycznych pomiędzy głowicą płuczkową a rurą doprowadzającą (ROTARY DRILLING) oraz na 
wejściu / wyjściu pompy płuczkowej (VIBRATOR).  
Warstwa wewnętrzna z czarnej, gładkiej gumy NBR, odpornej na olej, temperaturę, rozcieńczone kwasy i zasady i starzenie. 
Wzmocnienie warstwami wysokowytrzymałych spiralnych oplotów linkami stalowymi zapewnia współczynnik 
bezpieczeństwa 2,5. Warstwa zewnętrzna z czarnej mieszanki gumowej na bazie chloroprenu, odpornej na ogień, ścieranie, 
ozon, starzenie, promieniowanie UV i olej – zgodnie z warunkami środowiska morskiego.  
Stopień ognioodporności węży standardowych: SR6A (+704°C – 5 min.)  
Na specjalne zamówienie dostępne opcje: 

• węże z dodatkową warstwą ogniochronną (SR6B: +704°C – 30 min. zgodnie z API 16C); 

• węże podgrzewane elektrycznie do pracy w niskich temperaturach; 

• węże z zewnętrznymi osłonami dostosowanymi do warunków pracy (osłona z węża zwijanego ze stali nierdzewnej, spirala ze 
stali nierdzewnej w warstwie zewnętrznej, spiralna osłona z polietylenu PE itp.). 

Oferowany w formie gotowych, testowanych przewodów z certyfikatem API 7K,  z końcówkami według specyfikacji klienta 
(HAMMER LUG, kołnierze API, gwint NPT) zawulkanizowanymi do węża lub z końcówkami zaciskanymi: 
 

  

Sprawdzenie odporności chemicznej: tabela odporności chemicznej NBR (dobór wstępny), potwierdzenie odporności i 
warunków zastosowania przez Tubes International. 
 
 

(typ węża) 
API 

grade 

średnica 
wewnętrzna 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

grubość 
ścianki 
[mm] 

ciśnienie 
robocze 

ciśnienie 
testowania 

ciśnienie 
rozrywające wsp. 

bezp. 

promień  
zagięcia* 

[mm] 

masa 
[kg/m] 

długość 
max. 
[m] [cal] [mm] [bar] [psi] [bar] [psi] [bar] [psi] 

NJG-SZ-51x34,5 

D 

2” 51 91 20 345 5000 517 7500 862 12500 2,5 900 11,24 70 

NJG-SZ-64x34,5 2.1/2” 64 103 19,5 345 5000 517 7500 862 12500 2,5 900 13 70 

NJG-SZ-76x34,5 3” 76 120 22 345 5000 517 7500 862 12500 2,5 1200 18 70 

NJG-SZ-89x34,5 3.1/2” 89 134 22,5 345 5000 517 7500 862 12500 2,5 1300 21 70 

NJG-SZ-102x34,5 4” 102 160 29 345 5000 517 7500 862 12500 2,5 1400 35 70 

NJG-SZ-127x34,5 5” 127 191 32 345 5000 517 7500 862 12500 2,5 1500 51 70 

NJG-SZ-152x34,5 6” 152 224 36 345 5000 517 7500 862 12500 2,5 1800 57 70 

NJG-SZ-51x51,7 

E 

2” 51 103 26 517 7500 776 11250 1293 18750 2,5 1200 19 70 

NJG-SZ-64x51,7 2.1/2” 64 124 30 517 7500 776 11250 1293 18750 2,5 1200 28 70 

NJG-SZ-76x51,7 3” 76 138 31 517 7500 776 11250 1293 18750 2,5 1300 31 70 

NJG-SZ-89x51,7 3.1/2” 89 151 31 517 7500 776 11250 1293 18750 2,5 1400 38 70 

NJG-SZ-102x51,7 4” 102 168 33 517 7500 776 11250 1293 18750 2,5 1500 44 70 

NJG-SZ-127x51,7 5” 127 204 38,5 517 7500 776 11250 1293 18750 2,5 1600 64 70 

NJG-SZ-152x51,7 6” 152 248 48 517 7500 776 11250 1293 18750 2,5 1800 92 70 

* - minimalny operacyjny promień zagięcia – mierzony do linii środkowej 
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Węże do wydobycia ropy naftowej  
 

CHOKE AND KILL (API 16C FSL3) 
Wysokociśnieniowy wąż do płuczki i cementu do 
systemów przeciw erupcyjnych BOP 
Warstwa wewn.: poliamid (PA), odporny na H2S 
Wzmocnienie:  warstwy wysokowytrzymałych 

oplotów z linek stalowych 
Warstwa zewn.: czarna guma CR 
Temp. pracy: od -25°C do +100°C 
 (czas przetrwania +177°C: min. 1 h) 

 

Wytrzymały i elastyczny wąż przeznaczony do głowic przeciwerupcyjnych BOP (Blow Out Preventer) czyli systemów kontroli i 
eliminacji nieoczekiwanego i gwałtownego wzrostu ciśnienia odwiertu. Wąż CHOKE umożliwia pompowanie płuczki do odwiertu 
z pominięciem normalnego obiegu, a w sytuacji awaryjnej służy do podawania płuczki pod wysokim ciśnieniem w celu wtłoczenia 
gazu z powrotem do formacji skalnej. Wąż KILL umożliwia pompowanie wysokociśnieniowego cementu w celu zatkania odwiertu. 
Warstwa wewnętrzna z poliamidu i warstwa z gumy HNBR są odporne na siarkowodór (H2S, sour service), olej, korozję, 
przenikanie gazu i temperaturę. Wzmocnienie warstwami wysokowytrzymałych spiralnych oplotów linkami stalowymi 
zapewnia współczynnik bezpieczeństwa 2,25. Warstwa ogniochronna z włókna szklanego zapewnia stopień ochrony SR6B 
(+704°C – 30 min.) zgodnie z API 16C. Warstwa zewnętrzna z czarnej mieszanki gumowej na bazie chloroprenu, odpornej na 
ogień, ścieranie, ozon, starzenie, promieniowanie UV i olej – zgodnie z warunkami środowiska morskiego.  
Oprócz węży standardowych dostępne są węże CHOKE AND KILL w wersji ROUGH BORE z wewnętrznym pancerzem z węża 
zwijanego ze stali nierdzewnej (internal stainless steel carcass) o wyższej temperaturze pracy (od -25°C do + 130°C): 
 

 
 

wersja STANDARD wersja ROUGH BORE 
 

 
Na specjalne zamówienie dostępne opcje: 

• węże podgrzewane elektrycznie do pracy w niskich temperaturach; 

• węże z zewnętrznymi osłonami dostosowanymi do warunków pracy (osłona z węża zwijanego ze stali nierdzewnej, spirala ze 
stali nierdzewnej w warstwie zewnętrznej, spiralna osłona z polietylenu PE itp.). 

Oferowany w formie gotowych, testowanych przewodów z certyfikatem API 16C,  z końcówkami według specyfikacji klienta 
(HAMMER LUG, kołnierze API, gwint NPT) zawulkanizowanymi do węża. Końcówki dostosowane do pracy z siarkowodorem 
(sour service) zgodnie z NACE MR0175 / ISO 15156. 

Sprawdzenie odporności chemicznej: potwierdzenie odporności i warunków zastosowania przez Tubes International. 

 

CHOKE AND KILL wersja STANDARD: 

(typ węża) 

średnica 
wewnętrzna 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

grubość 
ścianki 
[mm] 

ciśnienie 
robocze 

ciśnienie 
testowania 

ciśnienie 
rozrywające wsp. 

bezp. 

promień 
zagięcia* 

[mm] 

masa 
[kg/m] 

długość 
max. 
[m] [cal] [mm] [bar] [psi] [bar] [psi] [bar] [psi] 

JYG-SZ-51x34,5 2” 51 130 39,5 345 5000 517 7500 776 11250 2,25 900 27,5 70 

JYG-SZ-51x69 2” 51 135 42 690 10000 1034 15000 1551 22500 2,25 1000 30,2 70 

JYG-SZ-51x103,4 2” 51 149 49 1034 15000 1552 22500 2327 33750 2,25 1300 44,8 70 

JYG-SZ-63x34,5 2.1/2” 64 136 36 345 5000 517 7500 776 11250 2,25 1000 34 70 

JYG-SZ-63x69 2.1/2” 64 160 48 690 10000 1034 15000 1551 22500 2,25 1100 36 70 

JYG-SZ-63x103,4 2.1/2” 64 178 57 1034 15000 1552 22500 2327 33750 2,25 1400 53 70 

JYG-SZ-76x34,5 3” 76 154 39 345 5000 517 7500 776 11250 2,25 1200 38 70 

JYG-SZ-76x69 3” 76 160 42 690 10000 1034 15000 1551 22500 2,25 1500 39,6 70 

JYG-SZ-76x103,4 3” 76 193 58,5 1034 15000 1552 22500 2327 33750 2,25 1700 59,7 70 

* - minimalny operacyjny promień zagięcia – mierzony do linii środkowej węża 
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Węże do wydobycia ropy naftowej  
 

FLOWLINE (API 17K) 
Wysokociśnieniowy wąż z wewnętrznym pancerzem 
Warstwa wewn.: wąż zwijany ze stali nierdzewnej, 

poliamid (PA) lub HNBR,  
Wzmocnienie:  warstwy wysokowytrzymałych 

oplotów z linek stalowych 
Warstwa zewn.: czarna guma CR 
Temp. pracy: od -25°C do +100°C 
  

Wytrzymały i elastyczny wąż wysokociśnieniowy zgodny ze standardem API 17K dla elastycznych węży (rur) o konstrukcji 
spojonej (Bonded Flexible Pipe, Bonded Flexible Hoses). Węże według wymagań API 17K stosowane są w wielu miejscach 
podmorskich instalacji wydobycia ropy i gazu, zanurzone są w wodzie o głębokości nawet kilku tysięcy metrów, łącząc urządzenia 
wydobywcze na dnie morskim ze sobą lub z jednostką wydobywczą pływającą na powierzchni. Ze względu na zastosowanie 
wymagana jest wieloletnia żywotność węży. Węże wg API 17K mogą być również stosowane do wymagających zastosowań 
przeładunkowych.  
Węże wysokociśnieniowe FLOWLINE przeznaczone są do przesyłu lub podawania pod wysokim ciśnieniem płynu 
niskozasiarczonego (low sulphur fluid), płynu zawierającego siarkowodór (sour fluid), płynu o zawartości do 30% węglowodorów 
aromatycznych, przesyłu surowej ropy i gazu. Stosowane w urządzeniach takich jak: risers, jumpers, flow lines, offshore loading 
and discharge lines. 
Konstrukcja węża typu ROUGH BORE wewnętrznie zbrojona pancerzem z węża zwijanego 
ze stali nierdzewnej (1). Warstwa uszczelniająca (2) z poliamidu lub warstwa z gumy HNBR 
są odporne na siarkowodór, olej, korozję, przenikanie gazu i temperaturę. Wzmocnienie 
warstwami wysokowytrzymałych spiralnych oplotów linkami stalowymi (3) zapewnia 
współczynnik bezpieczeństwa 2,25. Warstwy ognioodporne (4) z włókna szklanego. 
Warstwa zewnętrzna (5) z czarnej mieszanki gumowej na bazie chloroprenu, odpornej na 
ogień, ścieranie, ozon, starzenie, promieniowanie UV i olej – zgodnie z warunkami 
środowiska morskiego.  
Maksymalna zawartość siarkowodoru (H2S): do 3000 ppm przy +60°C, do 1000 ppm przy +100°C. 
Na specjalne zamówienie dostępne opcje: 

• węże z zewnętrznymi osłonami dostosowanymi do warunków pracy (osłona z węża zwijanego ze stali nierdzewnej, spirala ze 
stali nierdzewnej w warstwie zewnętrznej, spiralna osłona z polietylenu PE itp.). 

Oferowany w formie gotowych, testowanych przewodów z certyfikatem API 17K,  z końcówkami według specyfikacji klienta 
(HAMMER LUG, kołnierze API, gwint NPT) zawulkanizowanymi do węża. Końcówki dostosowane do pracy z siarkowodorem 
(sour service) zgodnie z NACE MR0175 / ISO 15156. 

Sprawdzenie odporności chemicznej: potwierdzenie odporności i warunków zastosowania przez Tubes International. 

 

(typ węża) 

średnica 
wewnętrzna 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

grubość 
ścianki 
[mm] 

ciśnienie 
robocze 

ciśnienie 
testowania 

ciśnienie 
rozrywające wsp. 

bezp. 

promień 
zagięcia* 

[mm] 

masa 
[kg/m] 

długość 
max. 
[m] [cal] [mm] [bar] [psi] [bar] [psi] [bar] [psi] 

KRG-SZ-51x21 2” 51 128 38,5 207 3000 310,5 4500 465 6750 2,25 1000 28 70 

KRG-SZ-51x34,5 2” 51 136 42,5 345 5000 517,5 7500 776 11250 2,25 1100 32 70 

KRG-SZ-76x21 3” 76 153 38,5 207 3000 310,5 4500 465 6750 2,25 1300 32 70 

KRG-SZ-76x34,5 3” 76 163 43,5 345 5000 517,5 7500 776 11250 2,25 1400 41 70 

KRG-SZ-102x21 4” 102 198 48 207 3000 310,5 4500 465 6750 2,25 1500 66 70 

KRG-SZ-102x34,5 4” 102 212 55 345 5000 517,5 7500 776 11250 2,25 1600 71 70 

KRG-SZ-127x21 5” 127 223 48 207 3000 310,5 4500 465 6750 2,25 1700 80 70 

KRG-SZ-127x34,5 5” 127 237 55 345 5000 517,5 7500 776 11250 2,25 1800 90 70 

KRG-SZ-152x21 6” 152 249 48,5 207 3000 310,5 4500 465 6750 2,25 2000 95 70 

KRG-SZ-152x34,5 6” 152 265 56,5 345 5000 517,5 7500 776 11250 2,25 2100 106 70 

KRG-SZ-203x21 8” 203 315 56 207 3000 310,5 4500 465 6750 2,25 2400 118 70 

KRG-SZ-203x34,5 8” 203 322 59,5 345 5000 517,5 7500 776 11250 2,25 2500 126 70 

* - minimalny operacyjny promień zagięcia – mierzony do linii środkowej węża 
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Węże ognioodporne wydobycia ropy naftowej 
 

FLAMEGUARD 5000 (API 16D)  
Ognioodporny wąż hydrauliczny BOP 
Warstwa wewn.: czarna guma NBR 
Wzmocnienie: warstwy spiralnych oplotów z drutu 

stalowego 
Warstwa zewn.: czerwona guma CR / włókno szklane 
Temp. pracy: od -40°C do +121°C 

 
 
Ognioodporny wąż hydrauliczny używany przede wszystkim do sterowania zaworami prewentera (głowicy przeciwerupcyjnej, 
BOP – Blow Out Preventer). Stosowany w morskich i lądowych urządzeniach wydobywczych. 
Warstwa wewnętrzna z czarnej, gładkiej gumy NBR, odpornej na olej, wodę morską, wysoką temperaturę, rozcieńczone kwasy 
i zasady. Wzmocnienie warstwami spiralnych oplotów z drutu stalowego. Pod warstwą zewnętrzną ognioodporna tkanina 
szklana. Warstwa zewnętrzna z czerwonej gumy chloroprenowej CR, odpornej na ogień, ścieranie, ozon, starzenie i olej.  
Ognioodporność węża zgodna z API 16D: może być bezpośrednio narażony na płomień przez ponad 5 min przy 
temperaturze + 704°C, aby zapewnić operacyjność systemu w przypadkach awaryjnych. 

Oprócz wersji STANDARD (czerwona gumowa warstwa zewnętrzna) dostępna jest wersja ARMOURED z zewnętrznym 
pancerzem ze zwijanego węża ze stali nierdzewnej. 
 

  

wersja STANDARD wersja ARMOURED 
 

 
Oferowany w formie gotowych przewodów z końcówkami typu hydraulicznego i HAMMER LUG. Często stosowany z 
szybkozłączami hydraulicznymi. Szybkozłącza do systemów BOP przedstawione są w rozdziale „Szybkozłącza hydrauliczne” 
w dziale HYDRAULIKA SIŁOWA / WYSOKIE CIŚNIENIA. 

Sprawdzenie odporności chemicznej: tabela odporności chemicznej NBR (dobór wstępny), potwierdzenie odporności  i 
warunków zastosowania przez Tubes International. 

FLAMEGUARD 5000 wersja STANDARD: 

(typ węża) 

średnica 
wewnętrzna 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

grubość 
ścianki 
[mm] 

ciśnienie 
robocze 

ciśnienie 
rozrywające wsp. 

bezp. 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
[kg/m] 

długość 
max. 
[m] [cal] [mm] [bar] [psi] [bar] [psi] 

BH506 3/8” 10 26 8 345 5000 1380 20000 4,0 152 1,3 100 

BH508 1/2” 12,5 30 8,75 345 5000 1380 20000 4,0 229 1,5 100 

BH5012 3/4” 19 39 10 345 5000 1380 20000 4,0 305 2,0 100 

BH5016 1” 25 45 10 345 5000 1380 20000 4,0 381 3,1 100 

BH5020 1.1/4” 32 58 13 345 5000 1380 20000 4,0 457 4,9 60 

BH5024 1.1/2” 38 63 12,5 345 5000 1380 20000 4,0 559 5,8 60 

BH5032 2” 51 80 14,5 345 5000 1380 20000 4,0 686 8,4 40 

 
 

  

 

http://www.tubes-international.com/


 

WĘŻE PRZEMYSŁOWE   
/ Węże przemysłowe z gumy i tworzyw / Węże do produktów ropopochodnych /   

Węże do produktów ropopochodnych   
    

 

     
     

1161_PL2021_0_0 52 
 

www.tubes-international.com   
 

Węże ognioodporne wydobycia ropy naftowej 
 

FLAMEGUARD 300  
Wąż ognioodporny do wody morskiej i produktów 
petrochemicznych 
Warstwa wewn.: czarna guma NBR 
Wzmocnienie:  kord stalowy (dla węży o średnicy 

6”÷10” dodatkowo spirala stalowa) 
Warstwa zewn.: czerwona guma CR / włókno szklane 
Temp. pracy: od -30°C do +100°C 

 
Wąż zaprojektowany przede wszystkim do wody morskiej w systemach przeciwpożarowych morskich platform wiertniczych. 
Może być używany również do przesyłu paliwa (oleju, benzyny itp. o zawartości do 50% węglowodorów aromatycznych), płuczki 
wiertniczej, powietrza oraz do innych zastosowań przemysłowych. 

Warstwa wewnętrzna z czarnej, gładkiej gumy NBR, odpornej na olej, wodę morską, wysoką temperaturę, rozcieńczone kwasy 
i zasady. Wzmocnienie warstwami wysokowytrzymałego stalowego kordu, a od średnicy 6” dodatkowo spiralą z drutu 
stalowego. Posiada miedzianą linkę zapewniającą ciągłość elektryczną między końcówkami węża. Pod warstwą 
zewnętrzną ognioodporna tkanina szklana. Warstwa zewnętrzna z czerwonej gumy chloroprenowej CR, odpornej na ogień, 
ścieranie, ozon, starzenie i olej.  

Ognioodporność węża zgodna z ISO 15540 i ISO 15541 - czas przetrwania warstwy zewnętrznej tego węża to co 
najmniej 30 min w temperaturze + 800°C (bezpośrednie narażenie na płomień) aby zapewnić pełną operacyjność 
systemu oraz możliwość ucieczki dla operatora podczas nagłych wypadków. 

Oferowany w formie gotowych przewodów z końcówkami według specyfikacji klienta. Dostępne przewody z uznaniem typu ABS 
(ABS Type Approval). 

Sprawdzenie odporności chemicznej: tabela odporności chemicznej NBR (dobór wstępny), potwierdzenie odporności  i 
warunków zastosowania przez Tubes International. 
 

(typ węża) 

średnica 
wewnętrzna 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

grubość 
ścianki 
[mm] 

ciśnienie 
robocze 

ciśnienie 
rozrywające wsp. 

bezp. 

promień 
zagięcia  

[mm] 

masa 
[kg/m] 

długość 
max. 
[m] [cal] [mm] [bar] [psi] [bar] [psi] 

NHG2024 1.1/2” 38 74 18 21 305 104 1520 5 300 3,6 70 

NHG2032 2” 51 79 14 21 305 104 1520 5 310 4,5 70 

NHG2048 3” 76 105 14,5 21 305 104 1520 5 500 6,3 70 

NHG2064 4” 102 134 16 21 305 104 1520 5 600 9,3 70 

NHG2080 5” 127 158 15,5 21 305 104 1520 5 1100 12,8 70 

NHG2096 6” 152 190 19 21 305 104 1520 5 1300 17,5 70 

NHG20128 8” 203 243 20 21 305 104 1520 5 1500 27,3 70 

NHG20160 10” 254 305 25,5 21 305 104 1520 5 1600 32,0 70 
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