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WĘŻE PRZEMYSŁOWE - do produktów ropopochodnych

Węże do wydobycia ropy naftowej

ROTARY VIBRATOR / DRILLING
Warstwa wewn.:
Wzmocnienie:

Warstwa zewn.:
Temp. pracy:

Modyfikowana guma nitrylowa
Warstwy drutu stalowego osadzone 
w warstwach gumy i wzmocnienia 
tekstylnego
Modyfikowana guma nitrylowa
Od -20°C do +80°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 (węże RO-
TARY DRILLING) oraz pomiędzy pompą płuczkową a rurą doprowadzającą (węże ROTARY VIBRATOR). Warstwa 
zewnętrzna odporna na warunki atmosferyczne, przecięcia, ścieranie oraz olej. Węże dostarczane są w postaci 
gotowych, testowanych przewodów z końcówkami HAMMER LUG, kołnierzami API lub gwintem NPT. Przewody 
dostarczane z certyfikatem API 7K.

średnica 
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długość 
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65 105

344 5000 689 10000 861 12500 D
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27

75 117 1219
90 133 1371

100 142 1371
65 131

517 7500 1034 15000 1292 18750 E

1219
75 143 1219
90 153 1371

100 164 1524

średnica 
wewnętrzna 

[mm]

średnica 
zewnętrzna 

[mm]

ciśn. robocze ciśn. testowe ciśn. rozrywające promień 
zagięcia 

[mm]

maksymalna 
długość 

[m][bar] [PSI] [bar] [PSI] [bar] [PSI]
65 105

344 5000 689 10000 1034 15000

914

27

75 117 1219
90 133 1371

100 162 1524
65 130

689 10000 1034 15000 1551 22500
1219

75 143 1219
90 153 1371
65 143 1034 15000 1551 22500 2326 33750 1524
75 156 1524

CHOKE & KILL
Warstwa wewn.:
Wzmocnienie:

Warstwa zewn.:
Temp. pracy:

Viton
Warstwy drutu stalowego osadzone 
w warstwach gumy i wzmocnienia 
tekstylnego
Modyfikowana guma nitrylowa
Od -20°C do +93°C

Wąż przeznaczony do systemów głowic przeciwerupcyjnych BOP (ang. Blow Out Preventer) do kontroli i eliminacji 
gazu zalegającego w podziemnych „poduszkach”, który podczas wiercenia dostaje się do odwiertu. Gaz obecny w 
odwiercie powoduje brak kontroli ciśnienia (płuczka staje się zbyt lekka) co może doprowadzić do eksplozji platformy 
wiertniczej. Dlatego też, gdy gaz dostaje się do odwiertu, przez węże systemu CHOKE wtłacza się płuczkę wiertniczą 
pod ciśnieniem 1000 bar, która wciska gaz z powrotem do skalnej formacji. Jeśli to nie przyniesie rezultatu, przez 
węże systemu KILL pod ciśnieniem 1000 bar wtłacza się cement, który zamyka cały odwiert.
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WĘŻE PRZEMYSŁOWE - do produktów ropopochodnych

Węże do wydobycia ropy naftowej

Złącza typu HAMMER LUG przedstawione są w dziale ARMATURA PRZEMYSŁOWA.

Kompletne przewody do urządzeń wiertniczych

Wszystkie węże do zastosowań wiertniczych dostarczane są w postaci gotowych testowanych ciśnieniowo prze-
wodów zakończonych końcówkami zakutymi w specjalny sposób lub zawulkanizowanymi do węża.
Najczęściej używane zakończenia węża to:
- złącza HAMMER LUG (fig. 602, fig.1002, fig. 1003, fig. 1502, fig. 2002, fig. 2202),
- końcówki typu API 16BX,
- kołnierze typu API 6B, 6BX,
- końcówki z gwintem API LPT (NPT).

Przykład kompletacji przewodu ROTARY DRILLING DN75

złącze HAMMER LUG typ 1502 
(damskie) 3”, GW NPT

wąż ROTARY DRILLING DN75 
zakończonyobustronnie końcówkami z GZ 3” NPT

złącze HAMMER LUG typ 1502 
(męskie) 3”, GW NPT + nakrętka


