
561

System HAMMER LUG

ARMATURA PRZEMYSŁOWA - złącza

rysunek indeks opis rozmiar charakterystyka

Typ 100
HL-FIG0100KG-050 część męska, damska + nakrętka 2”

Złącze niskociśnieniowe do ogól-
nych zastosowań. Szeroko stoso-
wane do przesyłu powierza, wody, 
oleju oraz gazu.

Kolor: żółto / czarne.
Ciśnienie: 1000 PSI (69 bar).
Materiał: stal węglowa A105.
Przyłącze: GW NPT.
Uszczelnienie: metal/metal (stożek).

HL-FIG0100DG-050 część damska 2”
HL-FIG0100MG-050 część męska 2”
HL-FIG0100NG-050 nakrętka 2”
HL-FIG0100KG-075 część męska, damska + nakrętka 3”
HL-FIG0100DG-075 część damska 3”
HL-FIG0100MG-075 część męska 3”
HL-FIG0100NG-075 nakrętka 3”
HL-FIG0100KG-100 część męska, damska + nakrętka 4”
HL-FIG0100DG-100 część damska 4”
HL-FIG0100MG-100 część męska 4”
HL-FIG0100NG-100 nakrętka 4”
HL-FIG0100KG-150 część męska, damska + nakrętka 6”
HL-FIG0100DG-150 część damska 6”
HL-FIG0100MG-150 część męska 6”
HL-FIG0100NG-150 nakrętka 6”

Złącza HAMMER LUG zostały zaprojektowane dla szybkiego łączenia przewodów elastycznych oraz rurociągów w 
rozmiarach od 1” do 8”. Szeroko stosowane w aplikacjach do przesyłu powietrza, oleju, wody, płuczki wiertniczej, 
gazu oraz innych substancji. Dostępna wersja do pracy z siarkowodorem (H2S). Posiadają uznanie typu wydane 
przez DNV. W celu zapoznania się z pełnym asortymentem złączy HAMMER LUG prosimy kontaktować się z 
Działem Handlowym TUBES INTERNATIONAL®.

Uwaga: Zabrania się łączenia elementów różnych typów !!!

Stal węglowa A105
(dla typów od 100 do 400)
Stal chromomolibdenowa 4130
(dla typów od 600 do 2202)
Od 69 bar do 1378 bar
(w zależności od typu) 

Materiał:

Ciśn. robocze:

część męska część damska zaślepka męska

zaślepka damska nakrętka
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ARMATURA PRZEMYSŁOWA - złącza

System HAMMER LUG

dalszy ciąg tabeli:

rysunek indeks opis rozmiar charakterystyka

Typ 200
HL-FIG0200KG-025 część męska, damska + nakrętka 1”

Złącze o szerokiej gamie zastoso-
wań do przesyłu wody, powietrza, 
gazu, oleju) spełniające wymaga-
nia większości aplikacji w zakre-
sie średnich ciśnień.

Kolor: szaro / niebieskie.
Ciśnienie: 2000 PSI (138 bar).
Materiał: stal węglowa A105.
Przyłącze: GW NPT.
Uszczelnienie: metal/metal (stożek).

HL-FIG0200DG-025 część damska 1”
HL-FIG0200MG-025 część męska 1”
HL-FIG0200NG-025 nakrętka 1”
HL-FIG0200KG-050 część męska, damska + nakrętka 2”
HL-FIG0200DG-050 część damska 2”
HL-FIG0200MG-050 część męska 2”
HL-FIG0200NG-050 nakrętka 2”
HL-FIG0200KG-075 część męska, damska + nakrętka 3”
HL-FIG0200DG-075 część damska 3”
HL-FIG0200MG-075 część męska 3”
HL-FIG0200NG-075 nakrętka 3”
HL-FIG0200KG-100 część męska, damska + nakrętka 4”
HL-FIG0200DG-100 część damska 4”
HL-FIG0200MG-100 część męska 4”
HL-FIG0200NG-100 nakrętka 4”

Typ 206
HL-FIG0206KG-050 część męska, damska + nakrętka 2”

Złącze o szerokiej gamie zastoso-
wań (do przesyłu wody, powietrza, 
gazu, oleju) spełniające wymaga-
nia większości aplikacji w zakresie 
średnich ciśnień. Dodatkowy o-ring 
zwiększa uszczelnienie złącza oraz 
jego żywotność.

Kolor: szaro / niebieskie.
Ciśnienie: 2000 PSI (138 bar).
Materiał: stal węglowa A105.
Przyłącze: GW NPT.
Uszczelnienie: metal/metal (stożek) 
+ dodatkowa uszczelka (NBR).

HL-FIG0206DG-050 część damska 2”
HL-FIG0206MG-050 część męska 2”
HL-FIG0206NG-050 nakrętka 2”
HL-FIG0206KG-100 część męska, damska + nakrętka 4”
HL-FIG0206DG-100 część damska 4”
HL-FIG0206MG-100 część męska 4”
HL-FIG0206NG-100 nakrętka 4”
HL-FIG0206KG-150 część męska, damska + nakrętka 6”
HL-FIG0206DG-150 część damska 6”
HL-FIG0206MG-150 część męska 6”
HL-FIG0206NG-150 nakrętka 6”

Typ 602
HL-FIG0602KG-025 część męska, damska + nakrętka 1”

Złącze ogólnego zastosowania (do 
przesyłu powietrza, gazu, oleju). 
Posiada wymienną uszczelkę kra-
wędziową (NBR) która zmniejsza 
wibrację przepływającego medium 
oraz stanowi zabezpieczenie dla 
uszczelnienia (metal/metal).

Kolor: pomarańczowo / czarne.
Ciśnienie: 6000 PSI (414 bar).
Materiał: stal chromomolibdenowa 
4130.
Przyłącze: GW NPT.
Uszczelnienie: metal/metal (stożek) 
+ dodatkowa uszczelka krawędzio-
wa (NBR).

HL-FIG0602DG-025 część damska 1”
HL-FIG0602MG-025 część męska 1”
HL-FIG0602NG-025 nakrętka 1”
HL-FIG0602KG-050 część męska, damska + nakrętka 2”
HL-FIG0602DG-050 część damska 2”
HL-FIG0602MG-050 część męska 2”
HL-FIG0602NG-050 nakrętka 2”
HL-FIG0602KG-075 część męska, damska + nakrętka 3”
HL-FIG0602DG-075 część damska 3”
HL-FIG0602MG-075 część męska 3”
HL-FIG0602NG-075 nakrętka 3”
HL-FIG0602KG-100 część męska, damska + nakrętka 4”
HL-FIG0602DG-100 część damska 4”
HL-FIG0602MG-100 część męska 4”
HL-FIG0602NG-100 nakrętka 4”
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ARMATURA PRZEMYSŁOWA - złącza

System HAMMER LUG

dalszy ciąg tabeli:

rysunek indeks opis rozmiar charakterystyka

Typ 1002
HL-FIG1002KG-050 część męska, damska + nakrętka 2"

Złącze wysokociśnieniowe do ogól-
nych zastosowań. Szeroko stoso-
wane w cementowozach, urządze-
niach ciśnieniowych.

Kolor: niebiesko / czerwone.
Ciśnienie: 10000 PSI (689 bar).
Materiał: stal chromomolibdenowa 
4130.
Przyłącze: GW NPT.
* - do wspawania (ścianka XXH).
Uszczelnienie: metal/metal (stożek) 
+ dodatkowa uszczelka krawędzio-
wa (NBR).

HL-FIG1002DG-050 część damska 2"
HL-FIG1002MG-050 część męska 2"
HL-FIG1002NG-050 nakrętka 2"
HL-FIG1002KG-100 część męska, damska + nakrętka 4"
HL-FIG1002DG-100 część damska 4"
HL-FIG1002MG-100 część męska 4"
HL-FIG1002KW-100* część męska, damska + nakrętka 4"
HL-FIG1002DW-100* część damska 4"
HL-FIG1002MW-100* część męska 4"
HL-FIG1002NG-100 nakrętka 4"
HL-FIG1002KG-125 część męska, damska + nakrętka 5"
HL-FIG1002DG-125 część damska 5"
HL-FIG1002MG-125 część męska 5"
HL-FIG1002KW-125* część męska, damska + nakrętka 5"
HL-FIG1002DW-125* część damska 5"
HL-FIG1002MW-125* część męska 5"
HL-FIG1002NG-125 nakrętka 5"

Typ 1003
HL-FIG1003KW-075 część męska, damska + nakrętka 3"

Złącze wysokociśnieniowe do ogól-
nych zastosowań. Szeroko stoso-
wane w cementowozach, urządze-
niach ciśnieniowych.
Umożliwiają szczelne połączenie 
instalacji przy odchyleniu do 7°.

Kolor: zielono / czarne.
Ciśnienie: 10000 PSI (689 bar).
Materiał: stal chromomolibdenowa 
4130.
Przyłącze: do wspawania (ścianka 
XXH).
Uszczelnienie: metal/metal (stożek)  
+ o-ring (NBR).

HL-FIG1003DW-075 część damska 3"
HL-FIG1003MW-075 część męska 3"
HL-FIG1003NG-075 nakrętka 3"
HL-FIG1003KW-100 część męska, damska + nakrętka 4"
HL-FIG1003DW-100 część damska 4"
HL-FIG1003MW-100 część męska 4"
HL-FIG1003NG-100 nakrętka 4"
HL-FIG1003KW-125 część męska, damska + nakrętka 5"
HL-FIG1003DW-125 część damska 5"
HL-FIG1003MW-125 część męska 5"
HL-FIG1003NG-125 nakrętka 5"

Typ 1502
HL-FIG1502KG-050 część męska, damska + nakrętka 2”

Najbardziej popularny typ ze wzglę-
du na wysoką odporność mecha-
niczną materiału. Szeroko stoso-
wane do standardowych aplikacji 
(powietrze, woda, olej, gaz) ale tak-
że do połączeń typu „choke and kill”, 
szczelinowania oraz cementowania.

Kolor: czerwono / niebieskie.
Ciśnienie: 15000 PSI (1034 bar).
Materiał: stal chromomolibdenowa 
4130.
Przyłącze: GW NPT
* - do wspawania (ścianka XXH).
Uszczelnienie: metal/metal (stożek) 
+ dodatkowa uszczelka krawędzio-
wa (NBR).

HL-FIG1502DG-050 część damska 2”
HL-FIG1502MG-050 część męska 2”
HL-FIG1502KW-050* część męska, damska + nakrętka 2”
HL-FIG1502DW-050* część damska 2”
HL-FIG1502MW-050* część męska 2”
HL-FIG1502NG-050 nakrętka 2”
HL-FIG1502KG-075 część męska, damska + nakrętka 3”
HL-FIG1502DG-075 część damska 3”
HL-FIG1502MG-075 część męska 3”
HL-FIG1502KW-075* część męska, damska + nakrętka 3”
HL-FIG1502DW-075* część damska 3”
HL-FIG1502MW-075* część męska 3”
HL-FIG1502NG-075 nakrętka 3”
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ARMATURA PRZEMYSŁOWA - złącza

System HAMMER LUG

Złącza obrotowe posiadające 2 rzędy łożysk (wersja LONG RADIUS - LR posiada 3 rzędy łożysk). Zaprojektowane do przesyłu 
płuczki wiertniczej, wody cementu, materiałów ściernych, itp. Szeroko stosowane w aplikacjach szczelinowania, cementowania, 
płukania oraz w liniach choke and kill. Dostępne w rozmiarach od 1” do 3” z gwintem NPT lub przyłączem HAMMER LUG (część 
męska lub część damska). Wersja do pracy z siarkowodorem dostępna na specjalne zamówienie. Uszczelka w złączu obrotowym 
oprócz funkcji uszczelniających redukuje także tarcie łożysk. Łożyska są ulepszone cieplnie aby zapewnić jak najdłuższą 
żywotność. Gładka powierzchnia wewnątrz złącza zapewnia minimalny spadek ciśnienia. Materiał: stal chromomolibdenowa 4130.

indeks rozmiar opis

HL-ZO-1502-S10-DM-LR-050 2” Złącze obrotowe wersja LR typ S10 zakończone przyłączem HL typ 1502 
(damskie / męskie)

HL-ZO-1502-S20-DM-LR-050 2” Złącze obrotowe wersja LR typ S20 zakończone przyłączem HL typ 1502 
(damskie / męskie)

HL-ZO-1502-S50-DM-LR-050 2” Złącze obrotowe wersja LR typ S50 zakończone przyłączem HL typ 1502 
(damskie / męskie)

typ S10 typ S20 typ S30 typ S40

typ S50 typ S60 typ S70 typ S80

trzy przeguby, dwa kolana jeden przegub jeden przegub, jedno kolano jeden przegub, dwa kolana

dwa przeguby, dwa kolana dwa przeguby, jedno kolano dwa przeguby, trzy kolana trzy przeguby, trzy kolana

Złącza obrotowe

rysunek indeks opis rozmiar charakterystyka

Typ 1502

HL-FIG1502DI-050 część damska zintegrowana
z tuleją zaciskową 2”

Wersja złącza HAMMER LUG po-
zwalająca na bezpośrednie połą-
czenie części damskiej, męskiej z 
wężem hydraulicznym typu R13, 
R15 za pomocą tulei zaciskowej.

Takie rozwiązanie zwiększa bez-
pieczeństwo operatora dzięki wyeli-
minowaniu możliwości rozkręcenia 
się złącza (brak połączenia gwinto-
wego pomiędzy złączem a końców-
ką węża).

HL-FIG1502MI-050 część męska zintegrowana
z tuleją zaciskową 2”

dalszy ciąg tabeli:
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ARMATURA PRZEMYSŁOWA - złącza

System HAMMER LUG

indeks rozmiar opis

HL-ZK90-1502-DD-050 2” Kolano 90° zakończone przyłączem typ 1502 (2 x damskie)
HL-ZK90-1502-DM-050 2” Kolano 90° zakończone przyłączem typ 1502 (damskie / męskie)
HL-ZK90-1502-MM-050 2” Kolano 90° zakończone przyłączem typ 1502 (2 x męskie)
HL-ZK90-1502-MM-075 3” Kolano 90° zakończone przyłączem typ 1502 (2 x męskie)

HL-T-1502-DDD-050 2” Trójnik zakończony przyłączem typ 1502 (3 x damskie)
HL-T-1502-MMM-050 2” Trójnik zakończony przyłączem typ 150 (3 x męskie)
HL-T-1502-MDM-050 2” Trójnik zakończony przyłączem typ 1502 (2 x męskie, 1 x damskie)

HL-ZP-0602-MD-075-0600 3" Łącznik prosty zakończony przyłączem typ 602 (męskie, damskie) 3",
Lc = 600 mm (2 ft)

HL-ZP-0602-MD-075-1200 3" Łącznik prosty zakończony przyłączem typ 602 (męskie, damskie) 3",
Lc = 1200 mm (4 ft)

HL-ZP-0602-MD-075-2400 3" Łącznik prosty zakończony przyłączem typ 602 (męskie, damskie) 3",
Lc = 2400 mm (8 ft)

HL-ZP-1502-MD-050-0300 2" Łącznik prosty zakończony przyłączem typ 1502 (męskie, damskie) 2",
Lc = 300 mm (1 ft)

HL-ZP-1502-MD-050-1200 2" Łącznik prosty zakończony przyłączem typ 1502 (męskie, damskie) 2",
Lc = 1200 mm (4 ft)

HL-ZP-1502-MD-050-2400 2" Łącznik prosty zakończony przyłączem typ 1502 (męskie, damskie) 2",
Lc = 2400 mm (8 ft)

HL-ZP-1502-MD-075-0600 3” Łącznik prosty zakończony przyłączem typ 1502 (męskie, damskie) 3",
Lc = 600 mm (2 ft)

HL-ZP-1502-MD-075-1200 3” Łącznik prosty zakończony przyłączem typ 1502 (męskie, damskie) 3",
Lc = 1200 mm (4 ft)

HL-ZP-1502-MD-075-2400 3” Łącznik prosty zakończony przyłączem typ 1502 (męskie, damskie) 3",
Lc = 2400 mm (8 ft)

Jednoczęściowe kształtki (brak elementów spawanych) zaprojektowane do przesyłu materiałów ściernych, płuczki 
wiertniczej, wody, cementu, itd. Szeroko stosowane w aplikacjach takich jak: szczelinowanie, cementowanie, płu-
kanie, wykonywanie pomiarów parametrów złoża, linii choke and kill, itd. Dostępne jako kolanka, trójniki, czwór-
niki w rozmiarach od 1” do 3” z gwintem NPT lub przyłączem HAMMER LUG (część męska lub część damska). 
Występuje również wersja do pracy z siarkowodorem.
Materiał: stal chromomolibdenowa 4130.
Ciśnienie robocze: 6000 PSI (414 bar) dla HL typ 602, 15000 PSI (1034 bar) dla HL typ 1502.

Kształtki rurowe

typ ZK 90 typ T typ ZP

kolano 90° trójnik łącznik rurowy (pup joint) czwórnik

rysunek indeks rozmiar opis

HL-Z-1502-MD-050 2”

Zawór zaprojektowany do płuczki wiertniczej, wody, 
cementu itd.
Stosowany w aplikacjach takich jak: szczelinowanie, 
cementowanie, oraz do innych wysokociśnieniowych 
zastosowań.
Materiał: stal chromomolibdenowa 4130.
Ciśnienie robocze: 15000 PSI (1034 bar).
Przyłącza: złącze HL FIG 1502 (część męska x część 
żeńska).

Zawory

typ C
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Złącza wydobycia ropy i gazu inne

Seal-O-Grip

Złącza do zbiorników płuczkowych są używane na całym świecie podczas operacji wiertniczych. Płuczka niezbęd-
na jest do wynoszenia zwiercin z dna otworu, chłodzenia świdra oraz stabilizowania ścian otworu wiertniczego. 
Połączenia stalowych zbiorników systemu płuczkowego muszą być szczelne oraz szybko skręcane i rozkręcane 
dla średnic od 4 do 16 cali. Wyróżniamy dwa typy połączeń. Pierwszym typem jest złącze „powietrzne” (Seal-
-O-Grip), gdzie powietrze jest wpompowywane do gumowej uszczelki, która uszczelnia i umożliwia połączenie 
rury ze zbiornikiem. Drugim typem połączenia jest złącze Hammerseal, które zapewnia uszczelnienie na o-ringu, 
poprzez dokręcenie nakrętki. 

Stal węglowa
NBR
11,4 bar (170 PSI)

Materiał:
Uszczelka:
Ciśn. robocze:

Złącze Seal-O-Grip jest nadmuchiwanym złączem dla linii ssącej lub powrotnej niskiego ciśnienia płynu złożowe-
go lub płuczki wiertniczej. Stalowy korpus uszczelki jest wspawany w zbiorniki płuczkowe lub rurociąg manifoldu. 
Szczelność zamknięcia uzyskuje się poprzez sprężone powietrze, nawet jeśli rura nie jest perfekcyjnie dopasowa-
na. Odporna na olej i ścieranie pneumatyczna uszczelka z gumy NBR może być napompowana do ciśnienia 13,8 
bar do zewnętrznej średnicy rury łączącej, przyśpieszając w ten w sposób proces łączenia i eliminując potrzebę 
połączeń kołnierzowych niskiego ciśnienia.

Hammer Seal
Stal węglowa
NBR
10 bar (150 PSI)

Materiał:
Uszczelka:
Ciśn. robocze:

Złącze Hammer Seal jest przeznaczone do szybkiego łączenia zbiorników płuczkowych bez użycia połączeń koł-
nierzowych. Nawet jeśli zbiorniki płuczkowe nie są ustawione idealnie w lini, złącze Hammer Seal tworzy szczelne, 
bezwyciekowe połączenie. Część żeńska z gwintem zewnętrznym jest wspawana do zbiornika, natomiast na rurę 
łączącą zakładana jest nakrętka z gwintem wewnętrznym z o-ringiem. Uszczelnienie otrzymuje się poprzez mocne 
dokręcenie nakrętki z o-ringiem, która doszczelnia połączenie.


