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ROTARY VIBRATOR / DRILLING
Duše:
Výztuž:

Obal:
Prac. teplota:

Modifikovaná pryž NBR
Vrstvy ocelového drátu v mezivrstvách 
pryže zesílené textilním kordem 
Modifikovaná pryž NBR
Od -20°C do +82°C

Odolná a elastická hadice pro transport surové ropy, bentonitového mléka a výplachu z vrtu. Široce používána jako 
elastické spojení hlavice s přívodní trubkou (hadice ROTARY DRILLING) a mezi čerpadlem a přívodní trubkou (hadi-
ce ROTARY VIBRATOR). Obal odolný atmosférickým vlivům, otěru a olejům. Hadice jsou dodávány jako testované 
komplety s koncovkami HAMMER LUG, přírubami API nebo závitem NPT. Jsou dodávány s certifikátem API 7K.
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CHOKE & KILL
Duše:
Výztuž:

Obal:
Prac. teplota:

Viton
Vrstvy ocelového drátu v mezivrstvách 
pryže zesílené textilním kordem 
Modifikovaná pryž NBR
Od -20°C do +93°C

Hadice je určena pro systémy proti výronových BOP (ang. Blow Out Preventer) pro kontrolu a eliminaci úniku 
plynu nahromaděného v podzemních kapsách, který se během práce dostává do vrtu. Plyn ve vrtu způsobuje 
ztrátu kontroly tlaku (proplachové mléko je příliš lehké) což může způsobit explozi vrtné plošiny. Proto pokud se 
plyn dostane do vrtu, vtlačuje se systémem CHOKE proplachové mléko pod tlakem 1000 bar, aby vtlačila plyn 
zpět do skalní formace. Pokud není tento postup úspěšný, vtlačuje se hadicemi systému KILL do vrtu cement pod 
tlakem 1000 bar který vrt uzavře.

PRŮMYSLOVÉ HADICE - pro ropné látky

Hadice pro těžbu ropy
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Spojky typu HAMMER LUG jsou uvedeny v kapitole PRŮMSLOVÉ ARMATURY.

Kompletní hadice pro vrtná zařízení 

Všechny hadice pro vrty jsou dodávány jako komplety s koncovkami, které jsou speciálním způsobem zalisovány 
nebo zavulkanizovány na hadici.
Nejčastěji jsou používány koncovky:
- spojky HAMMER LUG (fig. 602, fig.1002, fig. 1003, fig. 1502, fig. 2002, fig. 2202),
- koncovky typu API 16BX,
- příruby typu API 6B, 6BX,
- koncovky se závitem API LPT (NPT).

Příklad kompletu hadice ROTARY DRILLING DN75

spojky HAMMER LUG typ 1502
(samice) 3”, vnitř. záv. NPT

hadice ROTARY DRILLING DN75 ukončena
koncovkami s vněj. závitem 3” NPT

spojky HAMMER LUG typ 1502
(samec) 3”, vnitř. záv. NPT + matice

PRŮMYSLOVÉ HADICE - pro ropné látky

Hadice pro těžbu ropy




