Minerals
Linatex®
Produkty gumowe
Linia wyrobów gumowych
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Nie produkujemy „typowych” węży.
Tworzymy indywidualne rozwiązania w zakresie
systemów wężowych Linatex®, które zapewniają
doskonałą odporność na zużycie.
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Węże specjalistyczne Linatex® są profesjonalnie skonstruowane,
żeby zapewnić doskonałą odporność na zużycie w
najtrudniejszych warunkach ściernych.
Nasze wspólne globalne doświadczenie
w firmie Weir Minerals w połączeniu
z wiedzą fachową w konstruowaniu i
produkcji indywidualnych rozwiązań w
zakresie węży do transportu materiałów
są bezkonkurencyjne.

Decydując się na zastosowanie węży
Linatex®, skorzystają Państwo z czołowej
opatentoowanej technologii i zrobią krok w
kierunku większego bezpieczeństwa oraz
zmniejszenia wpływu Państwa zakładu na
środowisko naturalne.

Skonstruowane tak, aby zapewnić
wyjątkową odporność na zużycie w
najbardziej wymagających zastosowaniach,
produkowane przez nas węże słusznie
zyskały uznanie za swoją niezawodność
i długi czas eksploatacji. Są one
kompatybilne ze środowiskiem pracy w
różnych typach zakładów produkcyjnych
i stanowią standardowe wyposażenie
licznych wiodących systemów na całym
świecie.

Posiadanie zakładów na całym świecie
oraz sieci dystrybucji, która nie ma
sobie równych w branży, umożliwia nam
dostarczenie Państwu dopasowanych do
potrzeb systemów wężowych do dowolnej
lokalizacji. Podczas współpracy z naszymi
lokalnymi przedstawicielami otrzymują
Państwo wsparcie zespołu specjalistów z
całego świata.

Nasza linia wyrobów gumowych
specjalistycznych Linatex® obejmuje węże
górnicze i petrochemiczne, bagrowe oraz
dużą różnorodność formowanych kolan,
redukcji i teowników, z których każdy
jest dostępny z szeroką gamą rodzajów
zakończeń. Nasze najnowocześniejsze
tokarki sterowane numerycznie, zapewniają
zachowanie spójności materiału w
konstrukcji węży. Umożliwia to uzyskanie
konstrukcji węża, która jest zarówno
solidna, jak i niezawodna.
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Nasza wiedza w zakresie odporności na zużycie mieszanin,
wraz z czołową technologią, zapewniają konstrukcję systemów
wężowych o długim czasie eksploatacji.

Surowce
Wierzymy, że wysokiej jakości surowce
są kluczem do produkcji wysokiej jakości
węży specjalistycznych. Kiedy my
projektujemy i wykonujemy specjalnie dla
Państwa węże, mogą Państwo liczyć, że
otrzymają węże o doskonałej odporności
na zużycie, wykonane z najwyższej jakości
mieszanin gumowych, z najwyższej jakości
kordami do wzmocnienia oraz złączami.
Skład wykładziny ściernej węża jest
decydującym czynnikiem dla jego
eksploatacji. Ponad 90 lat doświadczenia
w produkcji z gumy, dało nam wiedzę
fachową potrzebną by wybrać najlepszy
skład materiału do danego zastosowania
Posiadana przez nas rozległa wiedza w
zakresie odporności na zużycie materiałów
podczas eksploatacji zapewnia naszym
produktom długotrwałość.
Nasze węże wykonane są z
zastosowaniem tradycyjnych materiałów
wzmacniających, takich jak nylon
i poliester. Wzmocnienie z włókna
aramidowego o wysokiej wytrzymałości
na rozciąganie jest stosowane także z

naszymi wysoce zindywidualizowanymi
rozwiązaniami w zakresie węży o dużej
średnicy otworu.
Materiały kordów wzmacniających są
specjalnie dobierane, aby uzupełniały
konstrukcję podczas procesu
inżynieryjnego.
Innowacja
Nasi inżynierowie należą do czołówki
pod względem zaawansowania
technologicznego i stale ulepszają
oferowane przez nas produkty gumowe,
aby uczynić Państwa pracę łatwiejszą.
Przykładowo, nasza unikalna
technologia wskaźnika zużycia węża
to bezprzewodowy system wczesnego
ostrzegania, który powiadamia
operatorów o nadmiernym zużyciu
węża przy stosowaniu bardzo ściernych
materiałów. Technologia ta gwarantuje, że
wycieki przemysłowe, nagłe kosztowne
przestoje oraz wypadki związane
z bezpieczeństwem są znacząco
ograniczone lub wyeliminowane.
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Cechy konstrukcyjne
Unikalne mieszaniny gumowe Linatex®
premium zapewniają Państwa
produktom doskonałą odporność na
zużycie i wydłużony czas eksploatacji.
Ma to na celu osiągnięcia najniższego
całkowitego kosztu eksploatacji.
Cała nasza linia wyrobów gumowych
ma zapewnione wsparcie ze strony
dużego zaplecza technicznego i
konstrukcyjnego. Pozwala to na pełne
dopasowanie produktu do Państwa
szczególnych wymagań, co z kolei
obniża nieefektywność rozruchu i
instalacji.

Nasza linia wyrobów gumowych
specjalistycznych obejmuje:
• Różnorodne mieszaniny dostosowane
do poszczególnego zastosowania
•	Szeroki wachlarz standardowych i
niestandardowych średnic otworów i
długości.
•	Specjalistyczne elementy zakończeń
dopasowane do konkretnego
zastosowania
•	Indywidualne oznakowanie
umożliwiające identyfikację
elementów węża

•	Nasz serwis audytowy
zapewnia ocenę/przegląd węży na
miejscu montażu
pod kątem ich przydatności i
bezpieczeństwa.
•	Dostępne próby hydrostatyczne
•	Wsparcie naszych doświadczonych
przedstawicieli terenowych, którzy na
miejscu zapewniają ocenę i służą radą.
•	Najnowocześniejsza technologia
wskaźnika zużycia zapewnia
najwyższą pewność kontroli stanu
węży.
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Weir Minerals może się poszczycić dostawami kompleksowych
rozwiązań w zakresie węży. Zapewniamy także szeroki wachlarz
akcesoriów do węży, dopasowanych do indywidualnych
zastosowań.
Węże dopasowane do zastosowań
Rozumiemy, że każdy z naszych klientów
ma indywidualne potrzeby i specyficzne
wymagania. Ścisła współpraca
zapewni, że otrzymają Państwo węże
najodpowiedniejsze dla Państwa
działalności.
Zaprojektujemy indywidualne rozwiązania
w każdym rozmiarze. Dostępne węże
mają średnicę od ponad 1 m/40″ i długość
do 15 m/50 stóp.
Nasze węże przeznaczone są do
standardowych i niestandardowych typów
kołnierzy. Inne rozwiązania obejmują
wbudowane króćce, złącza wodoszczelne
z zaciskana tuleją rurową oraz złącza
proste i kołnierzowe.
Przygotowujemy węże na zamówienia
indywidualne, o określonej długości i
dopasowane do wymaganego ciśnienia.
Mamy w ofercie różnorodne mieszaniny i
mierniki parametrów wykładziny ściernej,
aby najlepiej dopasować je do danego
zadania.

Nasza linia wyrobów gumowych
specjalistycznych:
Wąż górniczy/szlamowy
•	Wąż górniczy o twardych ściankach (808)
•	Kolano węża górniczego o twardych
ściankach (808-PHB)

•	Kolana węży
•	Redukcje
Wąż pogłębiarki
•	Wąż ssawny ze złączką przegubową
•	Wąż samopływający

•	Wąż górniczy o miękkich ściankach (806)

•	Wąż tłoczny

•	Wąż górniczy z możliwością adaptacji
(888)

Kompensatory i redukcje

Wąż docinany
•	Wąż docinany gładkościenny (801)
•	Wąż docinany pofałdowany (800)
Wąż do substancji chemicznych
•	Wąż do substancji chemicznych/ kwasów
(700)

Dostępne są kompensatory wężowe i
redukcje oraz rozwiązania zaprojektowane
na zamówienie.
Proszę zwrócić uwagę, że nie wszystkie
produkty przedstawione w niniejszej broszurze
są dostępne we wszystkich regionach. W celu
uzyskania szczegółów i dalszych informacji,
prosimy skontaktować się z lokalnym
przedstawicielem.

Mieszaniny i wykładziny
Obecność naszej firmy na światowym rynku w połączeniu z szerokim
doświadczeniem w wielu dziedzinach przemysłu daje nam pewność, że zapewnimy
Państwu kompletne rozwiązanie
dopasowane do potrzeb:
•	Guma Linatex®Premium
•	Linacure® 40
•	Linacure® 60
•	Linagard® FG
•	Linagard® OSR
•	Linard® 60
•	Linard® HD60
Inne dostępne materiały to:
•	Guma EPDM
•	Kauczuk chlorobutylowy
Nasze węże wykonane są z zastosowaniem tradycyjnych materiałów
wzmacniających, takich jak nylon i poliester. Możliwe jest również zastosowanie
materiałów alternatywnych, takich jak włókna aramidowe.
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Indywidualne rozwiązania projektowe pozwalają stworzyć ofertę
złączy do węży, odpowiadającą Państwa potrzebom.

Typy złączy wężowych

Kołnierze podwójne

Złączka dzielona odlewana

Kołnierz stały

Rozwiązanie z podwójnym kołnierzem
zostało zaprojektowane do stosowania z
wężami narażonymi na duże obciążenia
osiowe. Kołnierze stalowe dzielone
są wbudowane i mogą wytrzymać
znaczne obciążenia przy zginaniu, dzięki
maksymalizacji elastyczności węża.
Kołnierz przedni jest obudowany gumą i
wzmocniony kordem, co zapewnia ochronę
antykorozyjną.

Dwuczęściowa złączka zewnętrzna została
zaprojektowana do stosowania na wężach
docinanych. Złączka nie ma kontaktu
z wewnętrznym strumieniem materiału
w wężu, co sprawia że jest szczególnie
odpowiednia do zastosowania przy
szlamach ściernych.

Stałe zakończenia kołnierzowe są polecane
dla węży, pracujących przy średnim
ciśnieniu roboczym i podlegającym niższym
obciążeniom podczas eksploatacji.
Wzmocnienie korpusu węża wykonane
z gumy i materiału tekstylnego jest
przedłużone i tworzy pełny kołnierz, wsparty
na płytce nośnej z metalowym pierścieniem
pełnym lub rozciętym.

Kołnierz obrotowy
Zakończenia kołnierzowe obrotowe,
posiadające funkcję obracania kołnierza
mocującego, zostały zaprojektowane
jako alternatywa dla stałych kołnierzy
mocujących. Kołnierze obrotowe pozwalają
uzyskać łatwość ustawienia otworów na
śruby.

Złączki niestandardowe
Złączki niestandardowe to w pełni
ogumowane, wbudowane złączki, dostępne
z kołnierzami obrotowymi lub stałymi.
Złączki niestandardowe są stosowane
głownie w instalacjach bagrowych i w
wysokowydajnych/wysokociśnieniowych
zastosowaniach szlamowych.

Uwaga: Rodzaje kołnierzy wężowych
są projektowane na zamówienie, tak by
dopasować je do kołnierzy o różnych
wzorach nawiercania.

Wbudowana złączka elementu wylotowego
posiada możliwość adaptacji do różnego
wyposażenia, w tym połączeń rurowych
wodoszczelnych z zaciskaną tuleją
rurową, kołnierzy obrotowych i stałych oraz
zastrzeżonych złączek.
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Dzięki inwestycji w nasze węże, otrzymają Państwo niż tylko
same węże, lecz także produkt, który został wykonany z
najlepszych surowców i dopasowany do indywidualnych
wymagań wraz z zapewnionym stałym wsparciem technicznym
w miejscu instalacji.

węży z naszej renomowanej gumy Linatex®
premium lub różnorodnych mieszanek,
pozwala zapewnić odpowiedni do danego
zadania rodzaj węża.

Poczuj różnicę
Jesteśmy dumnym liderem rynku.
Wyznaczamy światowe standardy
odniesienia dla gumy wykorzystywanej
w transporcie materiałów ściernych
we wszystkich rodzajach zastosowań
górniczych.
Nie tylko jesteśmy na czele tej technologii
dla przemysłu górniczego. Jesteśmy
również dostawcami wysokiej jakości
węży i elementów łączeniowych dla innych
gałęzi przemysłu. Nasz elastyczny wąż
bagrowy nie ma sobie równego na całym
świecie. Ze względu na nasze inżynieryjne
zdolności do znajdowania rozwiązań,
oferowane przez nas węże bagrowe są
wariantem bardzo często wybieranym
przez klientów.
Dzięki wprowadzeniu środków ścisłej
kontroli jakości i testowaniu próbek na
każdym etapie produkcji, zapewniamy
długotrwałe i odporne na zużycie
rozwiązania przemysłowe, które są
racjonalne pod względem kosztów. Oferta

Doskonałe właściwości projektowe i
konstrukcyjne, jak również obsługa klienta,
są tym co wyróżnia nasze węże. Nasza
unikalna technologia wskaźnika zużycia
jest wyrazem naszego zaangażowania w
wykorzystanie innowacji technologicznych,
aby Państwa praca była łatwiejsza i
bezpieczniejsza.
Zakłady produkcyjne na całym świecie
pozwalają sprostać krótkim terminom
dostawy, a nasza rozległa sieć dystrybucji
zapewnia szybką dostawę do dowolnej
lokalizacji.
Nasze produkty dowodzą swojej
nieustannej wyższości nad konkurencją w
zakresie eksploatacji i trwałości w bardzo
zróżnicowanej dziedzinie transportu
materiałów. Aby dowiedzieć się więcej,
zapraszamy do zapoznania się z sekcją
historie sukcesów na naszej stronie www.
weirminerals.com
Więcej informacji na temat linii wyrobów
gumowych specjalistycznych znajdą
Państwo w naszych Kartach specyfikacji
węży (zawarte w niniejszej broszurze
lub dostępne oddzielnie) lub u naszego
lokalnego przedstawiciela.

8

WME0116 Linatex Hose Broch_201510_polish.indd 8

12-May-16 11:07:32 PM

Linatex ® Linia wyrobów
gumowych
Specyfikacje techniczne
					

STRONA

Wąż górniczy Linatex® 808 o twardych ściankach

10

Kolano węża górniczego Linatex® 808-PHB		
o twardych ściankach

11

Wąż górniczy Linatex® 806 o miękkich ściankach

12

Wąż górniczy Linatex® 888 z możliwością adaptacji

13

Wąż docinany Linatex® 800 pofałdowany ze złączem 14
Wąż docinany Linatex® 801 gładkościenny		
ze złączem

15

Wąż do kwasów/substancji chemicznych		

16

Linatex® 700Redukcje do węży górniczych Linatex®

17

Wąż bagrowy Linatex® 1000			

18
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Wąż górniczy Linatex® o twardych ściankach (808)
Specyfikacje techniczne

Cechy konstrukcyjne
•	Doskonała odporność na zużycie
w szlamowych zastosowaniach
ściernych.
• 	Solidne i wszechstronne
• 	Dostępne z odporną na ścieranie
wykładziną wewnętrzną z gumy
Linatex®, Linacure® lub Linard®
• 	Zaprojektowane i wyprodukowane
według wymagań klientów
• 	Wbudowane złącza końcowe
• 	Kord o dużej wytrzymałości na
rozciąganie ze spiralą z drutu
stalowego
Zastosowanie
Pompowanie i transport szlamu
ściernego, pod ciśnieniem lub w
warunkach podciśnienia:
• 	Zakłady przetwórstwa surowców
mineralnych
• 	Linie technologiczne wysokiego
ciśnienia do przetwarzania odpadów

Udowodniona doskonała odporność na ścieranie
Typoszereg węży górniczych Linatex® 808 o twardych ściankach jest przygotowywany
na zamówienie i zaprojektowany dla zapewnienia niezwykłej odporności na zużycie w
najtrudniejszych zastosowaniach w górnictwie i przemyśle. Nasze uznane na świecie
odporne na zużycie mieszaniny gumowe stanowią uzupełnienie oferty węży i zapewniają
naszym klientom najniższy koszt eksploatacji.
Nasze węże są produkowane zgodnie z indywidualnymi wymaganiami w szerokiej gamie
średnic otworów, długości, rozwiązań ciśnieniowych i łączeniowych. Niektóre z wielu
opcji łączenia obejmują kołnierze stałe, kołnierze obrotowe i zakończenia stożkowe,
zaprojektowane i skonstruowane specjalnie do zastosowań pod wysokim ciśnieniem i przy
włóknach ciągnionych.
Konstrukcja węża górniczego Linatex® 808 o twardych ściankach jest produktem
wybieranym przez wiele światowych zakładów górniczych. Dzięki naszej wszechstronności
w zakresie projektowania i produkcji oraz doskonałej odporności na zużycie gumy Linatex®
premium, oferowane przez nas węże górnicze zyskały zasłużone uznanie za swoją
nadzwyczajną niezawodność.

Typowe właściwości fizyczne
ŚREDNICA NOMINALNA
OTWORU

TYPOWE ZUŻYCIE
GRUBOŚĆ WYKŁADZINY

mm

cale

mm

cale

50

2

6

75

3

• 	Transport wapna

100

• 	Piaski roponośne
Właściwości

• 	Transport kruszyw żwirowopiaskowych

• 	Średnice nominalne otworów od
50 mm (2”) do 1000 mm (40”)*
• 	Długości do 15 m (50 stóp)**
• 	Temperatura robocza
od -35°C do +75°C(-31°F do +167°F)
• 	Odpowiednie do zastosowań w
warunkach tłoczenia i podciśnienia
• 	Minimalny promień zgięcia: 8-10
średnic wewnętrznych

CIŚNIENIE
ROBOCZE
kPa

PROMIEŃ ZGIĘCIA
mm

stopy

¼

400

1.31

6

¼

600

1.97

4

6

¼

800

2.62

125

5

6

¼

1000

3.28

150

6

6

¼

1200

3.94

200

8

6

¼

1600

5.25

250

10

2000

6.56

300

Ciśnienie otzenia
do 5000 kPa

10

3

∕8

12

10

3

∕8

2400

7.87

350

14

10

3

∕8

2800

9.19

400

16

12

½

3200

10.50

450

18

12

½

4050

13.29

500

20

12

½

5000

16.40

600

24

12

½

7200

23.62

Uwaga:

* Dostępne są również niestandardowe średnice wewnętrzne.

		
** Występują różnice regionalne w zakresie specyfikacji produktu.
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Kolano węża górniczego Linatex® (808-PHB) o twardych ściankach
Specyfikacja techniczna

Cechy konstrukcyjne
•	Zaprojektowane w celu uzyskania
doskonalszej odporności na zużycie
niż w przypadku tradycyjnych
wzmocnionych stalą łuków rurowych
•	Grubość wzmocnienia może być
zwiększona bez redukcji średnicy
wewnętrznej.
•	Dostępny jest szeroki wybór
średnic, kątów zgięcia i konfiguracji
promienia, których wymiary mogą być
dopasowane do Państwa potrzeb.

Ułatwiony montaż
Typoszereg kolan węży górniczych Linatex® 808-PHB o twardych ściankach znany jest ze
swojej solidnej konstrukcji i doskonałej odporności na zużycie w najcięższych warunkach
wysokiego zużycia. Wyprodukowane w takim samym wysokim standardzie jak węże
górnicze 808 o twardych ścianach, nasze formowane kolana węży produkowane na
zamówienie mają średnicę wewnętrzną, kąt zgięcia, promień i oś, odpowiadające Państwa
wymaganiom.
Proces wulkanizacji na gorąco zapewnia odpowiadające zamówieniu formowane kolano
węża, zaprojektowane tak, by odpowiadało jego zastosowaniu, bez konieczności dalszego
nadmiernego zginania. Wbudowane kołnierze obrotowe bardzo ułatwiają instalację. Kolana
węży górniczych Linatex® 808-PHB o twardych ściankach to produkt wybierany przez wielu
klientów.

•	Dostępne z odporną na ścieranie
wykładziną wewnętrzną z gumy
Linatex®, Linacure® lub Linard®
Zastosowanie
Pompowanie i transport szlamu
o właściwościach ściernych, pod
ciśnieniem:
•	Zakłady przetwórstwa surowców
mineralnych
•	Zakłady kruszyw żwirowo-piaskowych
•	Linie technologiczne do przetwarzania
odpadów
•	Piaski roponośne
Właściwości

Kolano węża górniczego o kącie 45°

•	Średnice nominalne otworów od
50 mm (2”) do 1150 mm (45”)*
•	Kolana 1.5D, 3D 5D w pełni zamienne
z kolanami stalowymi**
•	Temperatura robocza
od -30°C do +75°C(-22°F do +167°F)
•	Współczynnik bezpieczeństwa 4:1

Kolano węża górniczego o kącie 90°

Typowe właściwości fizyczne - Kolana 3D
ŚREDNICA
NOMINALNA
OTWORU
(D)

TYPOWE ZUŻYCIE
GRUBOŚĆ
WYKŁADZINY

PROMIEŃ
(R)

90o
(A)

45o
(A)

mm

cale

mm

cale

mm

cale

mm

cale

mm

cale

150

6

6

¼

457

18

607

23.9

339

13.3

200

8

10

3

∕8

610

24

760

29.9

403

15.9

250

10

10

3

∕8

762

30

912

35.9

466

18.3

300

12

12

½

914

36

1114

43.9

579

22.8

350

14

12

½

1067

42

1267

49.9

642

25.3

400

16

12

½

1219

48

1419

55.9

705

27.8

450

18

12

½

1372

54

1572

61.9

768

30.2

500

20

12

½

1524

60

1724

67.9

831

32.7

600

24

15

5

∕8

1829

72

2029

79.9

958

37.7

Uwaga:

* Dostępne są również niestandardowe średnice wewnętrzne.

		
** Występują różnice regionalne w zakresie specyfikacji produktu.
11
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Wąż górniczy Linatex® (806) o miękkich ściankach
Specyfikacja techniczna

Cechy konstrukcyjne
•	Wytrzymała konstrukcja z kordem o
dużej wytrzymałości na rozciąganie
•	Możliwe ściskanie
i elastyczne odbicie
•	Wbudowane złącza końcowe
• 	Dostępne z odporną na ścieranie
wykładziną wewnętrzną z gumy
Linatex®, Linacure® lub Linard®
•	Zaprojektowane i wyprodukowane
według wymagań klientów
Zastosowanie
Pompowanie i transport szlamu
o właściwościach ściernych pod
ciśnieniem:
•	Wykładziny układarek do piasków
mineralnych

Wytrzymały i solidny wąż
Wąż górniczy Linatex® 806 o miękkich ściankach to wąż o wytrzymałej konstrukcji,
bez wzmocnienia drutowego, przeznaczony specjalnie do zastosowań z tłoczeniem.
Konstrukcja zachowuje się elastycznie pod naciskiem, co eliminuje ryzyko trwałego
odkształcenia, które może się pojawić przy niewłaściwej eksploatacji lub nadmiernemu
zginaniu węża. Solidna konstrukcja zapewnia wydajność i niezawodność w najtrudniejszych
zastosowaniach górniczych i chroni Państwa instalacje przed przedwczesną awarią
wywołaną uszkodzeniem zewnętrznym.
Rozumiemy, że każdy z naszych klientów ma indywidualne potrzeby i specyficzne
wymagania, wiec każdy z naszych węży jest wyprodukowany na zamówienie i dopasowany
do danego zadania. Nasze elastyczne projekty i wszechstronność produkcyjna pozwalają
nam oferować niestandardowe średnice wewnętrzne oraz rozwiązania ciśnieniowe i
łączeniowe.

Typowe właściwości fizyczne
ŚREDNICA NOMINALNA

TYPOWE ZUŻYCIE

CIŚNIENIE

OTWORU

GRUBOŚĆ WYKŁADZINY

ROBOCZE

mm

cale

mm

cale

50

2

6

80

3

•	Złącza wlotowe i wylotowe

100

Właściwości
•	Średnice nominalne otworów od
50 mm (2”) do 1000 mm (40”)*

•	Transport kruszyw
żwirowo-piaskowych
•	Linie technologiczne wysokiego
ciśnienia do przetwarzania odpadów

•	Długości do 15 m (50 stóp)**

kPa

PROMIEŃ ZGIĘCIA
mm

stopy

¼

600

1.97

6

¼

900

2.95

4

6

¼

1200

3.94

125

5

6

¼

1500

4.92

150

6

6

¼

1800

5.91

200

8

6

¼

2400

7.87

3000

9.84

Ciśnienie
otoczenia
do 5000 kPa

250

10

10

3

∕8

300

12

10

3

∕8

3600

11.81

•	Tylko do zastosowań z tłoczeniem

350

14

10

3

∕8

4200

13.78

•	Typowy promień zgięcia 12D

400

16

12

½

4800

15.75

450

18

12

½

5400

17.72

500

20

12

½

6000

19.69

600

24

12

½

7200

23.62

•	Temperatura robocza
od -35°C do +75°C(-31°F do +167°F)

Uwaga:

* Dostępne są również niestandardowe średnice wewnętrzne.

		
** Występują różnice regionalne w zakresie specyfikacji produktu.
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Wąż górniczy Linatex® (888) z możliwością adaptacji
Specyfikacja techniczna

Cechy konstrukcyjne
• K
 onstrukcja o zakończeniach otwartych
z możliwością adaptacji zapewniająca
elastyczność instalacji
• W
 budowany kołnierz tylko z jednej
strony, otwarte zakończenie z drugiej
strony do przycięcia do odpowiedniej
długości na miejscu montażu
• Obrotowe kołnierze z otworami pasują
do wielu wzorców nawiercania
• Łączenia aluminiowe są wymienne z
typoszeregiem węży Linatex® 801

Wszechstronność bez kompromisu
Wąż górniczy Linatex® 888 z możliwością adaptacji ma konstrukcję hybrydową.
Wbudowany kołnierz ułatwia montaż, a funkcja dowolnego docinania do długości pozwala
na przycięcie węża w miejscu jego montażu. Wykładzina ścierna węża zawiera naszą gumę
Linatex® premium, w celu uzyskania wydajności i niezawodności we współpracy z drobnym
materiałem szlamowym o wysokiej ścierności, a także zapewnia kompleksowe rozwiązanie,
które pomaga uzyskać elastyczność podczas montażu w danej lokalizacji.
Wąż jest dostępny w standardowych wymiarach, ale może być również dopasowany do
indywidualnych wymagań w zakresie długości i opcji wykładzin ściernych.

Typowe właściwości fizyczne

• Wykładziny ścierne wewnętrzne z gumy
Linatex® premium

ŚREDNICA
NOMINALNA
OTWORU

Zastosowanie

mm

cale

mm

cale

mm

cale

100

4

127

5.2

6

¼

125

5

156

6.2

6

150

6

182

7.2

200

8

238

250

10

300

12

Pompowanie i transport szlamu o
właściwościach ściernych, pod ciśnieniem
lub w warunkach podciśnienia:
• Zakłady przetwórstwa surowców 		
mineralnych
• Zakłady kruszyw żwirowo-piaskowych
• Systemy odwadniania
• Transport wapna

NOMINALNA
ŚREDNICA
ZEWNĘTRZNA

GRUBOŚĆ
WYKŁADZINY

TYP
WYKŁADZINY

MAKS.
CIŚNIENIE
ROBOCZE

DANE
PODCIŚNIENIA

kPa

psi

%

Linatex®

1000

145

90

¼

Linatex

®

1000

145

90

6

¼

Linatex®

1000

145

90

9.2

6

¼

Linatex®

1000

145

90

288

11.3

6

¼

Linatex®

1000

145

70

342

13.5

6

¼

Linatex

1000

145

70

®

Właściwości
• Ś
 rednice nominalne otworów od
100mm (4”) do 300mm (12”)*
• Ciśnienie robocze do 1000 kPa**
• Temperatura robocza
-35°C do +75°C (-31°F do +167°F
• Dostępne lokalnie w standardowych
długościach

Uwaga:

* Dostępne są również niestandardowe średnice wewnętrzne.

		
** Występują różnice regionalne w zakresie specyfikacji produktu.

• Minimalny kąt zgięcia 8D
• Współczynnik bezpieczeństwa: 3:1.

13
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Wąż docinany Linatex® pofałdowany ze złączem (800)
Specyfikacja techniczna

Cechy konstrukcyjne
•	Pofałdowana obudowa dla
uzyskania większej elastyczności,
zaprojektowana do ssania
i tłoczenia.
•	Uniwersalna konstrukcja pozwala na
docięcie węża do danej długości na
miejscu montażu
•	Złączki dzielone odlewane do
wielokrotnego użytku, skręcone
śrubami w celu uzyskania połączenia
kołnierzowego do wielokrotnej
instalacji
•	Guma Linatex® premium wzmocniona
dla uzyskania niezawodnej
wydajności

Wyjątkowa odporność na ścieranie
Wąż docinany Linatex® 800 pofałdowany z systemem łączeniowym to wyjątkowo odporny
na ścieranie wąż do transportu materiału odpowiedni do ssania i tłoczenia. Uniwersalny
system wężowy pozwala na docięcie węża do wymaganej długości i dopasowanie do
złączki wielokrotnego użytku na miejscu instalacji.
W stałym asortymencie typoszeregu węży Linatex® 800 dostępne są popularne rozmiary
przemysłowe o standardowych długościach, wraz z naszym typoszeregiem złączek
dzielonych odlewanych, skręcanych śrubami, co zapewnia gotowe i ekonomiczne
rozwiązania wężowe.

Typowe właściwości fizyczne
ŚREDNICA
NOMINALNA
OTWORU

GRUBOŚĆ
RURY

PROMIEŃ
ZGIĘCIA

MASA

PODCIŚNIENIE
HG

CIŚNIENIE
ROBOCZE

MASA ZŁĄCZKI NA JEDNO
ZAKOŃCZENIE
WĘŻA

mm

in

mm

in

mm

in

kg/m

lbs/ft

mm

in

psi

kg

lbs

50

2

3

1

∕8

406

16

2.4

1.6

762.0

30

150

1.36

3

80

3

6

¼

610

24

6.1

4.1

762.0

30

150

2.04

4.5

100

4

6

¼

813

32

7.3

4.9

635.0

25

150

3.18

7

150

6

10

3

∕8

1219

48

12.5

8.4

762.0

30

150

4.99

11

•	Zakłady kruszyw żwirowo-piaskowych

200

8

10

3

∕8

1626

64

19.2

12.9

558.8

22

150

7.71

17

•	Systemy odwadniania

250

10

10

3

∕8

2032

80

29.8

20

762.0

30

150

11.79

26

300

12

10

3

∕8

2438

96

34.5

23.2

406.4

16

150

14.97

33

350

14

10

3

∕8

2845

112

40.8

27.4

279.4

11

150

18.60

41

Zastosowanie
Wąż docinany Linatex® 800
pofałdowany to system uniwersalny,
mający szerokie zastosowanie w:
•	Zakłady przetwórstwa surowców
mineralnych

•	Ogólnym transporcie materiałów
Właściwości
•	Średnice nominalne otworów od
50 mm (2”) do 350mm (14”)*
•	Ciśnienie robocze do 1038 kPa
(150 PSI)
•	Współczynnik bezpieczeństwa 3:1
•	Temperatura robocza
od -30°C do +75°C(-22°F do +167°F)

Uwaga: * Występują różnice regionalne w zakresie specyfikacji produktu.

•	Lokalny asortyment obejmuje
standardowe długości
•	Minimalny promień zgięcia: 8 średnic
wewnętrznych

14
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Wąż docinany Linatex® gładkościenny ze złączkami (801)
Specyfikacja techniczna

Cechy konstrukcyjne
•	Uniwersalna konstrukcja pozwala na
docięcie węża do danej długości na
miejscu montażu
•	Złącza zostały zaprojektowane do
współpracy z kołnierzami o różnych
wzorach nawiercania
•	Kord o dużej wytrzymałości na
rozciąganie z wbudowaną spiralą z
drutu stalowego
•	Dostępne formaty wykładzin z gumy
Linatex® premium lub wykładziny
SBR.
Zastosowanie
Węże górnicze ogólnego zastosowania
do transportu materiałów i szlamu:
•	Zakłady przetwórstwa surowców
mineralnych
•	Transport kruszyw żwirowopiaskowych
•	Systemy odwadniania
•	Ogólnym transporcie materiałów
Właściwości
•	Średnice nominalne otworów od
50 mm (2”) do 600 mm (24”)*
•	Lokalny asortyment obejmuje
standardowe długości
•	Temperatura robocza
od -30°C do +75°C(-22°F do +167°F)
•	Minimalny promień zgięcia: 8 średnic
wewnętrznych
•	Współczynnik bezpieczeństwa 3:1
•	Śruby na kołnierzach dzielonych
odlewanych są dostosowane do
lokalnych wzorów owiercenia

Ekonomiczny i z możliwością adaptacji
Wąż gładkościenny docinany Linatex® 801 z systemem złączek jest opłacalnym
i uniwersalnym rozwiązaniem do zastosowań górniczych. Został profesjonalnie
skonstruowany do montażu w miejscu transportu lekkiego szlamu i innych materiałów.
Asortyment lokalny typoszeregu węży 801 obejmuje popularne rozmiary przemysłowe.
Typoszereg węży 801 został tak zaprojektowany, by współpracował z odlewanymi
złączkami śrubowymi, w celu uzyskania gotowego i ekonomicznego rozwiązania.

Typowe właściwości fizyczne - węże docinane
Średnica
wewnętrzna

ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA

GRUBOŚĆ
WYKŁADZINY

DANE
PODCIŚNIENIA

MASA

mm

cale

mm

cale

mm

cale

kg

FUNTY

%

50

2

70

2.9

6

¼

2.6

5.7

90

80

3

105

4.1

6

¼

5.0

11.0

90

100

4

132

5.2

6

¼

7.5

16.4

90

125

5

157

6.2

6

¼

8.9

19.5

90

150

6

184

7.2

6

¼

11.4

25.1

90

200

8

233

9.2

6

¼

14.9

32.9

90

250

10

286

11.3

6

¼

21.9

48.3

70

300

12

344

13.5

6

¼

31.8

70.2

70

350

14

406

16.0

9

3

∕8

36.3

80.0

70

400

16

456

18.0

6

¼

54.0

119.0

70

Typowe właściwości fizyczne - złączki
Średnica wewnętrzna

DŁUGOŚĆ

MASA

mm

cale

mm

cale

kg

FUNTY

50

2

90

3.5

1.5

3.3

80

3

90

3.5

2

4.4

100

4

145

5.7

4.5

9.9

125

5

157

6.2

5

11.0

150

6

167

6.6

7

15.4

200

8

232

9.1

10

22.0

250

10

270

10.6

18

39.7

300

12

330

13.0

25

55.1

350

14

377

14.8

27

59.5

400

16

400

15.7

50

110.2

Uwaga: * Występują różnice regionalne w zakresie specyfikacji produktu.
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Wąż do kwasów/substancji chemicznychLinatex® (700)
Specyfikacja techniczna

Cechy konstrukcyjne
• D
 ostosowana do potrzeb konstrukcja
do zastosowań ściernych i
korozyjnych do kwasów i innych
substancji chemicznych.
• Produkowane z kołnierzami
z różnorodnych materiałów,
odpowiadającymi ich zastosowaniu
• Wzmocnienie o dużej wytrzymałości
na rozciąganie ze spiralą z drutu 		
stalowego
Zastosowanie
Pompowanie i transport kwasów/
substancji chemicznych o
właściwościach ściernych lub
korozyjnych dla:
• Ł
 ugowania atmosferycznego
lub ciśnieniowego kwaśnego lub
zasadowego
• Oczyszczalni odcieków
• Fabryk nawozów

Indywidualnie dobrana odporność na ścieranie i
korozję
Wąż chemiczny do kwasów i innych substancji chemicznych Linatex® 700 jest dostosowany
do zastosowań ściernych, kwasowych i chemicznych. Nasi wewnętrzni konsultanci
techniczni do spraw materiału gumowego Linatex® mają wiedzę fachową, która pozwala
zapewnić najlepszą konstrukcję do każdego typu zastosowania lub zadania.
Każdy wąż jest indywidualnie zaprojektowany dla danych parametrów procesu, a każdy
element konstrukcji może być dostosowany do indywidualnych potrzeb. Zapewnia to
przedłużoną eksploatację oraz niezawodność przy transporcie tych agresywnych płynów.
Konstrukcja węża jest uzyskiwana w procesie wulkanizacji na gorąco i jest dostępna w
wersji ssawno-tłocznej lub tylko tłocznej. Wbudowane rozwiązania łączeniowe obejmują
stałe lub obrotowe kołnierze dostępne w wersjach z różnych materiałów, w tym z super
dupleksu, stali nierdzewnej i w naszej standardowej ofercie ze stali nierdzewnej.

Typowe właściwości fizyczne
ŚREDNICA NOMINALNA

TYPOWE ZUŻYCIE

CIŚNIENIE

OTWORU

GRUBOŚĆ WYKŁADZINY

ROBOCZE
kPa

PROMIEŃ ZGIĘCIA

mm

cale

mm

cale

mm

stopy

50

2

6

¼

400

1.31

• Zakładów przemysłu
celulozowo-papierniczego

75

3

6

¼

600

1.97

100

4

6

¼

800

2.62

Właściwości

125

5

6

¼

1000

3.28

• Ś
 rednice nominalne otworów od
50 mm (2”) do 1000 mm (40”)*

150

6

6

¼

1200

3.94

200

8

6

¼

1600

5.25

2000

6.56

• Długości do 15 m (50 stóp)**

Ciśnienie
otoczenia
do 5000 kPa

250

10

10

3

∕8

300

12

10

3

∕8

2400

7.87

• Zastosowania ssawne i tłoczne

350

14

10

3

∕8

2800

9.19

• Mieszaniny stosowane w opcjach
wykładzin obejmują SBR, OSR,
neopren, EPDM i chlorobutyl

400

16

12

½

3200

10.50

450

18

12

½

4050

13.29

500

20

12

½

5000

16.40

600

24

12

½

7200

23.62

• Temperatura robocza
-35°C do +105°C (-31°F do +221°F

• Typowy promień zgięcia: 8 średnic
wewnętrznych

Uwaga:

* Dostępne są również niestandardowe średnice wewnętrzne.

		
** Występują różnice regionalne w zakresie specyfikacji produktu.
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Redukcje do węży górniczych Linatex®
Specyfikacja techniczna

Cechy konstrukcyjne
• D
 ostępne w wielu różnych rozmiarach
i o różnych współczynnikach redukcji
• D
 opasowane do wlotów pomp i
wewnętrznej średnicy wylotowej
• D
 oskonałe osiowanie i kompensacja
wibracji
• Łatwość instalacji
Zastosowanie
Do wspomagania osiowania wlotu i
wylotu pomp do transportu szlamu
mokrego w:
• Zakłady przetwórstwa surowców
mineralnych
• Ługowanie kwaśne i zasadowe
• Zakłady petrochemiczne
• Zakłady kruszyw żwirowo-piaskowych
Właściwości
• Ś
 rednice nominalne otworów od
50 mm (2”) do 915mm (36”)*
• D
 ługości od 300 mm (1 stopa),
dostosowane do wymagań**

Większa wydajność i niezawodność
Redukcje do węży górniczych Linatex® są tak skonstruowane, żeby pochłaniały wibracje
i hałas pomiędzy pompami, zbiornikami ściekowymi i powiązanymi urządzeniami.
Są zaprojektowane do obsługi niezaburzonego przepływu pomiędzy rurociągiem a
połączeniami wejściowymi i wyjściowymi pompy, dzięki zastosowaniu mimośrodowych lub
centrycznych konfiguracji redukcji.
Osiowanie na średnicy wewnętrznej spełnia kluczową rolę w uzyskaniu przedłożonej
eksploatacji i niezawodności, co wraz z naszymi uznanymi na świecie mieszaninami
gumowymi Linatex® pozwala nam dążyć do zapewnienia najlepszej wydajności instalacji
przy najniższym koszcie eksploatacji. Możemy tego dokonać dzięki użyciu najwyższej
jakości gumy naturalnej i przetwarzania jej z wykorzystaniem najnowocześniejszej
technologii. To nasz unikalny, zastrzeżony proces produkcji nadaje gumie Linatex® premium
jej wyjątkowe właściwości fizyczne oraz doskonałą wydajność.
Typoszereg redukcji do węży górniczych jest specjalnie wyprodukowany w danej
długości i posiada opcję wbudowanego kołnierza z bezpośrednim mocowaniem śrubami
do powierzchni kołnierza wlotowego lub wylotowego pompy Każdy aspekt konstrukcji
reduktora może być modyfikowany, tak aby spełniał swoje zadania, włącznie ze średnicą
wewnętrzną, długością, ciśnieniem roboczym, mieszaniną do wykonania wykładziny oraz
grubością wykładziny. Możemy także włączyć do konstrukcji włazy i punkty płukania, jako
wsparcie dla systemu odwadniania i płukania rurociągu.

Uwaga:

* Dostępne są również niestandardowe średnice wewnętrzne.

		
** Występują różnice regionalne w zakresie specyfikacji produktu.

• Temperatura robocza
od -35°C do +75°C(-31°F do +167°F)
• Mogą być zaprojektowane do
zastosowań ssawnych i 			
wyładowczych
• Dostępne z szerokim asortymentem
redukcji z mieszanin gumowych 		
Linatex®
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Wąż bagrowy Linatex® (1000)
Specyfikacja techniczna

Cechy konstrukcyjne
• W
 ysoko wydajna konstrukcja
zaprojektowana do transportu
materiału czerpalnego o dużych
cząstkach
• Konstrukcja z obręczą lub ze spiralą
z drutu stalowego dla uzyskania
elastyczności i pełnego podciśnienia
podczas eksploatacji
• Indywidualne rozwiązania
konstrukcyjne, obejmujące węże
samopływające, ssawne i elastyczne
węże tłoczne
• Odpowiednie dla szlamu
zawierającego kamienie, muszle i 		
korale

Najwyższa niezawodność
Typoszereg węży bagrowych Linatex® 1000 został stworzony do eksploatacji w najbardziej
ekstremalnych środowiskach pracy, gdzie zapewnia doskonałą niezawodność. Specjalnie
zaprojektowane konstrukcje są dostosowane do Państwa indywidualnych potrzeb. Wysoko
wydajna konstrukcja węża pozwala na transport w ciężkich warunkach bagrowania, a każdy
z węży jest skonstruowany specjalnie do danego zastosowania.
Techniczna konstrukcja węża jest zaprojektowana dla osiągnięcia maksymalnej
elastyczności w warunkach podciśnienia i obejmuje stałe lub podwójne kołnierze do pracy
przy wysokich obciążeniach podczas zginania. W zakresie przewodów tłocznych, oferta
produktów obejmuje krótkie elastyczne rękawy tłoczne lub węże z kołnierzami, które
pozwalają na elastyczne połączenia między rurociągami oraz kompletne wężowe przewody
tłoczne.
Przewody tłoczne mogą być dostarczone w formie konstrukcji samopływających, które
zawierają wbudowane pianki o wysokiej gęstości do wzmocnienia pływalności, aż do
długich węży tłocznych, skonstruowanych do współpracy ze wzmocnieniem z kołnierza z
poliuretanu lub pływaków.

Zastosowanie
Specjalnie zaprojektowane i
dopasowane do potrzeb idealne dla:
•	Węży ze złączką przegubową do
ładowni lub pogłębiarek ssących
•	Samopływających i elastycznych
węży tłocznych oraz rękawów do linii
bagrowych
•	Łukowych połączeń do węży do
transportu materiału z pogłębiarki lub
ładowni
•	Węże wysokociśnieniowe do
rur ssawnych ze złączem
przegubowym
•	Kolana węży w
pompach bagrowych
Właściwości
• Ś
 rednice nominalne otworów od
150mm (6”) do 1200mm (47”)*
• Długości do 11,8 m (38 ft)
• Ciśnienie robocze do 20 bar
• Współczynnik bezpieczeństwa 4:1
• Opcje kołnierzy obejmują kołnierze
stałe, obrotowe, podwójne i z
wbudowanymi króćcami
Uwaga: * Dostępne są również niestandardowe średnice wewnętrzne.
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Minerals
Weir Minerals Europe Ltd
Siedziba
Halifax Road
Todmorden
Lancashire OL14 5RT
Wielka Brytania
Tel.: + 44 1706 814 251
Faks: + 44 1706 815 350
sales.uk@weirminerals.com

www.weirminerals.com
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