
 
 

                            
 
 
 
ICE-Trade Węże, system TT 
 

 
 

Węże, system TT, do transportu materiałów ściernych w warunkach mokrych, są 
zaprojektowane jako trwałe i mają długą żywotność. Węże TT spełniają najwyższe 
wymogi mechanicznej wytrzymałości i szczelności. System składa się z 3 łatwo 
wymiennych, znormalizowanych części: wąż TT, złączka TT i uszczelka TT. 
 
Złączka TT znajduje się na wężu gładkim. Konstrukcja ta gwarantuje niezmienność 
średnicy wewnętrznej, również po montażu. Złączka TT nie wchodzi w bezpośrednią 
styczność z transportowanym materiałem, dlatego może być używana wielokrotnie. 
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Złączka TT jest wykonana z odpornego na korozję kutego Aluminium. Kołnierz przedni 
ma otwory owalne, umożliwiające jego połączenie z istniejącym systemem 
(kołnierzowym). Złączka TT wyposażona jest w łączniki do kołnierzy bocznych. 

 

                           
Węże TT wykonane są z gumy odpornej na ścieranie o twardości 60°wg Shore’a A, i są 
przeznaczone do łączenia złączki TT z inną złączką TT, z istniejącymi przewodami 
rurowymi lub z pompami. 
 
Uszczelka TT ma stożkowy grzbiet, kompensujący ewentualne nierówności na wężu. 
Podczas cięcia węża do odpowiedniej długości nie ma konieczności zachowania 100% 
precyzji. Stosując standardowe płaskie uszczelki, wąż musi być precyzyjnie ucięty i 
prawdopodobnie również wygładzony, aby zapewnić szczelność. W systemie uszczelek 
TT nie jest to wymagane, co umożliwia realne oszczędności finansowe i redukcję czasu. 
 

                     
 
Wąż TT jest gładki po stronie wewnętrznej, ma nadruk tekstylny po stronie 
zewnętrznej i jest w pełni pokryty stalową spiralą sprężynową, ma wyściółkę 
wewnętrzną odporną na zdzieranie i wyściółkę zewnętrzną odporną na zdzieranie. 
Węże TT są zaprojektowane dla ciśnień od 5 do 10 bar, zależnie od ND, 
bezpieczeństwo całego potrójnego zespołu zapewniono dla ssącej kolumny wody 9m z 
podciśnieniem (90% podciśnienia). 
   
Węże TT mają długą żywotność i nie wymagają tak częstej wymiany, jak części 
zużywające się z innych materiałów.  
To prowadzi do krótszych przestojów produkcyjnych i niższych kosztów operacyjnych. 
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Korzyści z systemu Węży TT 
 

� dłuższa żywotność 
� niższy hałas  
� prosty montaż 
� przyjazne dla środowiska 
� złączki do ponownego użycia 
� tłumienie wibracji z maszyn 
� krótki czas dostawy, realizacja na zamówienie 

 
 

 
 
 
System Węży TT może być zamontowany jako połączenie giętkie pomiędzy układami 
orurowania, w celu kompensacji kurczu lub ekspansji. Wąż gumowy absorbuje wszystkie 
przemieszczenia powstałe w wyniku temperatury lub wibracji. 
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Standardowe wymiary wewnętrzne dla systemu Węży T są następujące: 
50 - 65 -75 - 80 - 100 - 127 - 150 - 200 - 250 i 350 mm. 
 
Inne wymiary i specyfikacje są dostępne na zamówienie, bez systemu złączki TT. 
Skontaktuj się z nami w celu uzyskania dalszych informacji. 
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Dodatkowo, w ramach systemu Węży TT 
jesteśmy w stanie wyprodukować węże według 
specyfikacji klienta: 

• bez kołnierzy 

• z kołnierzami gumowymi pokrytymi gumą 

• z gołymi kołnierzami stalowymi 
o maks. długości 6m i bardzo krótkim czasem  

dostaw. 
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