لوله کوپلینگی


استحکام در برابر فرسایش و سایندگی های باال،
امکان بهره گیری خط لوله را در انتقال هیدرولیکی و
پنوماتیکی فراهم آورده است.
بعلت طراحی حرفه ای ساختار کوپلینگی ،لوله اِالستیکی چندمنظوره
بوده و امکان مونتاژ و نصب را حتی در محل های بادسترسی دشوار
فراهم می آورد .مجموعه نتایجی که استفاده از لوله ی کوپلینگی را
محقق می سازد ،امکان حصول بهره وری فنی و مشخصه اقتصادی
بودن را به طور بیشینه فراهم آورده است .این نوع لوله با کلیه ی

نیازهای تجهیزات نوین مورد استفاده در واحدهای معدنی و فرآوری
 ،کارخانه های استخراج طال و سایر حوزه های صنعتی تطابق دارد.
اتصال لوله های کوپلینگی به کمک کوپلینگ های آلومینیومی میسر
می گردد .بی درز بودن اتصاالت بوسیله ی حلقه ی آب بند استیل که با
اِالستیک پوشش شده است ،حاصل شده است.

نمونه عالمتگذاری قراردادی لوله ی منعطف با قطر داخلی 200mm؛ برای انتقال هیدرولیکی مواد،ضمن اجرای استاندارد ،در انتقال مواد با دانه بندی از
 2.0+تا mm 10.0+
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مخفف محصوالت
مخفف  FHبرای تمامی لوله های کوپلینگی « کامپوزیت» مورد
استفاده قرار می گیرد.
قطر لوله
این قسمت عالمتگذاری ،قطر داخلی لوله را بیان می کند.
نحوه ی انتقال مواد
 - 1انتقال هیدرولیک
 - 2انتقال پنوماتیک
طرح:
 - 0طرح استاندارد
 - 1طرح معدن
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 5نوع اِالستیک محفظه ی داخلی کار
محفظه ی ضدفرسایش داخلی  ،یکی از اجزای اصلی لوله خط
لوله پالپ معدنی ( لوله انتقال پالپ معدنی ) می باشد .میزان
استحکام فرسایش و سایندگی بعنوان اطمینان کاری کل انشعاب،
بوسیله ی نوع اِالستیک محفظه ی داخلی لوله تعیین می گردد.
در نتیجه ی تجربه ی استفاده و راه اندازی لوله انتقال پالپ
(سیاالت خمیری معدنی) ،دو طرح استاندارد برای محفظه ی
ضدفرسایش ارائه می گردد که براساس دانه بندی مواد مورد
انتقال تعیین می گردد .در نشانه گذاری لوله ،بوسیله ی ارقام 01
و  02معین می گردد.
« - »01برای پالپ (سیاالت خمیری) با دانه بندی تا .mm 2.0
« - »02برای پالپ ( سیاالت خمیری) با دانه بندی تا .mm 10
لوله های ضدفرسایش قابل استفاده در مجموعه های غنی سازی معدن

