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Prevenindo a perda de
inibidores de corrosão
Njord J-Tube B (Bungs)
No ambiente submarino, conexões de tubulações
com risco de corrosão, devido ao nível de acidez
na água. Esta corrosão reduz a estabilidade
da tubulação, aumentando a probabilidade de
vazamento. O Njord J-Tube B (Bungs) é usado para
evitar a perda da solução inibidora de corrosão
usada no anel entre a linha de mangueira e o furo
do J-Tube.

Design modular
O selo é fixado à linha hospedeira por um grampo
integral. Ele pode então ser puxado para dentro
do J ou I-Tube com a linha anfitriã. Normalmente, o
selo será instalado no J-Tube logo atrás da boca de
sino. O J-Tube instalado via mergulhador ou Njord
J-Tube B pode ser instalado ao redor do umbilical
hospedeiro ou da linha de fluxo.

Encaixe de interferência
Os elementos de vedação de poliuretano são
usados para fornecer um ajuste de interferência
para segurar a linha hospedeira e o furo do J-Tube.
O ajuste de interferência fornece vedação através
da ativação via mergulhador. Isto significa que não
há resistência durante a tração flexível ou pull-in do
umbilical em operação.

Retenção do inibidor à corrosão
Os selos J-Tube são usados principalmente para
evitar a perda do inibidor de corrosão dentro do
anel do J-Tube.

Aplicações principais
• J-Tube
• Ação de centralização
• Pipeline

Benefits:
• Instalável via mergulhadores
• Instalação simples
• Design sob medida
• Sem resistência adicional durante operações de
pull-in, mantendo a capacidade de guincho

Entre em contato
A Trelleborg Offshore oferece serviços inovadores
e soluções offshore confiáveis que maximizam o
desempenho dos negócios para satisfazer as suas
necessidades. O nosso time dedicado e altamente
qualificado está sempre preparado para fornecer
apoio sem descontinuidades no processo, desde a
ideia inicial, até à entrega e além.
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