
Lorem ipsum l Veribus 

dolorpro 

SpecTRON8
Manual de Operações dos Conectores 
Documento No:  0075 Rev05

Instruções para Proteção, Armazenamento, 
Expedição, Desembalagem, Lançamento & 
Manutenção

Siemens Energy é uma marca registrada licenciada pela Siemens AG



Página 2 
Número do Documento: 0075 

Rev. 5 

CÓPIA CONTROLADA 

PRODUTOS SIEMENS SUBSEA SpecTRON 8 -   
INSTRUÇÕES DE PROTEÇÃO, ARMAZENAMENTO, 

EXPEDIÇÃO, DESEMPACOTAMENTO, LANÇAMENTO E 
MANUTENÇÃO 

Geral 

Agradecemos por ter adquirido um produto Siemens Subsea SpecTRON 8. As informações a 
seguir são uma visão geral das instruções de proteção, armazenamento, transporte, 
desempacotamento, lançamento e manutenção para os produtos Siemens Subsea 
SpecTRON. A Siemens Subsea recomenda que a interrupção de todos os equipamentos 
somente seja realizada por equipe devidamente treinada e qualificada. 
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1. ESCOPO

Esse procedimento inclui informações sobre os seguintes tipos de conector 

• Plugues ROV SpecTRON 8
• Receptáculos ROV SpecTRON 8
• Penetradores SpecTRON 8
• Plugue para árvore SpecTRON 8 (TCP)
• Receptáculo do suspensor de coluna SpecTRON 8 (THR)
• Conectores Dummy ROV SpecTRON 8 (plugues e receptáculos)
• Receptáculo Parking ROV SpecTRON 8

2. SAÚDE E SEGURANÇA

Manual de manipulação, levantamento e transporte é conhecido por serem os maiores 
contribuintes para os problemas de saúde ocupacional. 

Certifique-se de que ajudas para movimentações mecânicas sejam utilizadas sempre que 
possível para evitar a movimentação manual. Onde a movimentação manual é considerada 
adequadas para as diretrizes de levantamento seguro de tarefa devem ser seguida, por 
exemplo, adoptar uma postura correcta, considerar a equipe de levantamento, empregam a 
técnica de elevação segura, etc. Somente pessoas competentes estão autorizadas a 
executar tarefas sem supervisão, se na dúvida, pergunte. A limpeza evita viagens de 
deslizamentos e quedas, mantenha a sua área limpa e arrumada. É responsabilidade do 
operador em conformidade com a actual empresa regional saúde legislação e segurança. 
Deve-se ter cuidado durante a montagem para garantir que os encaixes dos equipamentos 
pneumático/hidráulico estão corretamente instalados. 

No caso de um incidente de segurança ou sugestões de melhoria de segurança, por favor 
entre em contato com o departamento de segurança de saúde no  
prodsafe.gb@siemens.com com sua lista da seção 12 preenchida. 

Nota – Todos os receptáculos (pinos macho) devem ser conectados aos seus respectivos 
pares antes de ser energizado (isto inclui o correto par de teste, dummy ou de conexão 
molhada). 

mailto:prodsafe.gb@siemens.com
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3. ESPECIFICAÇÃO

A seguir, uma especificação básica dos conectores SpecTRON 8. O produto real pode variar. 
Consulte a planilha de dados específica do produto ou o documento de entrada do design 
específico para obter informações mais detalhadas. 

3.1 ESPECIFICAÇÃO ELÉTRICA 
Voltagem nominal: 5/8,7(10) kV 
Frequência nominal: 1-200Hz
Corrente nominal:  335 A (a 25°C, 50Hz)

220 A (a 110°C, 50Hz THR apenas)
220 A (a 90°C, 50Hz TCP apenas)

3.2 ESPECIFICAÇÃO AMBIENTAL 
Temperatura de armazenamento: -30°C a + 60°C
Temperatura de manipulação: -25°C a +70°C
Temperatura operacional:  +4°C a +40°C ROV

+4°C a +110°C THR
+4°C a +90°C TCP

Taxa máx. de lançamento: 20 bar / min
Profundidade máxima: 3.000 m

3.3 MANGUEIRA E CABO 

3.3.1 AquaTRON 200 (bore de 2”) 
Diâmetro externo: 66.4 mm Nom 
Diâmetro externo pressurizado:         66 mm Nom 
Raio de curvatura mínimo:  375 mm 
Peso no ar (cabo e óleo inc.):  4,5 kg/m 
Peso em água (cabo e óleo inc.):  0,5 kg/m 

3.3.2 AquaTRON 50 (bore de 1/2”) 
Diâmetro externo:        25.2 ± 0.6 mm 
Raio de Curvatura Mínimo:       125 mm 
Peso no ar (Inc cabo e óleo):         0.66 kg/m 
Peso na água (Inc cabo e óleo):   0.14 kg/m 

3.3.3 Especificação do cabo interno (excluindo THR + Receptáculos do 
Umbilical) 
Cabo para Fase: 35mm2 de Cabo Flexível 
Cabo para Retorno de Sinal: 4mm2 de Cabo Flexível 



Página 7 
Número do Documento: 0075 

Rev. 5 

CÓPIA CONTROLADA 

4. MARCAÇÃO

Os conectores e penetradores Siemens Subsea são marcados com o número de peça e o 
número único de série Siemens Subsea. A marcação está geralmente localizada no nariz do 
plugue e no shroud do receptáculo para conectores molhados e no flange dos penetradores. 
A Figura 1  mostra os locais comuns de marcação de um plugue e receptáculo. A marcação 
é normalmente realizada por gravura a laser. 
As proteções também são marcadas com o número de peça e número de série único 
Siemens Subsea para a proteção, conforme mostrado na Figura 2. As informações 
específicas do projeto e ao cliente também são geralmente adicionadas a esses rótulos. Os 
rótulos são geralmente um texto na cor preta sobre um fundo amarelo debaixo de uma 
termorretração clara Geralmente, os rótulos estão localizados em cada extremidade da 
proteção e também centralmente. 

Figura 1 – Marcação de conectores 

Figura 2 – Marcação de mangueiras 

Marcação do Número de Série e Part Number 
Individual Siemens Subsea 

Marcação da Siemens 
Subsea do Part Number, 
Número de Série e 
informações do cliente do 
jumper. 
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5. PROTEÇÃO, MANIPULAÇÃO E TRANSPORTE

Os conectores elétricos Siemens Subsea são fabricados principalmente a partir de materiais 
como o aço inoxidável 316L (UNS S31603) e aço inoxidável Super Duplex (UNS S32550). 
Os conectores e penetradores de aço inoxidável 316L (UNS S31603) devem sempre ser 
conectados a um sistema de CP (proteção catódica) para suportar ambientes salíferos 
adversos. Conectores de ROV de aço inoxidável Super Duplex (UNS S32550 / UNS S32760) 
podem ser isolados do sistema de CP para reduzir a possibilidade de fragilização por 
hidrogênio e depósitos calcários. Os conectores de ROV foram desenvolvidos com buchas e 
discos de isolamento para isolá-los da estrutura como padrão. Os plugues da árvore, 
receptáculos dos suspensores de coluna e penetradores não podem ser isolados da 
estrutura e, portanto, podem ser conectados ao sistema de CP.  

A inserção do conector e as peças expostas estão suscetíveis a danos mecânicos se não 
forem adequadamente protegidas. As tampas protetoras ou tampas contra poeira são 
equipadas para todos os conectores Siemens Subsea antes do transporte. Recomenda-se 
que as tampas permaneçam no lugar até que os conectores sejam lançados ao mar. 

Os conectores podem ser enviados individualmente ou em remessas múltiplas.  Deve haver 
cuidado para a proteção do conector com plástico bolha ou materiais semelhantes de 
embalagem para evitar danos superficiais durante o transporte. Se uma grande quantidade 
for enviada em uma consignação, será necessária uma caixa devidamente reforçada para 
suportar o peso.  Tampas de proteção devem ser sempre montadas durante o transporte. 

NOTA: A temperatura máxima de armazenagem leva em conta o ganho solar. A temperatura na 
superfície não deve exceder 700C. Proteção apropriada como, por exemplo, tarpaulin ou 
material com propriedades similares devem ser utilizados para garantir que a máxima 
temperatura de armazenamento não seja excedida. 

Se o armazenamento for realizado em condições salinas, por exemplo, no convés ou porão 
de um navio, devem ser utilizados conectores dummy. 

Conectores do tipo bulkhead com fios traseiros expostos devem ser embalado e enviados 
em uma caixa de tamanho adequado para permitir um espaço adequado para os fios 
traseiros sem dobrar ou torcer. 

Se os conectores forem montados em mangueiras, estas devem ser adequadamente 
enroladas e protegidas com fita para evitar que desenrolem durante o transporte. Os raios de 
curvatura a seguir são recomendados para armazenamento/transporte de mangueira. 

• AquaTRON 2” NB (AquaTRON 200) - Raio de curvatura mínimo - 375 mm
• AquaTRON 0.5” NB (AquaTRON 50) - Raio de curvatura mínimo - 125mm

Os conectores foram projetados para suportar a vibração que ocorre durante o transporte e 
para resistir à queda de uma altura de 1 m dentro do pacote. 

A Figura 3 mostra como uma proteção SpecTRON 8 é empacotada. Os conectores em cada 
extremidade da proteção possuem uma tampa de transporte montada e estão envoltos em 
plástico bolha. A base do caixote de transporte é forrada com uma embalagem protetora e a 
proteção fica posicionada de modo que a mangueira possa ser enrolada sem torção. Todos 
os itens soltos são colocados em uma caixa dentro do caixote. Uma embalagem protetora é 
então colocada em cima da proteção e fixada no lugar com um bastão de madeira antes que 
a tampa do caixote seja aparafusada.       
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Figura 3 – Empacotamento. 

5.1 ELEVAÇÃO DE JUMPERS E CONECTORES 
As proteções SpecTRON 8 geralmente pesam mais de 30 kg e, portanto, não devem ser 
manualmente manipuladas.  Consulte a ilustração da proteção específica para ver os 
detalhes de peso e comprimento. Os conectores podem ser fixados com segurança em torno 
dos locais mostrados na Figura 4, Figura 5, Figura 6 e Figura 7. O centro de gravidade para 
o conector ou penetrador é geralmente marcado na ilustração detalhada (fornecida no
pacote de documentação), mas deve ser verificado em nível baixo antes de iniciar qualquer
elevação.

Receptáculo de ROV 
Figura 4 - Posições recomendadas de içamento 

Fixe-os em torno de cada 
lado do flange do receptáculo 
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4 

 

ROV Plug (Com / Sem dispositivo de travamento) 

Figura 5 – Posições recomendadas de içamento – ROV Plug 

Não fixe em torno da 
barra, pois isso pode 
soltar a tampa de 
proteção  

Fixe-os em torno 
do shell traseiro 
do plugue entre as 
barras de 
manuseio 

Não fixe ao redor da 
manopla pois pode 
danificar o dispositivo de 
travamento 
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Conectores dummy ou parking pesam menos de 20 kg e podem ser levantados 
manualmente; no entanto, a prática de elevação correta deve ser sempre utilizada. 

Figura 6 - Plugue / penetrador de árvore 

Figura 7 – Plugue / penetrador de árvore 

Fixe em torno do shell 
traseiro do penetrador 

Fixe em torno de cada 
lado da tampa de 
proteção. 
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CONECTORES/PENETRADORES NUNCA DEVEM SER LEVANTADOS PELA MANGUEIRA OU 
CABO, POIS ISSO CAUSA TENSÃO DESNECESSÁRIA SOBRE OS ELEMENTOS INTERNOS DO 
CONECTOR E PODE RESULTAR EM PERDA DE CONTINUIDADE. 

Nos conjuntos, o cabo ou a mangueira deve ser sustentado durante as elevações para 
minimizar a tensão sobre o conector/penetrador.  O comprimento máximo recomendado da 
mangueira que pode ser sustentada durante a operação de elevação é de 5 metros. 

As capas protetoras deverão permanecer encaixadas na medida do possível durante as 
operações de elevação para minimizar o risco de danos à vedação do conector ou aos 
componentes elétricos.   

6. DESEMPACOTAMENTO
Remova o material de embalagem tendo o cuidado de verificar se há danos superficiais ou
itens que podem ter sido separados do conector, como vedações em “O”. Não use faca para
cortar o material de embalagem, pois isso pode causar danos a peças elastoméricas do
conector. Não retire as tampas de proteção até que os conectores estejam prontos para a
instalação. Durante a remoção, não deixe que as mangueiras se arrastem ao longo das
bordas do caixote de empacotamento.

6.1 CAPAS PROTETORAS 
Todos os conectores/penetradores SpecTRON 8 vêm com uma capa de proteção. Podem 
ser capas protetoras ou capas contra poeira. As tampas contra poeira (geralmente amarelas) 
podem ser removidas simplesmente girando ou puxando-as. As tampas protetoras 
(geralmente pretas) podem ser removidas conforme detalhado abaixo. 

6.1.1 Capa do plugue de ROV 
A tampa do plugue de ROV é encaixada no conector do plugue através do mecanismo de 
travamento do conector. Para remover a tampa, recomenda-se que o operador coloque o 
plugue verticalmente sobre a tampa, no flange da tampa e puxe a alça do ROV do conector 
do plugue. Assim, o mecanismo de travamento será desencaixado do plugue. Não tente 
puxar a tampa diretamente do plugue, pois isso pode danificar seu mecanismo de 
travamento.  

Figura 8 - Tampa do plugue de ROV 

Fixe a tampa 
colocando-a sobre o 
flange 

Puxe a alça 
do ROV 
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O reencaixe da tampa do plugue pode ser feito simplesmente empurrando-a de volta à ponta 
do plugue até que o mecanismo de travamento do plugue seja acoplado. 

6.1.2 Capa do receptáculo de ROV 
A capa do receptáculo ROV pode ser removida puxando-se a tampa. O reencaixe da tampa 
do receptáculo pode ser feito simplesmente empurrando a tampa de volta para o envoltório 
do receptáculo. 

Figura 9 - Tampa do receptáculo de ROV 

6.1.3 Capa do penetrador da árvore – Versão 1 
As capas do penetrador seriam normalmente removidas pelos engenheiros da Siemens 
Subsea durante a terminação do penetrador para o módulo. Recomenda-se que apenas a 
equipe treinada remova as tampas do penetrador, embora os detalhes sejam fornecidos aqui 
apenas para fins informativos. A versão 1 do penetrador da tampa em árvore consiste em 
peças modulares para proteger toda a extensão do conector. Coloque cuidadosamente o 
plugue e o penetrador em uma bancada adequada e remova a capa protetora, tomando 
cuidado para não dobrar a glande complascente entre o plugue e o penetrador. 

Figura 10 - Plugue / penetrador da árvore 
Remoção da capa  

Puxe a 
tampa para 
removê-la 

Remova a 
extremidade da 
tampa 

Puxe a 
extremidade 
da tampa com 
chave com 
uma cavilha. 
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Figura 6 – Plugue / penetrador da árvore 
Remoção da capa protetora 

Figura 7 – Plugue / penetrador da árvore 
Remoção da proteção 

Recolocar a tampa do penetrador é uma inversão do procedimento de remoção. 

Desaparafuse esta 
seção da 
extremidade fixada 
ao penetrador 8kv.  

Remova a proteção 

Puxe toda 
a tampa 
para 
removê-la 
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6.1.4 Capa do penetrador da árvore – Versão 2 
As capas do penetrador seriam normalmente removidas pelos engenheiros da Siemens 
Subsea durante a terminação do penetrador para o módulo. Recomenda-se que apenas a 
equipe treinada remova as tampas do penetrador, embora os detalhes sejam fornecidos aqui 
apenas para fins informativos. A versão 2 do penetrador da tampa em árvore consiste em 
metades divididas para proteger a prensa-estopa compatível. Coloque cuidadosamente o 
plugue e o penetrador em um banco adequado e remova a tampa protetora, tomando 
cuidado para não dobrar a glande complascente entre o plugue e o penetrador. 

Figura 8 - Receptáculo de ROV – Penetrador – 
Jumper com plugue da árvore 

7. ARMAZENAMENTO

Os conectores devem ser armazenados em uma área limpa e seca e protegidos por plástico 
bolha ou material semelhante. As tampas de proteção apropriadas devem ser montadas e a 
temperatura de armazenamento deve estar entre -30°C e 60°C (a temperatura de 
armazenamento dos conectores específicos do projeto pode variar). A umidade da sala de 
armazenamento deve ser inferior a 75%. Ambientes muito úmidos ou muito secos devem ser 
evitados.  O conector do plugue e as mangueiras devem ser protegidos contra a  luz solar 
intensa e contra luz artificial forte com um índice elevado de ultravioleta. Os conectores não 
devem entrar em contato com solventes, óleo, graxas ou qualquer outro material 
semissólido. Se os conectores com glande forem armazenados aparafusados em suas 
interfaces antes da terminação do cabo, verifique se o ponto de entrada do cabo para a 
glande está coberto para evitar a entrada de água. 

Puxe a 
tampa para 
removê-la 

Desaperte os 
parafusos e remova 
a tampa dividida 
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8. LANÇAMENTO E MANUTENÇÃO
A seção a seguir detalha as instruções de lançamento e manutenção dos conectores e
mangueira SpecTRON 8.

Todas as informações contidas nesta seção são genéricas. Quando forem necessárias 
informações específicas de projeto ou informações ao cliente, consulte a especificação ou 
escopo do projeto pertinente de fornecimento. 

OBSERVAÇÃO: É IMPORTANTE ISOLAR E REALIZAR ATERRAMENTO ANTES DE 
DESCONECTAR PARA REMOVER QUAISQUER CARGAS ELÉTRICAS DISPERSAS NO SISTEMA. 
CASO CONTRÁRIO, PODERÁ HAVER CORROSÃO NOS PINOS EXPOSTOS QUANDO O PLUGUE 
FOR REMOVIDO. 

8.1 GERAL 
A série SpecTRON 8 de conectores de energia foi desenvolvida para aplicações de sistema 
de alta energia confiáveis de longo prazo associadas a instalações no mar. A capacidade de 
encaixe subaquático destes conectores é alcançada utilizando-se inserções elétrica 
compensada por pressão empregando-se o princípio de CE. 

Os conectores são geralmente fornecidos com capas de proteção. As capas de proteção 
devem ser removidas antes do encaixe dos conectores. Consulte a seção 6.1 para obter 
instruções para a remoção das capas protetoras. 

Todas as interfaces de vedação de aço macio devem ser revestidas com Inconel 625 ou 
produto semelhante, quando nenhuma proteção adicional (por exemplo, CP, pintura etc.) 
puder ser fornecida. Esse procedimento serve para evitar a corrosão localizada da interface. 

Se os conectores permanecerem desencaixados na água do mar durante qualquer período 
de tempo, conectores dummy devem ser usados para proteger os contatos dos pinos nos 
conectores do receptáculo. A superexposição aumentará o risco de danos por corrosão ou 
de desenvolvimento de organismos marinhos nas superfícies de contato dos pinos de 
contato do receptáculo. Isso pode levar a danos nas vedações e no isolamento dentro dos 
contatos do soquete. 

Os conectores do plugue podem permanecer desencaixados na água do mar por um período 
indefinido de tempo. No entanto, recomenda-se que os conectores do plugue sejam 
encaixados em um receptáculo de estacionamento durante esse tempo, a fim de proteger os 
contatos do soquete e o mecanismo de travamento. 
É recomendável que a tampa de proteção seja sempre encaixada quando um conector 
estiver desencaixado na parte de cima antes da implantação para proporcionar proteção 
mecânica. 

OBSERVAÇÃO: 60 DIAS* É O PERÍODO MÁXIMO CUMULATIVO DE EXPOSIÇÃO PERMITIDO 
DOS PINOS DE CONTATO DESPROTEGIDOS (APENAS CONECTORES DO RECEPTÁCULO) À 
ÁGUA DO MAR AO LONGO DA VIDA ÚTIL DO CONECTOR. ISSO SE APLICA SOMENTE COM A 
ENERGIA DESLIGADA. 
*60 dias aplicável aos conectores Receptáculo fornecidos a partir de Janeiro de 2013. Conectores
fornecidos antes dessa data devem estar limitados a 30 dias. Contacte a Siemens Subsea para
maiores informações sobre serial numbers específicos.

O conector de teste apropriado deve ser sempre usado para realizar contato elétrico durante 
o teste. DE MODO ALGUM um objeto estranho (como uma chave de fenda, sonda de teste
ou clipe crocodilo) poderá ser usado como uma conexão de teste, pois isso poderá danificar
as vedações e o isolamento. Tais medidas invalidarão a garantia do conector.



Página 17 
Número do Documento: 0075 

Rev. 5 

CÓPIA CONTROLADA 

Pinos guia nunca devem ser removidos dos conectores de teste, pois isso pode levar a 
danos e invalidará a garantia do conector. 

OBSERVAÇÃO: DE MODO ALGUM OS CONECTORES DEVEM SER DESENCAIXADOS 
ENQUANTO ESTIVEREM ENERGIZADOS. OS CONECTORES TAMBÉM NÃO PODEM SER 
PARCIALMENTE ENCAIXADOS E A ENERGIA APLICADA. 

Consulte as planilhas de dados específicas do projeto e as ilustrações do escopo de 
fornecimento para ver as especificações de desempenho e as instruções detalhadas de 
lançamento. 

OBSERVAÇÃO: NENHUMA PEÇA DOS CONECTORES DEVE SER DESMONTADA ANTES OU 
DURANTE A IMPLANTAÇÃO, COM EXCEÇÃO DA REMOÇÃO DAS TAMPAS PROTETORAS, JÁ 
QUE NÃO HÁ NENHUMA PEÇA REPARÁVEL PELO USUÁRIO NO INTERIOR. 

8.2 PROTEÇÃO DOS PINOS DE CONTATO DO RECEPTÁCULO 
De modo algum os pinos de contato no conector do receptáculo devem ser expostos à água 
do mar quando a energia estiver ligada.  Se isso ocorrer, as superfícies de contato dos pinos 
irão degradar muito rapidamente pela ação eletrolítica. Se esses pinos danificados forem 
posteriormente encaixados em um soquete, haverá um risco muito elevado de danos ao 
isolamento e às vedações dentro do conector do plugue. 

8.3 CAPACIDADE DE SOBRECORRENTE 
A capacidade de sobrecorrente varia para cada produto. Consulte a planilha de dados do 
produto. 

8.4 REMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE ORGANISMOS MARINHOS E 
DEPÓSITOS CALCÁRIOS 
Para remover o desenvolvimento de calcita dos conectores Siemens Subsea, é 
recomendável uma solução de 50% de ácido cítrico. Todos os materiais elastoméricos 
expostos à água do mar nos conectores Siemens Subsea foram totalmente testados com 
solução a 50% de ácido cítrico e são compatíveis para uma duração de 1 hora. Além disso, 
os materiais termoplásticos possuem boa resistência ao ácido cítrico. 

Outros produtos de limpeza ácidos, tais como soluções a 50% de ácido acético, não devem 
ser usados, pois podem causar a deterioração dos materiais elastoméricos. 

Métodos abrasivos e de cinzelamento não são recomendados.  Limpar com um pano macio 
e limpo é aceitável, desde que haja cuidado dentro do envoltório do receptáculo para evitar a 
transmissão de uma carga de flexão sobre o(s) pino(s) de alimentação.  O uso de jateamento 
de água para a remoção de areia/lodo é aceitável, considerando-se as seguintes limitações: 

• Todas as formas de limpeza por jateamento de água dos conectores no ar devem ser
evitadas.  A probabilidade de dano aos conectores é grande, tendo em conta as
velocidades de alto impacto localizado do jato de água.

• A limpeza por jato de água submerso dos conectores é aceitável, desde que as áreas
críticas identificadas na Figura 14 e Figura 15 sejam evitadas.  E principalmente, o
jato não deve ser direcionado na face frontal do plugue / pinos de transporte, pois
isso pode fazer com que a água seja forçada contra as vedações principais e/ou
contra a vedação frontal.  As áreas restantes indicadas abaixo são apropriadas para
limpeza de jato de água submerso.
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Figura 9 – Precauções contra a lavagem por pressão do conector. 

Figura 10 – Precauções contra a lavagem por pressão do conector. 
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8.5 CONECTORES STAB PLATE 
• Flexibilidade

Metade de um par de conectores de encaixe de estabilização deve flutuar para que
as tolerâncias de desalinhamento possam ser adaptadas.

• Velocidade de encaixe/desencaixe
Os conectores foram projetados para atuar em uma ampla variedade de velocidades
de encaixe/desencaixe com a energia desligada. Não há nenhum limite prático para a
velocidade na qual os conectores podem ser encaixados ou desencaixados, no
entanto, como uma orientação:

a) A velocidade de encaixe não deve exceder 1 m/s.

b) A velocidade de desencaixe não deve exceder 5 m/s.

• Verificações de desencaixe
Antes do acoplamento, o conector do receptáculo deve ser verificado quanto a
detritos. Os conectores foram projetados para se adaptarem à contaminação por
areia e lodo, porém, pedaços grandes de detritos devem ser removidos com um jato
de água.

• Desconexão parcial
A desconexão parcial com o pino de contato restante entre os diafragmas primários e
secundários não é recomendada. Nessa condição, o nível de isolamento entre o pino
de contato e o contato do soquete é reduzido, e o conector depende das vedações
principais dentro do plugue. Há também um risco crescente de ruptura do isolamento
no aumento das voltagens.

• Conexão interrompida
A conexão interrompida (ou seja, encaixe parcial a desencaixe total) pode ser
realizada sem qualquer efeito adverso aos conectores, desde que a energia esteja
desligada.

• Proteção catódica:
Os conectores de aço inoxidável 316L (UNS S31603) devem ser sempre conectados
ao sistema de CP (proteção catódica). Os conectores de aço inoxidável Super Duplex
(UNS S32550 / UNS S32760) podem ser isolados do sistema de CP através do
design da estrutura à qual eles estão conectados para reduzir a possibilidade de
fragilização por hidrogênio e depósitos calcários. No entanto, deve ser observado que
os plugues da árvore, receptáculos suspensores de coluna e penetradores não
podem ser isolados da estrutura, já que não utilizam buchas e discos de isolamento
devido aos seus requisitos mecânicos e de retenção de pressão.

8.6 CONECTORES ROV 
• Manipulador de ROV

Os conectores SpecTRON 8 estão equipados com uma barra em T em conformidade
com o ISO 13628.

• Manopla em T
Conectores com manopla em T devem ser manipulados usando garras ROV
paralelas similares a mostrada na Figura 16.
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Figura 11 – Manipulador de ROV recomendado 

A barra em T deve ser segurada pela cruz do T, conforme mostrado na Figura 17, e 
não pela haste.  Se a barra em T for segurada incorretamente, há o risco de o 
mecanismo de travamento do conector não se fixar corretamente. 
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Figura 127 – Manipulação do conector de ROV 

• Manopla rabo de peixe
Conectores com manopla rabo de peixe devem ser manipulados usando uma garra
ROV com 3 apoios similar a mostrada na Figura 18. A manopla deve ser utilizada
como na Figura 19.

Figura 13 – Garra ROV para Manoplas rabo de peixe 
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Figura 14 – Manuseio do conector ROV 

9. PROCEDIMENTOS DE ACOPLAMENTO E DESACOPLAMENTO

9.1 PROCEDIMENTO DE ACOPLAMENTO DO ROV 

• Verificações de pré-encaixe
Antes do acoplamento, o conector do receptáculo deve ser verificado quanto a
detritos. Os conectores foram projetados para se adaptarem à contaminação da areia
e do lodo. No entanto, pedaços grandes de detrito devem ser removidos.

9.2 Procedimento de Alinhamento e Acoplamento – Conectores sem Dispositivo de 
Travamento 

• Estes conectores foram projetados para se alinharem automaticamente durante o
encaixe. Os conectores devem ser aproximadamente alinhados utilizando-se as
marcas de alinhamento na parte superior do corpo do conector e do flange de
alinhamento / envoltório do receptáculo. (Figura 20).

• Note a localização de alinhamento chaveta/rasgo na parte de baixo dos conectores.
(Figura 20).

• A flexibilidade dentro da alça do conector e da metade do encaixe possui flexibilidade
suficiente para se adaptar aos ajustes leves durante a aproximação final antes do
acoplamento do conector.

• O movimento de encaixe deve ser o mais próximo possível de um movimento suave,
ou seja, evite pressionar. O mecanismo de travamento é ativado unindo-se os
conectores até que os flanges do plugue e o receptáculo estejam totalmente em
posição inicial, conforme mostrado na Figura 17 ou Figura 19.
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• O mecanismo interno de travamento é ativado quando é pressionado um conector contra
o outro até que os flanges do Plugue e do Receptáculo se encontrem (Figura 22).

• Para garantir o correto engajamento, o piloto do ROV deve abrir a garra e operar um
empurrão final antes de se afastar da manopla T com uma garra totalmente aberta
(Figura 21). Isto garante que o mecanismo interno de travamento não seja
acidentalmente desfeito enquanto o ROV se afasta do conector.

• Como ditado pelas boas práticas da indústria, toda operação de ROV deve ser gravada
em vídeo. O video deve ser retido e colocado a disposição da Siemens Subsea quando
requerido.

 

Figura 20 – Indicadores de alinhamento 

OBSERVAÇÃO: A SIEMENS SUBSEA RESERVA O DIREITO DE REJEITAR QUALQUER 
INVESTIGAÇÃO QUANDO HOUVER OPERAÇÕES DE ROV MALSUCEDIDAS SUSPEITAS E 
NENHUM VÍDEO PUDER SER APRESENTADO. 

AVISO: NÃO PUXE A MANOPLA DO ROV PARA CHECAR SE O CONECTOR FOI CONECTADO 
POIS ISSO IRÁ DE FATO DESCONECTAR O DISPOSITIVO DE TRAVAMENTO E DESACOPLAR 
OS CONECTORES. 

Indicadores de alinhamento 

Chaveta e Rasgo de Chaveta 
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Figura 15 – Pressionamento final com garra aberta 

Verificações pós-encaixe 

• A determinação de um encaixe correto dos conectores deve ser feita por inspeção visual
apenas (Figura 22).

• O ombro no plugue deve estar voltado contra o envoltório do receptáculo.  Nota: no
entanto, quando em posição relaxada, pode haver um pequeno vão entre os dois
(devido às molas no plugue pressionando contra os pinos do receptáculo).

• Uma verificação puxando a manopla nunca deve ser feita, caso contrário, o mecanismo
de travamento será solto, fazendo com que os conectores se separem.

Forças mecânicas e desalinhamento durante o encaixe/desencaixe 

• Se as forças de encaixe e desencaixe, desalinhamento máximo ou forças de
movimentos excessivos tiverem sido definidos, estes serão especificados na planilha de
dados de produto ou no documento de entrada do design (DID).
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Figura 22 – Verificação de encaixe - Conectores totalmente encaixados. 
Observe o pequeno vão entre os flanges. 
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Figure 16 – Check de montagem – Dispositivo de travamento ativado. 
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9.3 Procedimento de Alinhamento e Acoplamento – Conectores com Dispositivo de 
Travamento 

• O procedimento de acoplamento para um conector com dispositivo de travamento é
idêntico ao de um conector sem dispositivo de travamento (refira a Seção 9.2).

• O dispositivo de travamento é ativado automaticamente durante o acoplamento e não
requer nenhuma ação adicional do piloto de ROV.

 
 

Figura 17 – Indicadores de Alinhamento (Conectores com Sistema de Travamento) 

NOTA: A SIEMENS SUBSEA SE RESERVA AO DIREITO DE REJEITAR QUALQUER 
INVESTIGAÇÃO ONDE TIVER SUSPEITA DE UMA OPERAÇÃO ROV MAL SUCEDIDA E O VIDEO 
DE CONEXÃO NÃO PUDER SER DISPONIBILIZADO. 

AVISO: NÃO PUXE A MANOPLA DO ROV PARA CHECAR SE O CONECTOR ESTÁ CONECTADO 
POIS ESSE ATO PODE DANIFICAR O DISPOSITIVO DE TRAVAMENTO. 

NUNCA PUXE A MANOPLA DO ROV SEM PRIMEIRO DESATIVAR O DISPOSITIVO DE 
TRAVAMENTO POIS ISSO PODE DANIFICAR O MECANISMO DE TRAVAMENTO 

Pinos 

Travas 

Indicadores de Alinhamento 

Rasgo de chaveta / Chaveta 
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Figura 18 – Empurrão Final com a Garra Aberta 

Verificações pós-encaixe 

• Correto acoplamento do dispositivo de travamento deve ser confirmado por
inspeção visual (Figura 23).

• O ombro do Plugue deve também facear contra o shroud do receptáculo. Nota: quando
relaxado deve haver um pequeno gap entre os dois (devido as molas do Plugue estarem
pressionando os pinos do Receptáculo). (Figura 22)

• Use a Figura 23 como guia para o correto acoplamento do dispositivo de
travamento. Se as verificações pós-encaixe mostrarem que o dispositivo de
travamento não estiver corretamente ativado então o plugue deve ser desacoplado
(seguindo o procedimento descrito na seção 9.6) e então re-acoplado.

• Importante: Um empurrão-check na manopla de nunca deve ser realizada pois isso
pode cisalhar os pinos de emergência para destravamento e liberar o sistema de
travamento interno e ocasionar a separação dos conectores.

Forças mecânicas e desalinhamento durante o encaixe/desencaixe 

• Se as forças de encaixe e desencaixe, desalinhamento máximo ou forças de
movimentos excessivos tiverem sido definidos, estes serão especificados na planilha de
dados de produto ou no documento de entrada do design (DID).
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9.4 PROCEDIMENTO DE DESACOPLAMENTO POR ROV 

9.5 Procedimento de desacoplamento - Conectores sem Dispositivo de 
Travamento 

• Para desacoplar o conector, prenda a manopla do ROV (Manopla T ou Rabo de Peixe)
corretamente com a garra do ROV (Figura 17 ou Figura 19)

• O desacoplamento é atingido por uma puxada reta na manopla do ROV suficiente para
liberar o sistema interno de travamento. Não puxe na glande ou mangueira.

Nota: Se a manopla do ROV for segurada incorretamente existe um risco do sistema de
travamento interno não desacoplar corretamente.

9.6 Procedimento de desacoplamento – Conectores com Dispositivo de 
Travamento 

• Antes de desacoplar o conector, o piloto do ROV deve primeiramente liberar o
Dispositivo de Travamento.

• O Dispositivo de Travamento é liberado através do empurrão no pedal de liberação do
conector usando a extremidade das garras do ROV unidas. (Figura 26)

• As travas vão desengatar dos pinos do receptáculo quando o pedal for pressionado
adiante. (Figura 26)

• Quando esta ação for realizada corretamente, o pedal de liberação irá continuar na
posição adiante quando a garra do ROV for retirada.

• Figura 26 mostra no detalhe as travas na posição destravada.

• Para desacoplar o conector, prenda a garra do ROV (Figura 17 ou 19) na manopla do
conector (Manopla em T ou Rabo de Peixe).

• O desacoplamento é atingido por uma puxada na manopla do conector suficiente para
liberar o sistema de travamento interno. Não puxe pela glande ou mangueira.

• Quando o conector estiver desconectado o pedal de liberação estará automaticamente
na sua posição original. Nenhuma ação do piloto de ROV é necessária.

• No desacoplamento, o dispositivo de travamento reseta automaticamente e pode ser
imediatamente reacoplado se requerido. Nenhuma ação do piloto do ROV é requerida
antes de um reacoplamento.

Nota: Se a manopla do ROV for presa incorretamente existe um risco de o mecanismo 
interno de travamento não desengajar corretamente.   

Acoplamento de Desacoplamento Manual dos conectores ROV 
Veja seção 10 para este procedimento. 
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Proteção catódica 
Os conectores de ROV foram projetados para serem operados isoladamente do sistema de 
CP [proteção catódica]. Os conectores de ROV não sofrerão dano por estarem conectados 
ao sistema de CP; no entanto, pode haver uma tendência de aumento dos depósitos 
calcários em superfícies metálicas e a possibilidade de fragilização por hidrogênio. 

Figura 19 – Dispositivo de Travamento desengajado 

Pedal de Liberação 

Manopla 
do ROV 
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9.7 Procedimento de Desconexão Emergencial - Conectores com Dispositivo 
de Travamento apenas 

O procedimento de desacoplamento emergencial é para ser usado em caso de um eventual 
mal funcionamento ou falha do dispositivo de travamento que esteja impedindo uma 
operação de ser realizada. 

• Para desacoplar o conector, prenda a manopla em T ou o rabo de peixe corretamente
com as garras do ROV (Figura 17 ou Figura 19)

• O desacoplamento é realizado puxando a manopla ROV (não puxe pela glande ou
mangueira). Uma puxada com força de 3 a 4kN é requerida para quebrar os pinos
internos por cisalhamento e liberar o mecanismo permitindo que o conector seja
desacoplado.

Nota: Seguidamente a um desacoplamento emergencial, o conector é ainda funcional e 
pode seguramente ser reacoplado se requerido. Uma operação continuada é possível devido 
aos mecanismos de travamento interno estarem ainda totalmente funcionais.  

O dispositivo de travamento por sua vez após uma liberação emergencial fica inoperável e 
deve ser substituído na superfície quando possível.  

Figura 27 mostra a aparência de uma trava após uma liberação emergencial. 

Figura 20 – Trava após liberação emergencial 
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10. ACOPLAMENTO MANUAL DE CONECTORES ROV

Esta seção resume o procedimento que um mergulhador ou operador acima da linha da 
água precisa seguir para encaixar/desencaixar os conectores de ROV manualmente (em 
oposição ao encaixe/desencaixe utilizando-se um ROV).   

10.1 PROCEDIMENTO DE ENCAIXE 

10.2 Procedimento de Acoplamento – Conectores sem Dispositivo de 
Travamento 

Antes de iniciar o encaixe do par de conectores, presume-se que o conector do receptáculo 
esteja montado em sua placa de montagem associada, e que o conector do plugue esteja 
próximo.  Barras de apoio ou outras interfaces devem estar presentes na estrutura de 
montagem do receptáculo, a fim de proporcionar ao mergulhador um ponto de apoio e 
permitir endireitar-se, com o conector na altura do peito. 

• Remova a capa protetora do conector do plugue, ou, se o conector do plugue estiver
encaixado em um receptáculo parking/dummy, remova-o conforme detalhado no
procedimento de desencaixe abaixo.

• Se um conector plugue dummy estiver encaixado no receptáculo, remova-o usando o
procedimento de desencaixe detalhado abaixo.

• Inspecione os pinos do receptáculo e o envoltório e verifique se estão limpos e sem
detritos etc. Se houver quaisquer detritos, remova-os usando um jato de água. Essa
operação não deve ser executada no ar.

• Exponha a ponta do conector do plugue no envoltório do receptáculo, e inicialmente
localize a chave na ponta do plugue na abertura do envoltório do receptáculo utilizando
os indicadores de alinhamento, conforme mostra a Figura 20. Deve ser observado que a
chaveta/rasgo de chaveta estão localizados na parte inferior dos conectores.

• O operador deve agora ficar em uma posição confortável, endireitado, pronto para
encaixar totalmente os conectores.  Em posição, o conector deve estar na altura do
peito, com as barras de apoio ou outras interfaces fornecidas sobre a estrutura de
montagem, estando dentro do alcance do operador.  Enquanto utiliza as barras de apoio
ou outro mecanismo para se manter no lugar (ou seja, firmado à estrutura), o conector
deve ser encaixado segurando-se a manopla do ROV na parte traseira do conector do
plugue (ver Figura 28), e, com um movimento suave e único, empurrar o conector do
plugue ao longo de seu eixo até que esteja voltado contra o receptáculo. Será
necessária uma força máxima de 76,5 kgf (750N) para encaixar os conectores. Verifique
se o movimento está nivelado e se o operador é capaz de concluir o movimento de
modo suave e consistente.  Verifique também se não houve nenhum recuo e falha no
travamento.

AVISO: NÃO PUXE A MANOPLA DO ROV PARA CHECAR SE O CONECTOR FOI 
CONECTADO POIS ISSO IRÁ DE FATO DESCONECTAR O DISPOSITIVO DE 
TRAVAMENTO E DESACOPLAR OS CONECTORES. 
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• Quando encaixado, o conector do plugue nunca deve ser puxado utilizando-se a alça do
ROV para verificar se está corretamente encaixado; isso desencaixará o conector.
[Quando a extremidade do conector do plugue parar de modo adjacente ao receptáculo,
uma trava por mola será ativada, que interrompe o desencaixe dos conectores. Puxar a
alça do ROV irá desativar essa trava e, portanto, o conector será desencaixado.]

Figura 218 - Encaixe utilizando a manopla do ROV 

• Para verificar se os conectores estão totalmente encaixados e se o plugue está
corretamente travado em seu devido lugar, puxe com cuidado o conector do plugue
segurando a seção angulada para baixo da glande do plugue perto do fim da mangueira
(NÃO use a manopla do ROV), conforme mostrado na Figura 29. Se os conectores
estiverem corretamente travados e encaixados, não deverá haver nenhum movimento
axial no conector do plugue.  Com uma inspeção visual, o rebordo no plugue deve estar
voltado contra o envoltório do receptáculo.  No entanto, quando em posição relaxada,
pode haver um pequeno vão entre os dois (devido às molas no plugue empurrando
contra os pinos do receptáculo), conforme mostrado na Figura 22.

Figura 22 – Verifique se os conectores estão encaixados.  
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10.3 Procedimento de Alinhamento e Acoplamento – Conectores com 
Dispositivo de Travamento 

• O procedimento para acoplamento de um conector com Dispositivo de
Travamento é idêntico ao de um sem o dispositivo (veja seção 10.2).

• O Dispositivo de Travamento engaja automaticamente durante o acoplamento e
requer nenhuma ação adicional do operador.

Verificações pós-encaixe 

• O correto engajamento do dispositivo de travamento deve ser determinado por
inspeção visual (Figura 23).

• Se os checks de pós-encaixe mostrarem que o dispositivo de travamento não está
engajado apropriadamente (Figura 23) o plugue deve ser desacoplado seguindo a
seção 10.6 e depois reacoplado seguindo procedimento da seção 10.3

• O ombro do plugue deve facear contra o shroud do Receptáculo. Nota: quando relaxado
deve haver um pequeno gap entre os dois (devido as molas do plugue estarem forçando
contra os pinos do Receptáculo). (Figura 22)

• Como uma confirmação adicional que os conectores estão totalmente acoplados e o
plugue está travado na posição, gentilmente puxe o conector plugue pela seção angular
da glande perto da terminação da mangueira, como mostrado na Figura 29. Se os
conectores estiverem corretamente travados e acoplados não deverá ocorrer nenhum
movimento axial do plugue.

10.4 PROCEDIMENTO DE DESACOPLAMENTO 

10.5 Procedimento de desacoplamento – conectores sem Dispositivo de 
Travamento 

Antes de iniciar o desencaixe do par de conectores, presume-se que o conector do 
receptáculo esteja montado em sua estrutura associada, e um conector de plugue esteja 
encaixado nele. 

• O operador deve preparar-se usando as barras de apoio ou outras interfaces fornecidas
e verificar se o conector está na altura do peito. Ao segurar a alça do ROV (conforme
mostrado na Figura 28), o conector deve ser desencaixado do receptáculo com um
movimento suave puxando-o ao longo dos eixos dos conectores. Será necessária uma
força de 40 kgf (392N) para desencaixar os conectores. A trava do conector é
automaticamente rebaixada puxando-se a alça do ROV.

• Quando o conector do plugue for totalmente separado do conector do receptáculo, se for
apropriado, ele pode ser em seguida encaixado no receptáculo parking seguindo-se os
passos descritos no procedimento da seção 10.2. Um plugue dummy também deve ser
encaixado no receptáculo restante, novamente utilizando-se o procedimento da seção
10.2.
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10.6 Procedimento de Desacoplamento – Conectores com Dispositivo de 
Travamento 

• Antes de desacoplar o conector, o operador deve primeiro liberar o sistema de
travamento.

• O sistema de travamento é liberado quando o pedal de liberação é empurrado
totalmente para frente.

• As travas vão desengajar dos pinos do receptáculo quando o pedal for empurrado
totalmente adiante. (Figura 26)

• Quando esta ação for realizada corretamente, o pedal de liberação vai permanecer na
posição adiante quando a mão do operador for retirada.

• O operador deve puxar para si usando as barras de apoio ou outra interface e garantir
que o conector esteja na altura do peito. Pegando pela manopla (como mostrado na
Figura 28), o conector pode ser desacoplado do receptáculo usando um suave
movimento de puxar ao longo do eixo dos conectores. Puxando a manopla ROV,
automaticamente sera liberado o mecanismo de travamento interno. Uma força de 40kgf
(392N) é requerida para desacoplar os conectores.

• Nota: Uma vez desacoplado o dispositivo de travamento será resetado automaticamente
e pode ser imediatamente reacoplado. O pedal de liberação vai automaticamente
retornar para sua posição original. Isto pode ser confirmado por uma rápida inspeção
visual.

• Uma vez que o conector esteja separado do receptáculo, se apropriado poderá então
ser acoplado num parking receptáculo, usando as etapas descritas na seção 10.3. Um
conector dummy plug deve também ser acoplado no receptáculo restante, denovo
usando a seção 10.3.
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11. INSTALAÇÃO

11.1 INSTALAÇÃO DO CONECTOR E DO PENETRADOR 
Recomenda-se que a instalação de todos os penetradores e conectores montados 
SpecTRON seja realizada por engenheiros ou equipe treinada da Siemens Subsea. 

11.2 SUPORTE E ROTEAMENTO DA MANGUEIRA 
A mangueira deve ser orientada de forma a evitar que seja flexionada para além do MBR 
(375 mm) ou que a mangueira seja torcida.  A Siemens Subsea recomenda que os grampos 
de plástico embutidos em borracha sejam usados para fixar a mangueira (como um grampo 
de tubulação Stauff com o diâmetro interno correto, consulte a seção 2.3 para ver os 
diâmetros da mangueira) e gerenciar o roteamento dos jumpers. 

Deve haver cuidado para a colocação do primeiro grampo em um conector de montagem 
flexível de modo a não restringir a flexibilidade do conector ou transmitir tensões à mangueira 
e ao cabo. Quando o uso do grampo é exigido em conectores montados de modo flexível, é 
recomendável o uso de uma disposição do tipo “S” ou disposição semelhante, conforme 
mostrado na Figura 22, para permitir um possível movimento do conector. 

Figura 23 – Uso de grampo na mangueira em um conector complascente 

Conector 
complascente Grampo Stauff 

ou similar 
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