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Mangotes KLELINE e SEALINE
Catálogo 2012

Grupo Trelleborg, líder em elastômeros
Trelleborg é um grupo industrial global cujas posições de liderança se baseiam em avançada tecnologia de polímeros, e profundo
conhecimento de suas aplicações.
A Trelleborg desenvolve soluções de alta performance que oferecem vedação, amortecimento e proteção, em ambientes
industriais exigentes.
Em 2011, o Grupo Trelleborg obteve vendas anuais acima de 29 bilhões de Coroas Suecas (3,3 bilhões de Euros), com cerca de
21.000 funcionários, em mais de 40 países.
As ações da Trelleborg estão listadas na Bolsa de Estocolmo desde 1964, e a empresa consta da Large-Cap List da NASDAQ
OMX Nordic. (www.trelleborg.com).

O Grupo é composto por 3 áreas de negócios:
Trelleborg Engineered Systems

Trelleborg Sealing Solutions

Trelleborg Wheel Systems

Mangotes Trelleborg Oil & Marine
Trelleborg Oil & Marine é o fornecedor líder de soluções inovadoras e
testadas em campo, de mangotes large-bore flexíveis, para aplicações de
transferência offshore de petróleo bruto, produtos químicos e GLP/GNL.
A Trelleborg Oil & Marine oferece serviço completo em todo o mundo, ao longo de
todo o ciclo de vida global - estudos de engenharia, entrega de soluções completas
(mangotes e equipamentos auxiliares), supervisão on-site, e recomendações para
instalação, manutenção e reparos.

Uma equipe, duas fábricas de
classe mundial, na França e no
Brasil, atendendo globalmente
ao setor de transferência e
descarga de petróleo e gás

Trelleborg Oil & Marine é uma empresa movida a tecnologia e inovação que produz
mangotes flexíveis, com desempenho inigualável e incontestável. Nossos produtos
são projetados e construídos com soluções de vanguarda utilizadas nas indústrias
aeroespacial e de pneumáticos, com alta resistência a ambientes operacionais
extremos e condições de fadiga severas.
Em 2011, a aquisição de uma empresa brasileira, em São Paulo, ampliou e
completou a gama de produtos e tecnologias. No Brasil, a empresa se concentra
em mangotes especialmente projetados para aplicações flutuantes e submarinas,
para atender ao forte crescimento da indústria local de extração de petróleo e gás
offshore.



Trelleborg Oil & Marine oferece uma ampla gama de produtos
A
projetados especificamente para aplicações exigentes, com longa
vida útil e alto nível de confiabilidade:



Mangotes KLELINE – Certificados GMPHOM 2009



Mangotes SEALINE – Certificados OCIMF 1991 e GMPHOM 2009



Mangotes REELINE – Certificados GMPHOM 2009



Mangotes TRELLINE – Certificados GMPHOM 2009 e API 17K



Mangotes Flexible water intake hose – Certificados API 17K



Mangotes CRYOLINE para GLP/GNL

São Paulo, Brasil

Clermont-Ferrand, França

KLELINE [instalação vertical offshore]
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[configuração de Bóia CALM com Mangotes Trelleborg]

Aplicações
ALP (Articulated Loading Platform)
Plataforma de Carga Articulada

First off

Kleline FS280/Sealine 1010 SHSC ou 2010 SHDC

Linha principal

Kleline MS210/Sealine 1000 SHSC ou 2000 SHDC

First off

Kleline FS280/Sealine 1010 SHSC ou 2010 SHDC

First off submarino

Kleline FS250/Sealine 1020 SHSC ou 2020 SHDC
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Aplicações
MBM/CBM (Multi Buoy Mooring/Conventional Buoy Mooring)
Quadro de bóias de amarração/Bóia de amarração convencional

Mangote tanker rail submarino

Kleline RS210/Sealine 1060 SHSC ou 2060 SHDC

Linha principal submarina

Kleline MS210/Sealine 1000 SHSC ou 2000 SHDC

First off submarino

Kleline FS280/Sealine 1010 SHSC ou 2010 SHDC

Linha principal submarina

Kleline MS210/Sealine 1000 SHSC ou 2000 SHDC

Redutor submarino

Kleline CS210/Sealine 1070 SHSC ou 2070 SHDC

Linha terminal submarina

Kleline TS210/Sealine 1001 SHSC ou 2001 SHDC

Carretel integrado

Mangote tanker rail submarino.
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Kleline RS210/Sealine 1060 SHSC ou
2060 SHDC

SALM (Single Anchor Leg Mooring)
Monobóia de amarração única

Mangote tanker rail submarino

Kleline RS215/Sealine 3030 FHSC ou 4030 FHDC

Linha principal flutuante

Kleline MS112/Sealine 3000 FHSC ou 4000 FHDC

Linha principal submarina

Kleline MS213/Sealine 1040 SHSC ou 2040 SHDC

Módulos de flutuação adicionais

First off submarino

Kleline FS283/Sealine 1030 SHSC ou 2030 SHDC
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Aplicações
CALM (Catenary Anchor Leg Mooring)
Sistema de ancoragem com linhas em catenária

Mangote tanker rail conectado
ao coletor do petroleiro

Mangote tanker rail flutuante

Kleline RS215/Sealine 3030 FHSC ou 4030 FHDC

Linha terminal flutuante

Kleline TS112/Sealine 3001 FHSC ou 4001 FHDC

Acessórios da linha terminal (válvula/
carretel/camlock/flange)

Redutor flutuante

Kleline CS112/Sealine 3020 FHSC ou 4020 FHDC

Linha principal flutuante

Kleline MS112/Sealine 3000 FHSC ou 4000 FHDC

First off flutuante

Kleline FS287/Sealine 3010 FHSC ou 4010 FHDC
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Configuração submarina - bóia
Configurações em Lanterna Chinesa/Steep S/Lazy S

Lanterna Chinesa
First off submarino

Kleline FS283/Sealine 1030 SHSC ou 2030 SHDC

Linha principal submarina

Kleline MS213/Sealine 1040 SHSC ou 2040 SHDC

First off submarino

Kleline FS283/Sealine 1030 SHSC ou 2030 SHDC

Steep S
First off submarino

Kleline FS280/Sealine 1010 SHSC ou 2010 SHDC

Linha principal submarina

Kleline MS210/Sealine 1000 SHSC ou 2000 SHDC

First off submarino

Kleline FS280/Sealine 1010 SHSC ou 2010 SHDC

Lazy S
First off submarino

Kleline FS283/Sealine 1030 SHSC ou 2030 SHDC

Linha principal submarina

Kleline MS213/Sealine 1040 SHSC ou 2040 SHDC

First off submarino

Kleline FS283/Sealine 1030 SHSC ou 2030 SHDC
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Aplicações
Navio a navio
Mangote tanker rail flutuante

Kleline RS215/Sealine 3030 FHSC ou 4030 FHDC

Linha principal flutuante

Kleline MS112/Sealine 3000 FHSC ou 4000 FHDC

Módulos de flutuação adicionais

Linha principal submarina

Kleline MS213/Sealine 1040 SHSC ou 2040 SHDC

First off submarino

Kleline FS280/Sealine 1010 SHSC ou 2010 SHDC

12

Módulos de flutuação

KLELINE [processo de fabricacao, em Clermont-Ferrand, França]
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DADOS GERAIS

Pressão de trabalho nominal

Os mangotes Trelleborg são projetados e qualificados
para uma pressão de trabalho nominal (RP - rated
pressure) de 15, 19 e 21 barg.
Mínima pressão de ruptura: 5 x pressão de trabalho
nominal.

Diâmetro interno
Diâmetro interno (DI)

Material espumado

O material espumado utilizado nos mangotes é
constituído de espuma de células fechadas.
A espuma pode aceitar imersão acidental em água,
a profundidades de até 30 metros, sem deformação
permanente.

Colares

Os colares permitem aumentar e ajustar a flutuação da
configuração submarina.

150 mm

(6")

200 mm

(8")

250 mm

(10")

300 mm

(12")

400 mm

(16")

450 mm

(18")

7.60 m (25')

6

500 mm

(20")

9.10 m (30')

7

600 mm

(24")

10.00 m (33')

7

10.70 m (35')

8

Outros diâmetros mediante solicitação.

Comprimento
Comprimentos padrão
7.60 m

(25')

9.10 m

(30')

10.00 m

(33')

10.70 m

(35')

11.80 m

(38-½')

12.00 m

(39')

12.20 m

(40')

Outros comprimentos mediante solicitação.

Continuidade Elétrica

Os mangotes Trelleborg são eletricamente contínuos (EC)
ou eletricamente descontínuos (ED).

Raio de curvatura mínimo
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Flutuação

Mangote flutuante

6 x DI

Mangote submarino

4 x DI

O número de colares dependerá do comprimento do
mangote e do tipo de flange.
Comprimento

Número de colares
para flange padrão

11.80 m (38-½')

8

12.00 m (39')

9

12.20 m (40')

9

Largura do colar: 185 mm.
O diâmetro externo depende do tipo de mangote.
Outras possibilidades (número, largura, diâmetro externo)
mediante solicitação.

Capa externa
Borracha externa

A borracha externa é constituída de borracha antiabrasão ou poliuretano e reforço de nylon incorporado.
Esta estrutura impede a propagação de cortes nos
mangotes, em caso de danos acidentais.

Cor

●● Mangote flutuante: preto com listras laranja, ou
totalmente laranja.
●● Mangote submarino: preto com linha branca.

KLELINE [produtos dedicados para ambientes extremos]
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Mangotes KLELINE
Carcaça dual

Carcaça dual

Flange padrão

Flange reforçado

Reforço de anéis de aço

Enrijecedor de curvatura integrado
Flange padrão

Flange reforçado

Material espumado
Camadas de cabos de aço:
carcaça de reforço
carcaça principal

Camadas de cabos de aço:
carcaça de reforço
carcaça principal

Capa externa

Capa externa

Camisa interna contínua e junta integrada

16

Camisa interna contínua e junta integrada

Pressão de trabalho nominal:
Diâmetro interno:
Comprimento:
Eletricamente:
Raio de curvatura mínimo:

15 a 21 bar
150 mm (6") a 600 mm (24")
12.20 m (40') máx.
contínuos ou descontínuos
6 x DI (mangotes flutuantes)/4 x DI (mangotes submarinos)

Carcaça dual

Carcaça dual

Flange extra-reforçado

Flange reforçado/Reentrâncias para parafusos

Reforço de anéis de aço

Reforço de anéis de aço

Enrijecedor de curvatura integrado

Enrijecedor de curvatura integrado

Flange reforçado

Flange reforçado

Junta externa
Material espumado
Camadas de cabos de aço:
carcaça de reforço
carcaça principal

Camadas de cabos de aço:
carcaça de reforço
carcaça principal

Capa externa

Capa externa
Reentrâncias para parafusos
Camisa interna contínua e junta integrada

Camisa interna contínua e junta integrada
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Mangotes KLELINE
Flanges

O design de flange de mangote dual propõe soluções
comprovadas em campo para eliminar a tensão, a concentração
de cargas de flexão, e garantir a perfeita vedação (alta resistência
e design compacto, flexibilidade por trás do flange).
A fabricação consiste na utilização de 2 ou 3 placas de aço
fixadas sobre camadas de cabos de aço. Os cabos de aço,
fixados no interior do mangote, provêem uma estrutura altamente
resistente à pressão e às forças axiais
A vedação de alto desempenho é obtida por uma camisa interna
contínua e uma junta integrada.
Os flanges são perfurados em conformidade com ASME B16.5
Classe 150 ou Classe 300.

Flange padrão

O flange padrão é comumente usado para condições ambientais
normais. Este tipo de flange proporciona boa flexibilidade à
coluna e aumenta a vida útil do sistema.

Flanges reforçados

O flange reforçado é constituído de duas pecas diferentes:
enrijecedor de curvatura integrado, e reforço de anéis de aço.
Isto proporciona um processo de flexão perfeito e suave, evitando
a concentração de tensão e a fadiga excessiva devido à conexão
ou ao ambiente.
A fabricação consiste na utilização de placas de aço fixadas sobre
camadas de cabos de aço. Os cabos de aço fixados no interior do
mangote provêem uma estrutura altamente resistente à pressão
e às forças axiais.
O flange extra-reforçado é usado para condições ambientais
severas, como a conexão a um coletor, e também aumenta a vida
útil da linha de transferência.
Os flanges são perfurados em conformidade com ASME B16.5
Classe 150 ou Classe 300.
O acréscimo de olhais de içamento no carretel permite a conexão
rápida e fácil ao coletor ou entre dois mangotes.

Estrutura do corpo do mangote
Enrijecedor de curvatura integrado (IBS,
Integrated bending stiffener)

O enrijecedor de curvatura Integrado permite que as cargas e a
tensão transmitidas sejam progressivamente aliviadas, reduzindo,
portanto, a fadiga e aumentando a vida útil do mangote.

Camisa interna contínua e junta integrada

A camisa interna contínua e a junta Integrada em ambas as
extremidades, feitas de borracha NBR, proporcionam uma
solução de vedação completa, impedindo a migração do produto
no corpo do mangote. Mediante solicitação, uma camisa interna
especial será proposta para um fluido específico,
Os flanges reforçados possuem uma junta externa que
proporciona proteção contra corrosão pela água do mar.

Camadas de cabos de aço

Os mangotes duais utilizam exclusivamente camadas de cabos de
aço (tecnologia de pneus de caminhões).
As camadas de cabos de aço estão separadas em duas carcaças:
carcaça principal e carcaça de reforço (carcaça dual).
A carcaça principal é constituída de camadas de cabos de aço
enrolados no ângulo de equilíbrio e resiste à pressão normal
especificada.
O alongamento permanente é nulo, evidenciando a excelente
elasticidade do corpo do mangote, e resultando na maior
resistência à fadiga.
A carcaça de reforço é constituída de camadas de cabos de aço
sobrepostas a um espesso enchimento de borracha, aumentando
a resistência a cargas tensionais e protegendo a carcaça principal
contra eventuais cargas excessivas.
Esta construção especial permite que os mangotes sejam
acidentalmente torcidos, esmagados ou colapsados, sem sofrer
danos ou deformação permanente (design comprovado em
campo).

Reforço de anéis de aço

Para condições ambientais severas e para uma melhor
resistência a cargas tensionais, altas pressões diferenciais
externas, ou cargas de flexão extremas, um reforço de anéis de
aço é incorporado entre as duas carcaças.
Com o reforço de anéis de aço, a rigidez axial e à flexão é de 2 a 3
vezes maior.
Estes anéis são produzidos em aço de alta resistência, que lhes
permite manter a sua forma original, mesmo quando os mangotes
são submetidos a tensões extremas.
Os anéis podem ser variavelmente espaçados, em conformidade
com a localização da tensão
.
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SEALINE [novas instalações da Trelleborg, em São Paulo, Brasil]
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Mangotes SEALINE
Carcaça única
Flange com niple

Flanges

Fio de aço helicoidal

Mangotes de carcaça única e carcaça dupla são
construídos com flange de niple.

Fios de aço de junção ao niple

A fabricação consiste na utilização de fios de aço de
junção, fixados no niple, para bloquear a estrutura
do corpo do mangote.

Flange

A elevada resistência operacional é obtida pela a
perfeita junção e adesão entre a estrutura do corpo
do mangote e o flange.
Material espumado

Reforço

Os flanges estão em conformidade com a norma
ASME B16.5 Classe 150 ou Classe 300.
Mangotes first off e tanker rail são fornecidos com
olhais de içamento para facilitar o manuseio e
instalação.

Estrutura do corpo do
mangote
Camisa interna

A camisa interna e constituída de borracha NBR
e está ligada ao flange de modo a oferecer uma
solução de vedação completa, não permitindo a
migração do produto.
Capa externa

Mediante solicitação, uma camisa interna especial
será proposta para um fluido específico.

Reforço
Camisa interna

O reforço é constituído por cordões de poliéster.
Reforço resiste à pressão nominal normal e protege
o mangote de cargas e tensões excessivas. O reforço
é ajustado em conformidade com as condições
operacionais e ambientais.

Fio de aço helicoidal

Para condições ambientais severas e para uma
melhor resistência a cargas tensionais, altas
pressões diferenciais externas, ou cargas de flexão
extremas, um reforço de fio de aço helicoidal é
incorporado à estrutura do corpo do mangote.
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Pressão de trabalho nominal:
Diâmetro interno:
Comprimento:
Eletricamente:
Raio de curvatura mínimo:

15 a 21 bar
150 mm (6") a 600 mm (24")
12.20 m (40') máx.
contínuos ou descontínuos
6 x DI (mangotes flutuantes)/4 x DI (mangotes submarinos)

Carcaça dupla
Flange com niple

Carcaça única

Estrutura de carcaça dupla

Adicionalmente à estrutura de carcaça única, uma
segunda carcaça independente é fabricada para
oferecer uma proteção contra vazamentos, em caso
de danos à estrutura única.
A estrutura de carcaça dupla é composta
por reforços e uma camisa de borracha NBR
diretamente conectada ao flange.

Fio de aço helicoidal
Carcaça dupla
Fios de aço de junção ao niple
Flange

A carcaça dupla é projetada para capturar e reter
o fluido, em caso de vazamento da carcaça única
interna.

Material espumado

Isto evita poluição e assegura uma operação
contínua, sem qualquer efeito para o meio ambiente.

Reforço

Em caso de vazamento interno, o operador é
informado pelo sistema de detecção de vazamentos
integrado.

Sistema de detecção de
vazamentos

Os mangotes de carcaça dupla são fornecidos com
sensores eletrônicos em cada extremidade.
O sensor é uma unidade ótica autônoma que
detecta a presença de petróleo na interface
das carcaças primária e dupla. Se for detectada
presença de óleo na unidade, isto ativará uma série
de LEDs pulsantes especialmente projetados.

Capa externa

Mediante solicitação, também poderá ser fornecido
um sistema mecânico especial.

Sistema de detecção de vazamentos

Camisa interna

Sensor eletrônico

Sensor mecânico
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Guia de mangotes
Mangotes first off

KLELINE
Estrutura de carcaça dual
Reforço de anéis de aço
Flange extra-reforçado
Flutuante

Flange reforçado, lado da linha

Flutuante

Flange padrão, lado da linha

Flutuabilidade
final extra

FS286

FS256

FS292
Flutuabilidade
padrão

FS282

FS252

FS297
Meiaflutuabilidade

FS287

FS257

FS293
FS283

FS253

FS290

Sem colares
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FS280

FS250

Submarino

Submarino

Com colares

SEALINE

Flutuante

Estrutura de carcaça dupla
Fio de aço helicoidal
Flanges com niple

Flutuante

Estrutura de carcaça única
Fio de aço helicoidal
Flanges com niple

Flutuabilidade
final extra

3010 FHSC

4010 FHDC

Flutuabilidade
padrão

Meia-

1030 SHSC

2030 SHDC

Com colares

1010 SHSC

2010 SHDC

Sem colares

Submarino

Submarino

flutuabilidade
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Guia de mangotes

Mangotes de linha principal e linha terminal

KLELINE
Flanges reforçados/Reentrâncias para
parafusos

Flanges reforçados/Reentrâncias para
parafusos - um lado

Flutuante

Flutuante

Estrutura de carcaça dual
Com ou sem reforço de anéis de aço
Flange padrãos

MS116/TS216

MS166/TS266

Flutuabilidade
final extra

MS112/TS112/MS212/TS212

MS132/TS132/MS232/TS232

MS162/TS162/MS262/TS262

MS214

MS234

MS264

MS213

MS233

MS263

MS210

MS230

MS260

Flutuabilidade
padrão

Com colares
and buoyancy

Sem colares
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Submarino

Submarino

Com colares

SEALINE
Estrutura de carcaça dupla
Fio de aço helicoidal
Flanges com niple

MS106/TS206

3000 FHSC-SP/3001 FHSC-SP

4000 FHDC-SP/4001 FHDC-SP

Flutuante

Flutuante

Flanges reforçados/Sem reentrâncias
para parafusos

Estrutura de carcaça única
Fio de aço helicoidal
Flanges com niple

Flutuabilidade
final extra

MS102/TS102/MS202/TS202

3000 FHSC/3001 FHSC

4000 FHDC/4001 FHDC
Flutuabilidade
padrão

MS204
Com colares
and buoyancy

MS203

1040 SHSC/1041 SHSC

2040 SHDC/2041 SHDC

MS200

1000 SHSC/1001 SHSC

2000 SHDC/2001 SHDC
Sem colares

Submarino

Submarino

Com colares
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Guia de mangotes
Mangotes tanker rail

KLELINE

Submarino

RS265

RS200
RS210

Flutuante

RS205
RS215
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Flanges reforçados

RS260

Submarino

Flutuante

Estrutura de carcaça dual
Reforço de anéis de aço
Flange padrãos

SEALINE

3030 FHSC

4030 FHDC

1060 SHSC

2060 SHDC

Submarino

Submarino

Flutuante

Estrutura de carcaça dupla
Fio de aço helicoidal
Flanges com niple

Flutuante

Estrutura de carcaça única
Fio de aço helicoidal
Flanges com niple
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