
Nova ferramenta de 

segurança para operações de 

completação e workover, em 

atendimento a ISO 13.628-7  

Concebido para proporcionar 

uma quebra controlada antes de 

qualquer prejuízo permanente 

aos equipamentos em 

semisubmersiveis ou navios de 

perfuração, nos casos de falha 

no compensador. 



O Safety Bails são 

projetados para 

quebrar em uma carga 

definida, por falha no 

compensador. 

Evita prejuízos a coluna de trabalho 

e outros equipamentos controlados 

por pressão. 



Montagem no Topside 
 

Simplifica o uso e o 

restabelecimento do sistema, 

diminuindo o custo com ROV 

e mergulhadores. 



Pino de cisalhamento 



Pino de cisalhamento 

Aumento do curso dos 

prendedores, em caso de 

sobrecarga, através do 

corte automático dos 

pinos, diminuindo a 

tensão dos equipamentos 

, e o risco de prejuízo ao 

riser. 



Pode ser facilmente restabelecido 

após ativação, através de controles 

hidráulicos, evitando o risco de 

vazamentos de hidrocarbonetos. 

Sistema ativado 

Sistema restabelecido 



O Safety Bails protege a plataforma 

dos efeitos de altas ondas, erros 

humano, ou outra falha mecânica que 

cause demasiada extensão ao riser 

ou outro equipamento pressurizado. 

Certificado DNV – D3952 



Instalações que já usaram o 

Safety Bails: 

•Songa Delta 

•COSL Pioneer 

•Bideford Dolphin 

•Borglan Dolfin 

•Scarabeo 5 

•Polar Pioneer 

•Snorre B 

•Transocean Spitisbergen 

•Deepsea Bergen 

•Njord A 



O treinamento de 

pessoal é realizado na 

plataforma “em terra” em 

Stavanger, na Noruega, 

onde um modelo permite 

que os Bails sejam 

usados e testados, 

simulando ativações e 

restabelecimentos, 

assegurando que a 

tripulação esteja apta 

usar o Safety Bails. 



•Em caso de ativação ele funcionará telescópicamente, em um comprimento de curso de 3 

a 5 metros. 

•Deve ser ativado em caso de um problema no compensador de forças verticais. 

•Absorve a pressão no lugar do riser ou topdrive. 

•Quando desconectado, eles continuam ligados com uma separação de 3 a 5 metros. 

•A capacidade de carregamento  é de 350 TONs a 500 TONs no modo forte, e de 90 TONs 

no modo fraco com incremento de 20 TONs. 

•O comprimeto do sistema vai de 40 pés a 60 pés. 

•O peso do sistema dependerá de seu tamanho. 

•O sistema pode ser vendido, ou alugado por um período mínimo de 12 meses. 
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21 7875-5087 e 2548-9990 


