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"APARELHO COMPREENDENDO UM ELEMENTO DE COLAR INTERNO E

APARELHO PARA PRENDER ARAMES DE UMA CAMADA DE ARMADURA"

A presente invenção diz respeito a um aparelho e 

método para fornecer um encaixe de extremidade para um tubo 

flexível. Particularmente, mas não exclusivamente, a presen

te invenção diz respeito a um colar interno e/ou externo de 

um tubo flexível, dos quais pelo menos um inclui uma super

fície modelada para determinar um raio de curvatura dos ara

mes de uma camada de armadura do tubo flexível quando o cor

po de tubo flexível é montado em um encaixe de extremidade.

Tradicionalmente, o tubo flexível é utilizado para 

transportar fluidos de produção, tais como óleo e/ou gás 

e/ou água, de uma localização para outra. O tubo flexível é 

particularmente útil na conexão de uma localização submarina 

com uma localização ao nível do mar. O tubo flexível é, de 

uma maneira geral, formado como uma montagem de uma parte de 

corpo de tubo flexível e um ou mais encaixes de extremidade. 

Tipicamente, o corpo de tubo é formado como uma composição 

de materiais em camadas que formam um conduite de contenção 

de pressão. A estrutura do tubo permite grandes deflexões 

sem causar tensões de curvatura que prejudicam a funcionali

dade do tubo durante a sua vida útil. O corpo de tubo é, de 

uma maneira geral, construído como uma estrutura composta 

incluindo camadas metálicas e de polímero.

Os encaixes de extremidade de um tubo flexível po

dem ser usados para conectar segmentos de tubo flexível con

juntamente ou para conectá-los ao equipamento terminal tal

como uma estrutura submarina rígida ou uma instalação flutu-
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ante. Como tais outros usos diversos, o tubo flexível pode 

ser usado para fornecer uma montagem de coluna de ascensão 

para transportar fluidos de uma linha de fluxo submarina pa

ra uma estrutura flutuante. Em uma montagem de coluna de as

censão como esta um primeiro segmento de tubo flexível pode 

ser conectado a um ou mais segmentos adicionais de tubo fle

xível. Cada segmento de tubo flexível inclui pelo menos um 

encaixe de extremidade.

É bem conhecido que existem muitos problemas di

versos associados com a provisão de encaixes de extremidade 

para extremidades de corpo de tubo flexível. Os encaixes de 

extremidade devem assegurar tanto boa fixação como boa veda

ção. Problemas particulares ocorrem quando as várias camadas 

especificas do corpo de tubo flexível de múltiplas camadas 

terminam. O corpo de tubo flexível pode incluir camadas ten

do características de materiais muito diferentes tais como 

camadas de um único polímero e/ou camadas metálicas entrela

çadas. A terminação de cada uma destas camadas em um encaixe 

de extremidade leva com ela problemas característicos. Por 

exemplo, o corpo de tubo flexível inclui tipicamente uma ca

mada de barreira formada, de uma maneira geral, como um re

vestimento de polímero ou revestimento de pressão. Uma cama

da como esta opera como uma camada primária de retenção de 

liquido. Para impedir a ruptura de uma camada como esta ou 

de fato de qualquer camada subjacente sob a alta pressão 

causada pela pressão do fluido transportado, uma camada de 

arame entrelaçado é freqüentemente localizada no lado de fo

ra da camada de barreira. As camadas de armadura formadas
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por camadas de arame também podem ser fornecidas para supor

tar as cargas de tração e de pressão interna. Se uma camada 

de armadura de pressão não for suportada ao longo de seu 

comprimento, é possível que as partes da camada de barreira 

ou de outra tal camada subjacente se rompam sob a pressão e 

causem a falha da estrutura de terminação.

Quando os arames de uma ou mais camadas de armadu

ra terminam em um encaixe de extremidade, admite-se a práti

ca de curvar os arames de armadura para longe do eixo geomé

trico longitudinal do tubo flexível, cortar os arames em um 

comprimento selecionado, localizar estas partes de extremi

dade em uma região de localização e fixá-las no lugar usan

do-se algum tipo de fixador tal como resina epóxi. Consta

tou-se que quando os arames de armadura são curvados para 

longe do meio do tubo flexível podem ocorrer problemas se o 

raio de curvatura dos arames for demasiadamente pequeno ou 

se não for controlado dentro de parâmetros predeterminados. 

Efetivamente os arames são estirados em excesso e isto pode 

causar falha subseqüente durante a vida útil do tubo flexí

vel .

É um objetivo da presente invenção abrandar pelo 

menos parcialmente os problemas citados anteriormente.

É um objetivo das modalidades da presente invenção 

fornecer um aparelho e método para proporcionar um encaixe 

de extremidade para um tubo flexível.

É um objetivo das modalidades da presente invenção

fornecer um encaixe de extremidade para um tubo flexível em

que pelo menos um de um elemento de colar interno e um ele-
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mento de colar externo suporta os arames de uma ou mais ca

madas de arame de armadura do corpo de tubo flexível de ma

neira tal que o raio de curvatura dos arames em uma locali

zação de curvatura seja mantido dentro de parâmetros aceitá

veis.

De acordo com um primeiro aspecto da presente in

venção é fornecido um aparelho compreendendo um elemento de 

colar externo de um encaixe de extremidade para um tubo fle

xível, compreendendo:

uma parte de corpo de colar externo; e

uma parte de pescoço de colar externo se estenden

do para longe da parte de corpo de colar externo e arranjada 

para ser presa a uma parte do corpo de tubo flexível em uma 

posição escatelada entre camadas do corpo de tubo flexível, 

a dita posição estando localizada entre um revestimento ex

terno do corpo de tubo flexível e pelo menos uma camada de 

armadura do corpo de tubo flexível; em que

a dita parte de corpo de colar externo compreende 

uma região de superfície interna para determinar um raio de 

curvatura dos arames da camada de armadura curvados para 

longe de um eixo geométrico do corpo de tubo flexível e su

portados pela superfície interna quando o corpo de tubo está 

montado no encaixe de extremidade.

De acordo com um segundo aspecto da presente in

venção é fornecido um aparelho compreendendo um elemento de 

colar interno de um encaixe de extremidade para um tubo fle

xível, compreendendo:

uma parte de corpo de colar interno; e
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uma parte de pescoço de colar interno se estenden

do para longe da parte de corpo de colar interno; em que

uma região de extremidade da dita parte de pescoço 

compreende uma região de superfície externa para determinar 

um raio de curvatura dos arames de uma camada de armadura de 

uma parte do corpo de tubo flexível, os ditos arames estando 

curvados para longe de um eixo geométrico do corpo de tubo 

flexível e suportados pela região de superfície externa 

quando o tubo está montado no encaixe de extremidade.

De acordo com um terceiro aspecto da presente in

venção é fornecido um aparelho para prender os arames de uma 

camada de armadura em um encaixe de extremidade de um tubo 

flexível, compreendendo:

um elemento de colar interno de um encaixe de ex

tremidade para uma parte do corpo de tubo flexível; e

um elemento de colar externo para o corpo de tubo 

flexível; em que

cada um de o elemento de colar interno e elemento 

de colar externo inclui superfícies de suporte de arame ar

ranjadas para determinar um raio de curvatura dos arames de 

uma camada de armadura do corpo de tubo flexível quando os 

arames são curvados para longe de um eixo geométrico do cor

po de tubo flexível e suportados pelas superfícies de encai

xe quando o tubo está montado no encaixe de extremidade.

De acordo com um aspecto da presente invenção é

fornecido um método para prender os arames de uma camada de

armadura de uma parte do corpo de tubo flexível em um encai

xe de extremidade, compreendendo as etapas de:
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curvar os arames de uma camada de armadura para

longe de um eixo geométrico do corpo de tubo flexível em uma

localização predeterminada; e

suportar os arames na dita localização predetermi

nada por meio de uma superfície de suporte de pelo menos um 

de um elemento de colar interno de encaixe de extremidade 

e/ou um elemento de colar externo de encaixe de extremidade, 

as ditas superfícies de suporte tendo uma forma que garante 

que um raio de curvatura dos arames suportados pela superfí

cie de suporte não cai para baixo de um raio de curvatura 

mínimo predeterminado.

As modalidades da presente invenção fornecem um 

elemento de colar interno e/ou um elemento de colar externo 

que incluem uma superfície modelada tal como uma superfície 

de forma curva ou uma superfície de forma linear que é uti

lizada na terminação de uma extremidade do corpo de tubo 

flexível em um encaixe de extremidade para suportar os ara

mes de uma ou mais camadas de arame de armadura quando eles 

são curvados para longe da região central do corpo de tubo 

flexível durante um processo de terminação. Pela modelagem 

da superfície de forma curva de acordo com uma forma/raio de 

curvatura predeterminado ou usando-se uma superfície de for

ma linear formando um ângulo particular com um eixo geomé

trico do corpo de tubo flexível, pelo menos um raio de cur

vatura mínimo nos arames curvados das camadas de arame de 

armadura pode ser mantido e/ou a curvatura dos arames pode 

ser controlada a fim de permanecerem dentro de parâmetros de 

projeto predeterminados e ocorrerem em localizações deseja-
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tubo flexível;

A Figura 1 ilustra um corpo de tubo flexível;

A Figura 2 ilustra uma montagem de coluna de as-

censão;

A Figura 3 ilustra um encaixe de extremidade de um

A Figura 4 ilustra um corpo de encaixe de extremi-

dade;

A Figura 5 ilustra um elemento de colar interno;

A Figura 6 ilustra um anel de vedação;

A Figura 7 ilustra um elemento de colar externo;

A Figura 8 ilustra um encaixe de extremidade com

uma parte cortada; e

A Figura 9 ilustra ranhuras de guia para arames de

armadura;

A Figura 10 ilustra um encaixe de extremidade de

um tubo flexível; e

A Figura 11 ilustra uma superfície do elemento de 

colar externo.

Nos desenhos, os números de referência iguais se 

referem às partes iguais.

Por toda esta especificação será feita referência

a um tubo flexível. Deve ser entendido que um tubo flexível

é uma montagem de um corpo de tubo e um ou mais encaixes de
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extremidade nos quais cada extremidade do corpo de tubo é 

terminada. A figura 1 ilustra como um corpo de tubo 100 é 

formado de uma composição de materiais em camadas que formam 

um conduite de contenção de pressão. Embora diversas camadas 

particulares estejam ilustradas na figura 1, deve ser enten

dido que a presente invenção é amplamente aplicável às es

truturas de corpo de tubo compostas incluindo duas ou mais 

camadas.

Tal como ilustrado na figura 1, um corpo de tubo 

inclui tipicamente uma camada de carcaça mais interna 101. A 

carcaça fornece uma construção metálica entrelaçada que pode 

ser usada como a camada mais interna para impedir, totalmen

te ou de forma parcial, o colapso de um revestimento interno 

de pressão 102 devido à descompressão de tubo, pressão ex

terna, pressão de armadura de tração e cargas de esmagamento 

mecânico.

O revestimento interno de pressão 102 tipicamente 

compreende uma camada de polímero que garante a integridade 

interna do fluido. Deve ser entendido que esta camada de 

barreira pode ela mesma compreender diversas sub-camadas.

Uma camada de armadura de pressão 103 é uma camada 

estrutural com um ângulo de camada próximo de 90° que aumen

ta a resistência do tubo flexível às pressões interna e ex

terna e às cargas de esmagamento mecânico. A camada também 

suporta estruturalmente o revestimento interno de pressão e, 

tipicamente, consiste de uma construção metálica entrelaçada. 

O corpo de tubo flexível também pode incluir uma

ou mais camadas de fita 104 e uma primeira camada de armadu-
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ra de tração 105 e a segunda camada de armadura de tração 

106. Cada camada de armadura de tração é uma camada estrutu

ral com um ângulo de camada tipicamente entre 20° e 55°. Ca

da camada é usada para suportar cargas de tração e pressão 

interna. As camadas de armadura de tração são tipicamente 

enroladas em pares em direções opostas.

O corpo de tubo flexível também inclui, tipicamen

te, as camadas de isolamento 107 e um revestimento externo 

108 que compreende uma camada de polímero usada para prote

ger o tubo contra a penetração de água do mar e contra ou

tros ambientes externos, corrosão, abrasão e dano mecânico.

Cada tubo flexível compreende um segmento de corpo 

de tubo 100 juntamente com um encaixe de extremidade locali

zado em pelo menos uma extremidade do tubo flexível. Um en

caixe de extremidade fornece um dispositivo mecânico que 

forma a transição entre o corpo de tubo flexível e um conec

tor. As diferentes camadas de tubo tal como mostrado, por 

exemplo, na figura 1 terminam no encaixe de extremidade de 

uma tal maneira para transferir a carga entre o tubo flexí

vel e o conector.

A Figura 2 ilustra uma montagem de coluna de as

censão 200 adequada para transportar fluido de produção tal 

como óleo e/ou gás e/ou água de uma localização submarina 

201 para uma instalação flutuante 202. Por exemplo, na figu

ra 2 a localização submarina 201 é uma linha de fluxo subma

rina. A linha de fluxo flexível 203 compreende um tubo fle

xível, completamente ou em parte, se apoiando no fundo do 

mar 204 ou enterrado abaixo do fundo do mar e usado em uma
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aplicação estática. A instalação flutuante pode ser forneci

da por meio de uma plataforma e/ou bóia ou, tal como ilus

trado na figura 2, por um navio. A coluna de ascensão 200 é 

fornecida como uma coluna de ascensão flexível, quer dizer 

um tubo flexível conectando o navio à instalação de fundo do 

mar. O tubo flexível inclui dois segmentos de corpo de tu

bo flexível 205i e 2052 e uma junção 206 entre os segmentos 

adjacentes do corpo de tubo.

Deve ser percebido que existem diferentes tipos de 

coluna de ascensão, como é bem conhecido pelos versados na 

técnica. As modalidades da presente invenção podem ser usa

das com qualquer tipo de coluna de ascensão, tal como uma 

livremente suspensa (coluna de ascensão livre em catenária), 

uma coluna de ascensão contida por alguma extensão (bóias, 

correntes), coluna de ascensão totalmente contida ou encer

rada em um tubo (tubos I ou J) . Também deve ser percebido 

que as modalidades da presente invenção podem ser usadas em 

colunas de ascensão de um único segmento tendo, por exemplo, 

um único comprimento longo de corpo de tubo terminado em uma 

ou em ambas as extremidades com um encaixe de extremidade ou 

em colunas de ascensão de múltiplos segmentos tendo mais do 

que um segmento.

Também deve ser percebido que embora as modalida

des da presente invenção possam ser aplicadas na provisão de

colunas de ascensão, as modalidades são, de uma maneira ge

ral, aplicáveis a qualquer exemplo quando um encaixe de ex

tremidade deve ser usado para terminar uma extremidade de

uma parte de corpo de tubo flexível.
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A Figura 3 ilustra um encaixe de extremidade 300

para um tubo flexível. 0 encaixe de extremidade 300 inclui

um corpo de encaixe de extremidade 301 que inclui um furo

interno 302 se estendendo ao longo de seu comprimento. O

5 corpo de encaixe de extremidade é feito de aço ou de algum 

outro material rígido. Em uma primeira extremidade do corpo 

de encaixe de extremidade 301 o corpo define uma região de 

boca aberta 303 na qual uma extremidade de um segmento do 

corpo de tubo flexível 100 é localizada e então terminada.

10 Em uma extremidade adicional do corpo de encaixe de extremi

dade 301 está um conector 304. Este é formado como uma regi

ão substancialmente alargada como um disco do corpo de en

caixe de extremidade. O conector pode ser conectado direta

mente a um conector de casamento de um corpo de encaixe de

15 extremidade adicional de um segmento adjacente de tubo fle

xível. Isto pode ser feito usando-se parafusos ou alguma ou

tra forma de mecanismo de fixação. Em uma configuração como 

esta os encaixes de extremidade são localizados em um arran

jo de costas com costas. Alternativamente, o conector 304

20 pode ser conectado a uma estrutura flutuante ou estacionária 

tal como uma parte de um navio, plataforma ou de outra es

trutura na qual o tubo flexível será preso.

A Figura 4 ilustra o corpo de encaixe de extremi

dade 301 com mais detalhes. A região de boca aberta 303 é

25 formada pelo aro de abertura 400 do corpo de encaixe de ex

tremidade. Este aro define uma boca aberta circular através

da qual um corpo de tubo flexível pode ser introduzido. A

superfície interna 401 inclui uma primeira região escalonada
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402 fornecida para receber um anel de vedação de camada de 

barreira quando um corpo de tubo flexível está localizado no 

encaixe de extremidade, e uma região escalonada adicional

403 arranjada para receber um anel de vedação adicional para 

vedar as extremidades das camadas do corpo de tubo flexível. 

O restante da superfície interna 401 define um furo inter

no substancialmente liso ao longo do qual o fluido a ser 

transportado fluirá em uso.

O corpo de encaixe de extremidade 301 inclui uma 

região de fixação 404 se estendendo para fora da parte cen

tral do corpo, na qual as partes adicionais do encaixe de 

extremidade podem ser presas durante o processo de termina

ção do corpo de tubo flexível no encaixe de extremidade.

A Figura 4B ilustra uma elevação de extremidade do 

corpo de encaixe de extremidade na projeção de três ângulos.

Retornando à figura 3, a carcaça interna 101 e a 

camada de barreira 102 terminam sendo cortadas em uma loca

lização particular para fornecer uma extremidade 305 para o 

corpo de tubo flexível. O anel de vedação 306 está localiza

do na extremidade da região escalonada 403 do corpo de en

caixe de extremidade a fim de ajudar a vedar as extremidades 

da camada de carcaça e da camada de barreira.

Um colar interno 500 está ilustrado mais claramen

te na figura 5. O colar interno 500 é formado de um corpo de

colar 501 a partir do qual se estende um pescoço 502. O co

lar interno 500 tem um furo central 503 tendo uma seção

transversal definida por uma superfície interna 504 do colar

interno. O corpo de colar 501 e o pescoço 502 são formados
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integralmente embora estas partes possam ser feitas separa

damente. Em uma extremidade do pescoço 502 uma superfície 

externa 505 é convertida em uma superfície curva 506. Esta 

superfície curva tem um raio de curvatura selecionado para 

definir um raio de curvatura mínimo de uma camada de armadu

ra de tração interna suportada pela superfície. Isto será 

descrito em seguida com mais detalhes. A figura 5B ilustra 

uma vista de extremidade do colar interno a partir do lado 

direito na figura 5 (projeção de três ângulos). O colar in

terno 500 é uma peça integral que ajuda a melhorar a efici

ência durante um processo de instalação/montagem. Deve ser 

entendido que o colar interno pode ser formado como diversas 

peças de acordo com as modalidades da presente invenção.

A Figura 6 ilustra o anel de vedação 600 que pode 

ser usado para formar uma vedação entre uma superfície ex

terna da camada de barreira 102 do corpo de tubo flexível e 

o corpo de encaixe de extremidade 301. O anel pode ser uma 

estrutura composta incluindo partes metálicas e elastoméri- 

cas tipicamente baseadas em silicone. O anel de vedação 600 

é uma peça substancialmente em forma de anel tendo um corpo 

substancialmente retangular 601 que inclui uma face de apoio 

602. Tal como ilustrado na figura 3, a face de apoio 602 fi

cará em contato com uma parte do aro formado pelo corpo do 

elemento de colar interno. O anel de vedação 600 também in

clui uma seção tipo cunha 603 que tem uma superfície externa 

lisa 604 arranjada para se encaixar com uma superfície in

terna de encaixe do corpo de encaixe de extremidade. A parte 

605 da superfície interna da parte tipo cunha do anel de ve
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dação inclui pequenas projeções. Estas projeções ajudam a 

fornecer uma boa vedação por escavar parcialmente a superfí

cie externa de camada de barreira. Entretanto, as projeções 

são tão pequenas que é evitada microrrachadura do material 

5 da camada de barreira quando a anel de vedação é compelido 

para dentro do encaixe de vedação com a camada de barreira. 

À medida que o corpo de encaixe de extremidade 301 é arras

tado na direção do elemento de colar interno 500, tal como 

será descrito com mais detalhes em seguida, uma superfície 

10 de encaixe do corpo de encaixe de extremidade se encaixa com 

a superfície 604 do anel de vedação. Isto tende a impelir o 

anel de vedação em um sentido da esquerda para a direita na 

figura 3 até que a superfície de apoio 602 se encontre com a 

superfície do corpo de colar interno. Movimento adicional 

15 para a direita é então impedido. O movimento adicional do 

corpo de encaixe de extremidade 301 da esquerda para a di

reita deforma a parte tipo cunha do anel de vedação a fim de 

impelir as projeções 605 para uma configuração próxima de 

vedação com a camada de barreira 102 do corpo de tubo flexi- 

20 vel terminado.

A Figura 7 ilustra um colar externo 700. O colar 

externo 700 inclui uma região de pescoço substancialmente 

cilíndrica 701 que é afilada em uma primeira região de ex

tremidade 702 da mesma. A extremidade afilada 703 ajuda 

25 quando o colar externo é escatelado entre as camadas seleci

onadas do corpo de tubo flexível. Tendo uma conicidade assim 

ajuda quando o colar externo é forçado entre as camadas se

lecionadas. Na figura 3 o colar externo está mostrado esca- 
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telado entre um revestimento externo e uma camada de armadu

ra de tração externa 106. Deve ser entendido que o corpo de 

tubo flexível 100 ilustrado na figura 3 não mostra todas as 

camadas ilustradas na figura 1 para efeito de brevidade. O 

colar externo 700 é uma peça integral que ajuda a melhorar a 

eficiência durante um processo de instalação/montagem. Deve 

ser entendido que o elemento de colar externo pode ser for

mado como diversas peças de acordo com as modalidades da 

presente invenção.

O colar externo 700 também inclui uma parte de 

corpo 704 da qual o pescoço se estende. O corpo é dobrado 

para fora com relação ao pescoço. Uma superfície interna 705 

do pescoço 701 é, de uma maneira geral, cilíndrica, mas na 

direção de uma boca aberta 706 a superfície interna se alar

ga para fora. Esta região de superfície interna 707 pode ser 

curvada suavemente e vantajosamente terá um raio de curvatu

ra comum ao raio de curvatura da superfície externa curva 

506 do elemento de colar interno. Desta maneira, quando as 

camadas de armadura de tração 106 do corpo de tubo flexível 

são curvadas para longe da camada de barreira em uma locali

zação selecionada 708, a camada de armadura de tração mais 

externa pode ser curvada contra a superfície curva 707. A 

superfície curva 707 determina assim um raio de curvatura 

mínimo da camada de armadura de tração. Um comprimento res

tante das camadas de armadura de tração fica localizado em 

uma cavidade no encaixe de extremidade em que o arame termi

na. Esta cavidade é preenchida com epóxi tal como descrito 

em seguida a fim de travar os arames na posição.
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Referindo-se de novo à figura 3, o encaixe de ex

tremidade 300 inclui adicionalmente uma camisa 307 que é 

presa por meio de um ou mais parafusos 308, ou por outro me

canismo de fixação, ao corpo de encaixe de extremidade. A 

camisa age como um alojamento e é selada ao revestimento ex

terno 108 do corpo de tubo flexível por meio de um anel de 

vedação externo 309 do tipo ilustrado na figura 6. A camisa 

externa 307 é primeiramente fixada ao encaixe de extremidade 

e então uma placa de extremidade 310 é presa à camisa. À me

dida que a placa de extremidade 310 é impelida na direção do 

alojamento para prender a placa ao alojamento, a placa impe

le a vedação 309 no sentido da direita para a esquerda tal 

como mostrado na figura 3. A superfície externa da parte ti

po cunha da vedação se encaixa assim com uma superfície 311 

da camisa o que produz uma força impelindo para dentro a 

parte tipo cunha do anel de vedação em um arranjo de vedação 

com uma superfície externa do revestimento externo 108.

As extremidades 312 das camadas de armadura de 

tração 106 terminam dentro de uma cavidade 313 formada entre 

uma superfície interna do alojamento 307, do corpo de encai

xe de extremidade 301 e do colar interno 500. Esta cavidade 

313 pode ser preenchida com epóxi ou com algum outro vedador 

capaz de fluir, de maneira que a estrutura de extremidade 

fique substancialmente sólida. Isto também ajuda a travar no 

lugar as partes de componente do encaixe de extremidade para 

impedir movimento de componente.

A Figura 8 ilustra o encaixe de extremidade 300

mostrado na figura 3 com uma parte cortada. Tal como ilus-
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trado na figura 8, uma parte de extremidade de um segmento 

do corpo de tubo flexível 100 entra em uma extremidade do 

encaixe de extremidade 300. Em uma extremidade restante do 

encaixe de extremidade 300 o conector 304 fornece uma estru

tura rígida que pode ser aparafusada ou de outro modo presa 

a um conector correspondente de um encaixe de extremidade 

adjacente ou a alguma outra estrutura na qual a linha de 

fluxo formada pelo tubo flexível é para ser presa. A extre

midade do tubo flexível 100 termina dentro do encaixe de ex

tremidade com as várias camadas do tubo flexível de múlti

plas camadas terminando em pontos específicos ao longo do 

comprimento do encaixe de extremidade. As diversas vedações 

são fornecidas a fim de impedir vazamento do fluido a ser 

transportado fluindo ao longo do tubo e do furo de encaixe 

de extremidade.

Um método para terminar um segmento do corpo de 

tubo flexível de acordo com uma modalidade da presente in

venção será agora descrito. O corpo de tubo flexível 100 é 

para terminar em um encaixe de extremidade 300. Por este mo

tivo a extremidade do corpo de tubo flexível é cortada com 

um comprimento desejado. A seguir, várias partes do encaixe 

de extremidade são rosqueadas sobre a, neste estágio, extre

midade aberta do tubo. Estas partes incluem a camisa 307, a 

placa de extremidade (colar externo) 310 e o anel de vedação 

externo 311.

A seguir, as várias camadas compondo o tubo flexí

vel de múltiplas camadas são cortadas em comprimentos sele

cionados. Por exemplo, o revestimento externo 108 é cortado
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muito menor do que a carcaça 101 e do que a camada de bar

reira 102 enquanto que as camadas de armadura de tração são 

cortadas ainda mais compridas. A seguir, o colar externo 700 

é escatelado na posição na extremidade aberta do corpo de 

tubo flexível. Por exemplo, o pescoço do colar externo pode 

ser escatelado entre o revestimento externo e a camada de 

armadura de tração mais externa. Uma vez escatelado na posi

ção, o colar externo é retido no lugar pela pressão entre as 

camadas do corpo de tubo flexível agindo internamente de 

forma radial. Estas apertam o pescoço do colar externo tra

vando-o efetivamente no lugar. Os arames de armadura 312 são 

então curvados para fora para longe de seus rolos de suporte 

próximo da camada de barreira do corpo de tubo flexível. A 

curvatura ocorre em uma região selecionada 708. Tal como 

mostrado na figura 3, esta região corresponde à localização 

da superfície curva formada na superfície interna da parte 

de corpo do colar externo. Pela curvatura das camadas de ar

madura contra esta superfície curva, um raio de curvatura 

mínimo dos arames é controlado de maneira que não ocorra ex

cesso de curvatura.

Alguma preparação das várias faces de vedação tal 

como medição das superfícies e lixação pode então ocorrer 

seguida por um processo de prender o colar interno 500 em 

uma posição relativa ao colar externo 700. Isto pode ser 

atingido usando-se os parafusos longos 314 ou algum outro 

dispositivo de fixação. A parte 500 pode ser fabricada de um 

único anel ou de um anel dividido (e aparafusado conjunta

mente) e pode ser presa no lugar usando atrito ou outro me
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canismo de fixação tal como colagem com adesivo de resina 

epóxi ou ser aparafusada ao colar externo, usando tipicamen

te os parafusos longos 314. Uma vez que as camadas de armadu

ra tenham sido curvadas para longe e não serem paralelas à 

camada de barreira e o colar interno tenha sido preso no lu

gar, um anel de vedação 600 é colocado em volta da extremi

dade aberta do tubo. O corpo de encaixe de extremidade 301 é 

então movido na direção da extremidade do corpo do colar in

terno 500. A ação de arrastar o corpo de encaixe de extremi

dade sobre o tubo estampa o anel de vedação interno 600 para 

baixo sobre a barreira de fluido.

Nesta modalidade o colar interno é preso no lugar 

com força suficiente para minimizar movimento quando o pro

cesso de estampagem é empreendido. Isto tem a vantagem de 

controlar a localização em que o anel de vedação é preso e 

assim a posição relativa de todos os outros componentes. Po

sicionar o corpo 301 no lugar arrastando então o anel de ve

dação sobre o corpo, por meio da ação de um colar interno 

não preso se movendo no sentido B à medida que os parafusos 

313 são apertados, não é vantajoso. Isto é em virtude de o 

ponto em que o anel de vedação é preso estar fixo em relação 

aos outros componentes; a localização do colar interno, em 

relação aos outros componentes, não é fixada antes do pro

cesso de estampagem. Além disso, embora o anel de vedação 

interna seja inicialmente estampado no sentido B, uma vez 

que ele corta na camada de polímero subjacente, o anel de 

vedação interno permanece fixo e o corpo 301 se move no sen

tido A esmagando potencialmente o anel isolador 305.
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O corpo de encaixe de extremidade 301 é então mo

vido na direção da extremidade do corpo do colar interno

500. À medida que o encaixe de extremidade é movido na dire

ção do tubo flexível, o tubo flexível pode ser retido em uma

5 posição rígida pelos colares interno e externo. À medida que 

o corpo de encaixe de extremidade é movido no sentido ilus

trado pela seta A na figura 3, uma superfície de encaixe 

formada como parte do rebaixo 402 impele o anel de vedação 

para uma relação de estar em contato com o colar interno. O

10 movimento adicional da esquerda para a direita, tal como 

mostrado na figura 3, faz com que o rebaixo do encaixe de 

extremidade impulsione a parte tipo cunha do anel de vedação 

para uma relação próxima de vedação com uma camada externa 

da camada de barreira do corpo de tubo flexível. Isto ener-

15 giza a vedação. O corpo de encaixe de extremidade 301 pode 

então ser aparafusado ao colar interno usando-se parafusos 

ou algum outro mecanismo de fixação. As extremidades livres 

312 dos arames de armadura são então curvadas para uma posi

ção dentro da cavidade 313 que está parcialmente definida

20 neste estágio. Uma posição como esta está ilustrada de uma 

maneira geral na figura 3. Os arames de armadura podem ser 

suportados por uma superfície de aro externo do corpo do co

lar interno e por uma superfície externa do corpo de encaixe 

de extremidade. Os arames podem ser presos no lugar usando-

25 se tirantes. A camisa externa 307 é então presa, usando-se 

os parafusos 308, à parte central do corpo de encaixe de ex

tremidade 301. Isto forma a cavidade 313.

O anel de vedação externo 309 encerrado anterior-
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mente no corpo de tubo flexível é agora levado para a posi

ção pelo seu deslizamento no sentido ilustrado pela seta B 

na figura 3, para dentro do espaço formado entre uma super

fície interna da camisa 307 e do revestimento externo 108 do 

corpo de tubo flexível. O anel de extremidade 310 é então 

aparafusado à camisa. Como o anel está preso ele é impelido 

em um sentido ilustrado como o sentido B na figura 3 na di

reção da camisa. Isto impele o anel de vedação 309 na dire

ção das superfícies de apoio na camisa o que ativa a veda

ção .

Neste estágio o encaixe de extremidade é suspenso 

em uma direção vertical. Epóxi ou algum outro vedador capaz 

de fluir é então injetado através de orifícios de injeção 

(não mostrados) para preencher a cavidade 313 no encaixe de 

extremidade. Isto trava adicionalmente os arames no lugar e 

ajuda a melhorar a integridade mecânica total.

Nos encaixes convencionais de extremidade de tubo 

flexível o peso completo do encaixe de extremidade, antes do 

preenchimento da cavidade 313 com um material que prenda os 

arames de armadura no lugar, é carregado pela ancoragem do 

anel de vedação 600 para a barreira de fluido subjacente. 

Este carregamento direto do anel de vedação tem o efeito de 

aumentar a probabilidade de que o processo de encaixe de ex

tremidade induza movimento no anel de vedação e prejudique 

assim a sua funcionalidade. Onde o colar interno é preso no 

tubo a carga é compartilhada entre a ação do colar interno e 

do anel de vedação, reduzindo assim o risco associado com o 

manejo do encaixe de extremidade antes do preenchimento da
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cavidade.

Em uma modalidade da invenção o colar interno 500 

é preso por algum mecanismo (tipicamente através do uso dos 

parafusos longos 314) com suficiente força e proximidade pa

ra o colar externo 700 de maneira tal que as camadas de ara

me de armadura ficam presas entre a superfície curva do co

lar externo e a superfície curva do colar interno. Isto tra

va os arames no lugar. Deve ser percebido que em vez de cada 

um de o colar externo e o colar interno ser fornecido com 

uma superfície curva, somente um dos colares pode necessitar 

de uma superfície de suporte como esta. Além disso, deve ser 

percebido que a curva da superfície pode ser linear.

De acordo com as modalidades da presente invenção, 

uma ou mais das superfícies de suporte do colar interno e/ou 

do colar externo podem incluir ranhuras. A figura 9 ilustra 

a superfície curva 506 e o pescoço 502 do colar interno 500 

com mais detalhes de acordo com uma modalidade da presente 

invenção. Deve ser entendido que somente uma seção do colar 

interno 500 está mostrada na figura 9 para efeito de conve

niência. O colar pode ser de uma estrutura cilíndrica inte

gral ou pode ser feito em seções. Arames formando parte da 

camada de armadura de tração interna 106 são enrolados em um 

alto ângulo de camada com relação ao corpo de tubo 100. À 

medida que cada um destes arames é curvado para longe da ca

mada subjacente de barreira em volta da região de curvatura 

708, cada arame fica localizado em uma respectiva fenda de 

guia 900. Preferivelmente, a fenda de guia é profunda o su

ficiente para abranger o diâmetro total do arame embora deva
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ser percebido que a fenda de guias pode ser fornecida tendo

menor profundidade. Vantajosamente, as fendas de guia 900

podem ter uma profundidade igual à metade do diâmetro de

arame com uma fenda adicional casada sendo fornecida na su

perfície curva 707 do colar externo.

Deve ser percebido que enquanto a primeira camada 

de armadura é estendida em um primeiro ângulo com relação ao 

corpo de tubo flexível, uma camada adicional de armadura de 

tração é enrolada em uma direção diferente. Em tais circuns

tâncias, fendas de guia adicionais (não mostradas) podem ser 

formadas na superfície curva 506 do colar interno em um ân

gulo para casar com esses ângulos desses arames adicionais. 

Pelo fornecimento de fendas ranhuradas em pelo menos uma das 

superfícies curvas do colar interno e/ou do colar externo, 

as superfícies curvas do colar interno e do externo podem 

ser levadas para relação próxima de justapostas. Isto ajuda 

a assegurar que o pescoço 502 do colar interno se estende a 

uma distância máxima possível a fim de suportar a camada de 

barreira do tubo flexível tanto quanto possível. Efetivamen

te, o pescoço 502, o pescoço de colar externo e o corpo de 

colar externo suportam a camada de barreira entre o corpo de 

encaixe de extremidade e uma região do corpo de tubo flexí

vel que retém a sua integridade. Isto também ajuda a travar 

os arames na posição para impedir o movimento que de outro 

modo pode danificar o epóxi ou os outros recursos do encaixe 

de extremidade.

As modalidades da presente invenção fornecem assim

um encaixe de extremidade de um tubo flexível. O encaixe de
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extremidade tem um corpo de encaixe de extremidade tendo uma 

boca aberta que recebe uma extremidade de um segmento do 

corpo de tubo flexível que é para terminar no encaixe de ex

tremidade. Um colar interno é preso ao tubo flexível e este 

colar interno inclui um pescoço alongado que tem uma super

fície interna que define um furo substancialmente cilíndri

co. O diâmetro deste furo é selecionado para casar rigorosa

mente com o diâmetro de uma superfície externa de uma camada 

de barreira do corpo de tubo flexível. Quando o corpo de tu

bo flexível é enfiado através deste furo central, a superfí

cie interna do pescoço (e de fato uma parte do corpo) do co

lar interno suporta a camada de barreira do corpo de tubo 

flexível. Isto ajuda a impedir rompimento através do materi

al da camada de barreira causado pela pressão do fluido 

transportado empurrando através do material de camada de 

barreira em localizações não suportadas.

A Figura 10 ilustra uma modalidade alternativa da 

presente invenção. Tal como ilustrado, o encaixe de extremi

dade 300 inclui um corpo de encaixe de extremidade 301 que 

inclui um furo interno 302 se estendendo ao longo do seu 

comprimento. O corpo de encaixe de extremidade é feito de 

aço ou de algum outro material rígido. Em uma primeira ex

tremidade do corpo de encaixe de extremidade 301 o corpo de

fine uma região de boca aberta 303 na qual uma extremidade 

de um segmento do corpo de tubo flexível 100 é localizada e 

terminada.

Um colar interno 1000 é formado de um corpo de

flange 1001 que inclui uma parte de corpo 1002 se estendendo
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a partir de um pescoço 1003. O corpo de flange 1001 tem um 

furo central que é escalonado com uma parte do corpo de 

flange 1001 próxima do corpo de encaixe de extremidade 301 

tendo o menor raio interno. Um degrau para fora em termos de 

raio ocorre desta maneira ao longo do flange e a altura do 

degrau é arranjada para casar com uma espessura de uma cama

da de armadura de pressão do corpo de tubo flexível. O colar 

interno 1000 ilustrado na figura 10 é de uma construção de 

duas peças e, além disso, o corpo de flange também inclui um 

anel afilado 1004 que é separado do corpo de flange. O raio 

interno do anel 1004 é maior do que o raio interno da região 

de pescoço 1003 do corpo de flange de maneira que uma região 

de degrau adicional ocorre entre o anel e a região de pesco

ço. A altura do degrau é selecionada para casar com a espes

sura de uma ou mais camadas no lado de fora da camada de ar

madura de pressão. Desta maneira, uma camada intersticial 

tal como uma camada extrusada ou metálica pode ser acomodada 

durante a terminação. A extremidade de corpo de tubo flexí

vel do anel é afilada e tem um bico substancialmente arre

dondado 1005 que é arredondado a fim de evitar danificar as 

partes do corpo de tubo flexível quando o anel é deslizado 

ao longo da extremidade terminada do corpo de tubo flexível 

durante a montagem. Uma superfície de forma linear 1006 é 

feita cônica para cima e para longe de um eixo geométrico 

central do corpo de tubo flexível, com o ângulo de incidên

cia com o eixo geométrico sendo arranjado para determinar o 

ângulo de elevação dos arames de armadura à medida que eles 

são curvados para longe do corpo de tubo flexível.
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A modalidade ilustrada na figura 10 também inclui 

um colar externo 1010 que inclui uma região de pescoço subs

tancialmente cilíndrica 1011 que é afilada em uma primeira 

região de extremidade 1012 da mesma. O colar externo 1010 

também inclui uma parte de corpo 1013, a qual está ilustrada 

mais claramente na figura 11. A região de corpo de colar ex

terno 1013 se estende a partir da região de pescoço afilado 

e tem uma superfície interna inicialmente definida por uma 

superfície interna substancialmente cilíndrica 1014 da regi

ão de pescoço e uma região linear adicional 1015 que então 

se curva para uma região de aro de abertura 1016 do colar 

externo. Uma região de curva suave 1017 é fornecida entre a 

região linear 1015 do corpo de colar externo e a superfície 

interna linear da região de pescoço do colar externo. Igual

mente, uma região curvada suavemente 1018 é fornecida entre 

a superfície linear de suporte 1015 do colar externo 1010 e 

o aro de abertura 1016. Cada região curva 1017, 1018 é fa

bricada de certa maneira que garante que os arames das cama

das de armadura são curvados para fora durante uma etapa de 

montagem, sem nenhuma borda aguçada que poderia curvar em 

excesso os arames ou danificá-los. A forma da superfície de 

suporte 1015 é de maneira tal que ela determina o raio de 

curvatura dos arames de armadura à medida que eles são cur

vados para longe do corpo de tubo flexível durante a monta

gem no corpo de encaixe de extremidade. O ângulo em que a 

superfície linear 1015 encontra o eixo geométrico do corpo 

de tubo flexível pode vantajosamente casar com o da superfí

cie linear de suporte 1006 do anel afilado 1004.
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As modalidades da presente invenção fornecem um 

colar interno que inclui uma região de extremidade tendo uma 

superfície externa curva ou plana. A curva da superfície ex

terna é selecionada a fim de determinar um raio de curvatura 

dos arames de uma camada de armadura do tubo flexível quando 

esses arames são curvados para longe de um eixo geométrico 

do tubo flexível durante a terminação em um encaixe de ex

tremidade. As modalidades da presente invenção também forne

cem um elemento de colar externo tendo uma superfície curva 

similar localizada em uma região de superfície interna.

As modalidades da presente invenção fornecem um 

método para prender os arames de uma ou mais camadas de ar

madura de um tubo flexível quando uma extremidade do corpo 

de tubo flexível é terminada em um encaixe de extremidade. O 

método inclui curvar os arames para longe de um eixo geomé

trico de um tubo flexível e localizar cada arame individual

mente (embora mais do que um arame possam ser devidamente 

localizados) em uma ranhura comum. As superfícies de contato 

de um colar interno e de um colar externo podem ser impeli

das conjuntamente para assim travar os arames da camada de 

armadura na posição nas localizações predeterminadas. Isto 

ajuda a impedir esmigalhar o epóxi usado para preencher a 

cavidade, o que de outro modo pode ocorrer quando os arames 

não são assim travados no lugar devido a uma ação como cor

tar com tesoura dos arames de armadura.

As modalidades da presente invenção fornecem um

método para prender um encaixe de extremidade para um corpo

de tubo flexível. O método envolve prender alguma estrutura
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rígida, por exemplo, na forma de um colar interno e um ex

terno a uma extremidade do corpo de tubo flexível. O encaixe 

de extremidade é então preso àquela estrutura, tal como a um 

colar interno. Pelo arraste do corpo de encaixe de extremi

dade na direção do tubo flexível em vez de arrastar o corpo 

de tubo flexível na direção de um encaixe de extremidade po

de ser fornecido um método de montagem mais vantajoso.

Por toda a descrição e reivindicações desta espe

cificação, as palavras "compreendem" e "contêm" e variações 

das palavras, por exemplo, "compreendendo" e "compreende", 

significam "incluindo, mas não limitados a", e não se pre

tende excluir (e não excluem) outros meios, aditivos, compo

nentes, números inteiros ou etapas.

Por toda a descrição e reivindicações desta espe

cificação, o singular abrange o plural a não ser que o con

texto exija de outro modo. Particularmente, onde o artigo 

indefinido é usado, a especificação é para ser entendida co

mo contemplando a pluralidade assim como a singularidade, a 

não ser que o contexto exija de outro modo.

Os recursos, números inteiros, características, 

compostos, meios ou grupos químicos descritos em conjunto 

com um aspecto, modalidade ou exemplo particular da invenção 

são para ser entendidos como sendo aplicáveis a qualquer ou

tro aspecto, modalidade ou exemplo descrito aqui, a não ser 

que incompatíveis com isso.
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REIVINDICAÇÕES

1. Aparelho compreendendo um elemento de colar ex

terno (700, 1010) para um encaixe de extremidade (300) para 

um tubo flexível, CARACTERIZADO pelo fato de que compreende:
uma parte de corpo de colar externo (704, 1013); e

uma parte de pescoço de colar externo (701, 1011) 

se estendendo para longe da parte de corpo de colar externo 

(704, 1013) e arranjada para ser presa a uma parte do corpo 

de tubo flexível (100) em uma posição escatelada entre cama

das do corpo de tubo flexível (100), a dita posição estando 

localizada entre um revestimento externo do corpo de tubo 

flexível (100) e pelo menos uma camada de armadura do corpo

de tubo flexível (100); em que

a dita parte de corpo de colar externo (704, 1013)

compreende uma região de superfície interna (700, 1015,

1017, 1018) curvada ou linear que se alarga para fora na di-

reção de uma boca (706) em uma região de extremidade do ele

mento de colar externo (700, 1010) e localizável em uma re

gião selecionada onde os arames da camada de armadura de 

tração (106) são dobrados para fora para determinar um raio 

de curvatura dos arames curvados para fora para longe de um 

eixo geométrico do corpo de tubo flexível (100) e suportados 

pela região de superfície interna (700, 1015, 1017, 1018) 

quando o corpo de tubo está montado no encaixe de extremida

de (300).

2. Aparelho, de acordo com a reivindicação 1,

CARACTERIZADO pelo fato de que o dito elemento de colar ex
terno (700, 1010) compreende:
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uma parte de pescoço substancialmente cilíndrica 

definindo uma boca aberta (303, 706) em uma primeira região 

de extremidade do elemento de colar externo (700, 1010) e 

uma boca aberta (303, 706) adicional em uma região de extre

midade remanescente do elemento de colar externo (700, 1010) 

definida pela parte de corpo de colar externo (704, 1013), a 

dita boca aberta (303, 706) compreendendo a dita uma boca.

3. Aparelho, de acordo com a reivindicação 1, 

CARACTERIZADO pelo fato de que a dita parte de corpo externo 
é dobrada para fora da parte de pescoço de colar na dita re

gião de extremidade remanescente, a dita superfície interna 

estando localizada em uma região de centro da dita parte de 

corpo de colar externo (704, 1013).

4. Aparelho, de acordo com a reivindicação 1 ou 2, 

CARACTERIZADO pelo fato de que o dito elemento de colar ex
terno (700, 1010) compreende:

uma parte de pescoço substancialmente cilíndrica 

definindo uma boca aberta (303, 706) em uma primeira extre

midade do elemento de colar externo (700, 1010) e uma boca 

parcialmente fechada em uma região de extremidade remanes

cente do elemento de colar externo (700, 1010), a dita boca 

parcialmente fechada compreendendo a dita uma boca.

5. Aparelho, de acordo com a reivindicação 4, 

CARACTERIZADO pelo fato de que a dita boca parcialmente fe
chada é parcialmente fechada pela parte de corpo de colar 

externo (704, 1013) que é dobrada para dentro com relação à 

parte de pescoço, a dita região de superfície interna estan

do localizada em uma região de extremidade da parte dobrada
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para dentro da parte de corpo de colar.

6. Aparelho, de acordo com qualquer uma das rei

vindicações anteriores, CARACTERIZADO pelo fato de que a 

parte de pescoço do elemento de colar externo (700, 1010) é 

afilada para ajudar em um processo de escateladura durante o 

qual uma boca aberta (303, 706) do elemento de colar externo 

(700, 1010) é impelida entre camadas do tubo flexível.

7. Aparelho, de acordo com qualquer uma das rei

vindicações anteriores, CARACTERIZADO pelo fato de que a di
ta região de superfície interna compreende uma região em 

forma de curva.

8. Aparelho, de acordo com qualquer uma das rei

vindicações 1 a 6, CARACTERIZADO pelo fato de que a dita re
gião de superfície interna compreende uma região de forma 

linear.

9. Aparelho compreendendo um elemento de colar in

terno (500, 1000) para um encaixe de extremidade (300) para 

um tubo flexível, CARACTERIZADO pelo fato de que compreende:
uma parte de corpo de colar interno (501, 1002); e

uma parte de pescoço de colar interno (502, 1003) 

se estendendo para longe da parte de corpo de colar interno 

(501, 1002); em que

uma região de extremidade da dita parte de pescoço

compreende uma região de superfície externa (506, 1006) cur

vada ou linear que se alarga para fora na direção de uma bo

ca (706) em uma região de extremidade da camada de arame de

uma parte do corpo de tubo flexível (100) são dobrados para

fora para determinar um raio de curvatura dos arames de uma
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camada de armadura (106) curvados para fora para longe de um

eixo geométrico do corpo de tubo flexível (100) e suportados

pela região de superfície externa quando o tubo está montado

no encaixe de extremidade (300).

5 10. Aparelho, de acordo com a reivindicação 9,

CARACTERIZADO pelo fato de que compreende adicionalmente:
o elemento de colar interno (500, 1000) compreende 

uma parte de pescoço substancialmente cilíndrica definindo 

uma boca aberta (303, 706) em uma primeira extremidade da

10 mesma e uma boca aberta (303, 706) adicional em uma extremi

dade remanescente da mesma, a dita boca aberta (303, 706)

compreendendo a dita boca.

11. Aparelho, de acordo com a reivindicação 10, 

CARACTERIZADO pelo fato de que compreende adicionalmente:
15 a parte de corpo de colar interno (501, 1002) está

localizada na extremidade remanescente da parte de pescoço e 

é dobrada para fora com relação à parte de pescoço.

12. Aparelho, de acordo com a reivindicação 10, 

CARACTERIZADO pelo fato de que a dita primeira extremidade

20 compreende uma extremidade de corpo de tubo flexível (100) e 

a dita extremidade remanescente compreende uma extremidade 

de corpo de encaixe de extremidade (300).

13. Aparelho, de acordo com qualquer uma das rei

vindicações 9 a 12, CARACTERIZADO pelo fato de que a dita re-
25 gião de superfície externa compreende uma região em forma de 

curva.

14. Aparelho, de acordo com qualquer uma das rei

vindicações 9 a 12, CARACTERIZADO pelo fato de que a dita
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região de superfície externa compreende uma região de forma

linear.

15. Aparelho para prender arames de uma camada de 

armadura (106) em um encaixe de extremidade (300) de um tubo 

flexível, CARACTERIZADO pelo fato de que compreende:
um elemento de colar interno (500, 1000), conforme 

definido nas reivindicações 9 a 12; e

um elemento de colar externo (700, 1010), conforme 

definido nas reivindicações 1 a 8; em que

cada um do elemento de colar interno (500, 1000) e 

do elemento de colar externo (700, 1010) inclui superfícies 

de suporte de arame, compreendendo a dita região de superfí

cie exterior (506, 1006) e a dita região de superfície in

terna (707, 1015, 1017, 1018), respectivamente, arranjadas 

para determinar um raio de curvatura dos arames de uma cama

da de armadura (106) do corpo de tubo flexível (100) quando 

os arames são curvados para longe de um eixo geométrico do 

corpo de tubo flexível (100), e suportados pelas superfícies 

quando o tubo está montado no encaixe de extremidade (300).

16. Aparelho, de acordo com a reivindicação 15, 

CARACTERIZADO pelo fato de que as superfícies de suporte de 
arame do elemento de colar interno (500, 1000) e do elemento 

de colar externo (700, 1010) são curvas e compartilham um 

raio de curvatura comum.

17. Aparelho, de acordo com a reivindicação 15, 

CARACTERIZADO pelo fato de que as superfícies de suporte de 
arame do elemento de colar interno (500, 1000) e do elemento 

de colar externo (700, 1010) são lineares e compartilham um
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ângulo de incidência comum com um eixo geométrico do corpo

de tubo flexível (100).

18. Aparelho, de acordo com a reivindicação 16 ou 

17, CARACTERIZADO pelo fato de que compreende adicionalmen
te :

que o dito elemento de colar interno (500, 1000) e 

o elemento de colar externo (700, 1010) estão localizados no 

encaixe de extremidade, de maneira que uma região de super

fície interna do elemento de colar externo (700, 1010) está 

em uma relação espaçada lado a lado com relação a uma região 

de superfície externa do dito elemento de colar interno 

(500, 1000) .

19. Aparelho, de acordo com a reivindicação 18, 

CARACTERIZADO pelo fato de que compreende adicionalmente:
o espaço entre as ditas regiões de superfície ex

terna e interna casa com uma dimensão de diâmetro de pelo 

menos um arame da camada de armadura.

20. Aparelho, de acordo com qualquer uma das rei

vindicações 15 a 19, CARACTERIZADO pelo fato de que compre
ende adicionalmente:

os ditos elemento de colar interno (500, 1000) e 

elemento de colar externo (700, 1010) são arranjados para 

prender os arames da camada de armadura entre eles.
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RESUMO

"APARELHO COMPREENDENDO UM ELEMENTO DE COLAR INTERNO E 

APARELHO PARA PRENDER ARAMES DE UMA CAMADA DE ARMADURA"

Um método e aparelho estão revelados para fornecer

5 um elemento de colar externo de um encaixe de extremidade

para um tubo flexível. 0 aparelho compreende uma parte de 

corpo de colar externo e uma parte de pescoço de colar ex

terno se estendendo para longe da parte de corpo de colar 

externo. A parte de pescoço é arranjada para ser presa a uma 

10 parte do corpo de tubo flexível em uma posição escatelada 

entre camadas do corpo de tubo flexível. A posição fica lo

calizada entre um revestimento externo do corpo de tubo fle

xível e pelo menos uma camada de armadura do corpo de tubo 

flexível em que a parte de corpo de colar externo compreende 

15 uma região de superfície interna curva para determinar um

raio de curvatura dos arames da camada de armadura curvados 

para longe de um eixo geométrico do corpo de tubo flexível e 

suportados pela superfície interna curva quando o corpo de 

tubo está montado no encaixe de extremidade.
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