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A WOM celebra com orgulho seus 39 anos de atividade na indústria de petróleo e gás 
com equipamentos de controle de vazão e pressão meticulosamente projetados e bem 
desenvolvidos. A WOM está ansiosa em continuar a garantir um impacto positivo no 

processo de extração segura de um dos recursos mais preciosos do mundo. Temos a honra 
de trabalhar com as empresas que confiaram em nosso compromisso com excelência  

e agradecemos a cada membro de nosso grupo que contribuiu para nosso sucesso.



A Worldwide Oilfield Machine, Inc. (WOM) é uma fabricante
multinacional com sede em Houston, no Texas, e unidades de fabricação, vendas e manutenção localizadas 
estrategicamente por todo o mundo. Desde a criação da empresa, a WOM aplicou conceitos inovadores 
e excelência de engenharia para melhorar de forma consistente a confiabilidade e reduzir a manutenção 
de equipamentos de controle de vazão e pressão de processo. Em 1985, a WOM criou o revolucionário 
design Magnum Dual-Seal para válvulas de gaveta usadas no setor de petróleo e gás. Após testes rigorosos 
e completos na WOM e em unidades de testes independentes, o design de válvula de gaveta Magnum 
provou sua superioridade e se tornou o principal padrão no setor para tecnologia de válvulas com alta 
confiabilidade e baixa manutenção. A WOM continua a ampliar seu portfólio de produtos, capacidades 
de fabricação e centros de suporte/atendimento ao cliente para oferecer aos clientes uma fonte única de 
soluções de controle de vazão e pressão de nível mundial.

Contando com um agressivo programa de desenvolvimento de produtos, empresas dos setores de petróleo 
e gás, petroquímicos e energia de todo o mundo dependem dos equipamentos da WOM para apoiar suas 
operações contínuas ao mesmo tempo em que protegem as pessoas e meio ambiente. Todos os produtos da 
WOM atendem aos requisitos de qualidade e desempenho de API e padrão ISO. Nossa integração vertical, 
combinada a uma cadeia de fornecimento bem gerenciada, garante que os clientes recebam seus pedidos 
dentro do cronograma. Reconhecendo a natureza de missão crítica das operações dos clientes, as unidades 
de manutenção de nível mundial da WOM e seus técnicos de manutenção experientes e altamente treinados 
estão disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, para oferecer suporte a equipamentos e sistemas da 
WOM em campo.

Suporte e manutenção mundiais
Atender às necessidades dos clientes é uma prioridade essencial na WOM. Independente de tratar-se de 
uma questão operacional/técnica, requisito de design personalizado ou chamada para manutenção de 
equipamentos em campo, os centros de manutenção e engenharia da WOM estão situados estrategicamente 
em todo o mundo para apoiar suas operações. Com um dos maiores inventários de peças de reposição 
disponível, peças sobressalentes podem ser enviadas rapidamente onde quer que sejam necessárias. Técnicos 
treinados na fábrica, enviados pelos centros de manutenção da WOM, também realizam amplas avaliações 
locais, recondicionando e atualizando equipamentos existentes. O amplo programa de manutenção da WOM 
reduz o risco de tempo de inatividade ao mesmo tempo em que aumenta as margens de segurança.



Fazer a diferença em comunidades nas quais o grupo de empresas da WOM trabalha ao fornecer 
uma organização de nível mundial que desenvolve uma método de trabalho e definir o mais alto 
nível em todos os métodos de vida, seja no trabalho ou na sociedade, para garantir uma vida 
saudável, estável e produtiva para as futuras gerações.

VISÃO
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Atender o setor de petróleo e gás fornecendo confiabilidade inflexível 
em nossos produtos e atendendo aos desejos de nossos clientes 
ao projetar e desenvolver continuamente recursos inovadores que 
reduzirão a manutenção por usuários finais e aumentarão segurança  
e produção gerais.

MISSÃO
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Equipamentos submarinos:
• Válvulas de gaveta submarinas Magnum

• Acionadores submarinos Magnum

• Sistemas de riser de intervenção

• Sistema de intervenção de poço leve sem riser

• Árvores submarinas

• SIstema de suspensão de linha de lama

• Árvore de produção de linha de lama

• Manifolds e estruturas

• PLEM, PLET e SDU

• Conectores de ligação de linha de vazão

• Conectores de árvore e riser

• Pacote de perfuração de poços pequenos

• Sistema de contenção de poços

Serviços:
• Manutenção

• Modificação

• Instalação

• Reparo e retífica

• Armazenamento

Serviços e equipamentos submarinos
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Acionador e válvula de gaveta subm
arina M

agnum

As válvulas de gaveta Magnum da WOM fornecem confiabilidade de vedação sem precedentes no setor.

O design patenteado foi comprovado em centenas de aplicações de controle de poços durante 
perfuração, teste e produção.

As válvulas de gaveta MAGNUM possuem uma sólida e espessa gaveta anexa à hasta da válvula 
com uma porca em "T" que possibilita que a válvula "flutue", reduzindo a deflexão e dobramento em 
pressões de linha extremamente altas.

As válvulas de gaveta MAGNUM não travam sob pressão e exigem torque mínimo para abrir e fechar 
a válvula.

O segredo para vedação bidirecional superior é o sistema "Dual-Seal™". Esse design único "por 
conduíte" oferece vedação a jusante e montante, criando um equilíbrio energizado de pressão entre  
a gaveta plana e os conjuntos de assento. Os assentos Dual-Seal™ ampliam-se contra a gaveta flutuante 
quando sujeitos à pressão de linha para formar uma vedação positiva de metal com metal.

A cavidade do corpo é exposta à pressão de linha somente durante abertura e fechamento da válvula, 
garantindo melhor retenção de lubrificante, menos exposição a contaminantes de linha e maior vida 
útil com menor manutenção.

O design de acionador submarino MAGNUM da WOM incorpora 
uma capacidade "verdadeiramente segura contra falhas". Não  
é necessária pressão de linha ou pressão de controle hidráulico  
para auxiliar a fechar a válvula.

O recurso único do acionador submarino MAGNUM é "duplamente 
seguro". O acionador submarino MAGNUM é um acionador 
hidráulico de acionamento único, a prova de falhas e com retorno 
por mola. Além da interface mecânica do ROV para controle 
emergencial, o acionador submarino MAGNUM oferece uma 
porta adicional para acomodar o acionamento emergencial 
hidráulico por ROV (dois sistemas de emergência em vigor).

Bloco duplo submarino Magnum



• As válvulas submarinas Magnum foram desenvolvidas, construídas e testadas
pelo API 6A e 17D.

• Design de válvula submarina Magnum testado em profundidade de 4.023 metros
• Vedações de descompressão anti-explosivas e vedações de ressalto sem

elastômero energizadas.
• Vedação de metal com metal e assento com gaveta.
• O design de assento Magnum "Dual-Seal" oferece vedação a jusante e a montante
• Com as vedações de design de assento Magnum Dual-Seal "por conduíte",

o castelo pode ser removido e substituído enquanto a válvula de gaveta está
em condição operacional. Isso minimizará o tempo de manutenção
e o custo de inventário para os clientes.

• Faces de gaveta e assento com revestimento sólido com Colmonoy 4,
5 e 75 e polido em 1-2 RMS. Isso serve para garantir resistência contra desgaste
e baixo torque operacional. Carbeto de tungstênio, Stellite e outros materiais HF
também estão disponíveis.

• Revestimento de todas as partes molhadas disponível.
• Haste de slot em "T" e conexão de gaveta possibilitam que a gaveta "flutuante" entre as vedações sem

desalinhar a haste sob pressão.

Recursos e benefícios

• Os acionadores submarinos Magnum foram desenvolvidos, construídos e testados pelo
API 6A e 17D.

• Design de acionador submarino Magnum testado em profundidade de 4.023 metros
• O atuador Magnum possui uma tampa superior de peça

única e fundida e cilindro para manutenção em linha simples.
• O mecanismo de rápida desconexão para o atuador

possibilita rápida remoção sem afetar a conexão do
corpo/castelo. Ele também oferece acesso imediato ao
engaxetamento da haste.

• Vedações de descompressão anti-explosivas e vedações
de ressalto sem elastômero energizadas.

• Sistema de equalização de pressão em um atuador
submarino Magnum (pressão diferencial de 0 psi)

• A flutuação pré-definida de fábrica elimina a necessidade
de ajustes em campo

Válvulas de gaveta submarinas Magnum:

Acionadores submarinos Magnum:
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Válvula de gaveta submarina Magnum 
com acionador a prova de falha

O corpo do acionador abriga completamente  
a mola comprimida

Mecanismo de rápida desconexão possibilita rápida 
remoção sem afetar a conexão do corpo/castelo. 
Fornece acesso imediato para o engaxetamento de haste

O mecanismo Magnum "Sure-Seal" é energizado 
por pressão para vedação a jusante/montante, 
equilibrando a pressão em ambos os lados da gaveta

A flutuação pré-definida de fábrica elimina  
a necessidade de ajuste em campo

Haste de slot em "T" e conexão de gaveta 
possibilitam que a gaveta "flutue" entre as  
vedações sem desalinhar a haste

Faces de assento e gaveta possuem revestimento 
sólido para resistência contra desgaste e baixo  
torque operacional

Fluxo por conduíte em poço completo na  
posição totalmente aberta

Licenciado sob
6A-0203

17D-0023

Tampa superior de peça única e fundida  
e cilindro para manutenção em linha simples
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• Design de sistema modular leve e compacto
• Vantagens significativas de peso e espaço
• Pode ser instalado com ou sem linha de referência
• Trabalhe com segurança em poços usando embarcações menores  

e menos caras
• Oferece dois níveis de redundância para segurança
• Capacidade de isolar a pressão de poço ao trocar ferramentas
• Capacidade de cortar tubulação de 2 7/8" para fechamento no poço
• O WOM "Sure-Seal" demonstrou vedação bem sucedida no poço 

após corte em teste de gás de baixa pressão.
• Interface com árvores verticais e horizontais
• Adaptação rápida a TRT e/ou conectores de cabeça de poço offshore
• O sistema pode ser instalado para riser ou em operações de 

perfilagem de água abertas
• Vedação de orifício de metal para metal em todas as válvulas de 

controle de poço
• Capaz de compartilhar tubulação de bobina e perfilagem/slickline
• Todos os componentes e válvulas de contenção de pressão 

classificados para pressão máxima de trabalho  
(através do anular e do poço)

• Pode ser implementado em embarcações de intervenção dedicadas 
ou embarcações de oportunidades MODUs

• Equipamento hidráulico de bordo (SPMs, reguladores, acumulação 
submarina) permite interface de sistema de controle MUX ou 
hidráulica direta

• Capacidade de passagem de linhas de controle IWOCS eliminam 
a necessidade de guilhotina ou de passagem do umbilical IWOCS pela lateral

O sistema de intervenção conta com um sistema de controle de desligamento de emergência 
(ESD). O sistema realiza um fechamento controlado da cabeça de vazão, EDP (conjunto de desconexão de 
emergência), e válvulas LRP (conjunto de riser inferior) em situações de emergência. Os componentes do sistema 
de intervenção, cabeça de vazão, EDP, LRP e manifolds de estrangulamento isolam e protegem o poço. Os componentes 
adicionais do sistema de intervenção submarina são a HPU (unidade de alimentação hidráulica) e enrolador de umbilicais.

O conjunto de intervenção patenteado 
isola a pressão do orifício de poço quando 
as ferramentas são trocadas e oferece dois 

níveis de redundância para segurança.

Sistema de intervenção submarina da WOM sendo 
implementado no (Helix) Q-4000 da Cal Dive

O conjunto de intervenção patenteado 
isola a pressão do orifício de poço quando 
as ferramentas são trocadas e oferece dois 

níveis de redundância para segurança.

Capacidades do sistemas de riser de intervenção:
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Sistemas de riser de intervenção
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Recursos do conjunto de desconexão de emergência

SUBSEA INTERVENTION
SYSTEM

SUBSEA 
DUAL 
BLOCK
ACTUATOR

SUBSEA 
MAGNUM 

GATE VALVE

SUBSEA DUAL-SEAL 
BALL VALVE

SLIM 
BORE DRILLING
PACKAGE

SURFACE 
BOP STACK

SUBSEA
SHUT-OFF DEVICE

Emergency 
Disconnect Package

Componentes de conjuntos 
de desconexão de emergência

Conjunto de riser inferior

Conjunto de riser inferior

O conjunto de desconexão de emergência (EDP) forma a seção superior do sistema de intervenção quando conectado 
ao LRP. O EDP serve como o conjunto de desconexão e também adiciona outra barreira de pressão para poço  
e anular em operações baseadas em risers normais. A interface para o riser é concluída sobre a válvula de bloco RTV  
(válvula de retenção) nessa parte do pacote. O conjunto de EDP é composto do conector EDP e das válvulas anulares 
EDP e bloco de válvula RTV. Esse equipamento é montado e instalado em uma estrutura adequada completa com 
sistema de controle, sistema de compensação de pressão, terminação de umbilical e terminação de anular, acumulação, 
reguladores e equipamentos auxiliares.

A unidade é composta de:
•  Bloco de válvula de retenção 7-3/8" 10k.
•  Conector de aperto hidráulico
•  Receptor fêmea de anular de orifício de 2 polegadas
•  Válvulas anulares manuais 2-1/16" 10k
•  Painéis de intervenção por ROV
•  Acumuladores submarinos
•  Conjunto de placa lisa móvel com acoplador hidráulico
•  Capacidade de passagem de IWOCS
•  Equipamento de EH/MUX
•  Equipamento auxiliar e controles
•  Estrutura

O conjunto de riser inferior (LRP) forma a barreira de 
controle de poço independente imediatamente após  
a árvore de produção ou cabeça de poço. O LRP tem interface 
com o pacote EDP através de um mandril de re-entrada 
de extremidade de cubo. O pacote LRP é composto pelo 
conjunto de bloco de válvula dupla que facilita o mecanismo 
de vedação de orifício de poço. A válvula de corte inferior 
(LCV) é capaz de cortar tubulações enquanto a válvula de 
corte superior (UCV) é capaz de cortar linhas de perfilagem/
slickline. A disposição de válvulas anulares no LRP completa 
as capacidades para acessar todas as áreas do poço com 
barreiras novamente redundantes. Esse equipamento  
é montado e instalado em uma estrutura adequada completa 
com sistema de controle, sistema de compensação de pressão, 
terminação de umbilical e terminação de anular, acumulação, 
reguladores e equipamentos auxiliares.

A unidade é composta de:
•  Conector Hidráulico     •  Bloco de válvula dupla 7-3/8" 10K
•  Disposição de válvula transversal anular  •  Mandril de re-entrada de extremidade de cubo 13-5/8" 10K
•  Placa de acoplador de controle hidráulico  •  Banco de acumuladores submarinos
•  Estrutura de proteção e suporte   •  Painéis de intervenção por ROV
•  Capacidade de passagem de IWOCS   •  Equipamento auxiliar e controles
•  Estrutura



Sistema de intervenção de poço leve sem riser

Um sistema único de intervenção de poços leves (LWI) que é fácil de manusear e operar em embarcações compatíveis com 
LWI ao mesmo tempo que oferece capacidade de maiores profundidades por metade do custo de taxa diária de operações. 
A abordagem de embarcação LWI se tornou uma alternativa eficaz para intervir e reparar poços submarinos quando 
comparada com plataformas de perfuração convencionais.
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O conceito de design modular dos blocos de construção básicos de sistemas permite que muitos dos mesmos 
equipamentos sejam usados tanto na opção de intervenção com riser quanto em sem riser. Muitos dos mesmos 
recursos do sistema de riser são incorporados no sistema sem riser, como, por exemplo, opções de controle, barreira 
dupla no pacote de LRP, capacidade de corte completo para linha de perfilagem e e-line e passagem IWOCS.

O sistema de intervenção de poços leves sem riser (RLWI) da WOM foi desenvolvido para operar em todos os 
tipos de trabalhos de linha de perfilagem usando slickline ou linha trançada. Ele possibilita operações de colunas 
de ferramentas com comprimento variável e pode ser desenvolvido com ou sem a capacidade de circular fluidos de 
poços para a embarcação de intervenção. O sistema é flexível e pode executar operações em todas as configurações 
de árvore submarina para poços de injeção e produção.



A WOM oferece árvores submarinas de produção e injeção para aplicações em águas profundas  
e rasas. As árvores são classificadas para pressões de trabalho de 5.000 psi até 15.000 psi. As árvores de 
produção submarina podem ser segmentadas em dois tipos principais: árvores horizontais e verticais. 
Todas as árvores são desenvolvidas e construídas seguindo a norma API 17D. Pacotes de certificação 
opcionais disponíveis.

Árvore subm
arina

Árvore submarina vertical de poço único da WOM



Sistemas de árvore vertical
As árvores verticais estão disponíveis em configurações de poço único e poço duplo. A árvore pode ser disposta no 
tubo de perfuração ou tubulação com um umbilical.

• Pressão de trabalho classificada de 5.000 a 15.000 psi
• Construção em poço único com blocos de válvula de gaveta Magnum patenteados da WOM
• Orifícios de poço único com tamanhos de orifício nominal de até 5"; Orifício duplo - Orifício de produção  

de até 5" Produção x orifícios nominais anulares de 2"
• Válvula de acesso de anular em orifício duplo permite o monitoramento do anular

Sistemas de árvore horizontal
A árvore horizontal é classificada de 5.000 psi até 15.000 psi. As árvores podem ser usadas para ambas soluções de 
modelo e satélite. As árvores podem ser instaladas através de coluna de perfuração ou tubulação. Válvulas primárias 
posicionadas horizontalmente oferecem fácil acesso para recuperação de tubulação e intervenção de trabalhos sem 
remoção da árvore.

• Pressão de trabalho classificada de 5.000 a 15.000 psi
• Orifícios anulares e de produção nominais até 5" por 2"
• Suporte de tubulação conta com vedação de metal em metal
• Funil de guia para possibilitar instalação sem fios de guia
• Estrutura protetora opcional disponível

A suspensão de linha de lama  
auxiliada por operador
A árvore é usada em conclusões de água rasa para campos marginais. Eles 
normalmente acompanham uma conclusão de elevação em operações de água  
rasa. O design e a construção simples da WOM oferece uma solução econômica 
para conclusões de água rasa acopladas com cabeça de poço MLS da WOM.

• Pressão de trabalho classificada de 5.000 a 15.000 psi
• Orifícios anulares e de produção nominais em até 5" com acesso anular de 2".
• Combinação de válvulas manuais e hidráulicas de vedação dupla da WOM
• Suporte de tubulação com preparação de tubulação necessária e funções  

de controle de fundo de poço
• Conector mecânico QQ da WOM com instalação rápida por ROV ou  

operador reduz o tempo de instalação/desmonte
• Disponível em classes de material EE, FF e HH
• Estrutura protetora opcional (FFS) disponível
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Uma das principais áreas de experiência inclui o design e a construção de manifolds 
submarinos, PLETs e PLEMs. Fornecemos engenharia detalhada e gestão de projetos para 
nossos clientes para garantir a conclusão bem sucedida dessas estruturas. Os acionadores 

e válvulas de gaveta submarinos Magnum são confiáveis e foram incorporados em diversas aplicações 
de manifolds submarinos e terminações de extremidade de duto, incluindo o manifold East Sterling 
instalado no Mar do Norte e os PLETs da Chevron instalados na área offshore da Angola.

M
anifolds subm

arinos, PLETs e PLEM
s



Projeto DOF Group-Galoc 
A WOM AP (anteriormente conhecida como Magnum Subsea Systems) concluiu e entregou com sucesso 
equipamentos de produção submarina ao DOF Group. O equipamento foi projetado de forma personalizada para  
o projeto Galoc Fase II realizado no Mar do Sul da China, a sul de Manila, nas Filipinas, a 290 metros abaixo do mar.

O equipamento é composto de uma terminação de extremidade de duto (PLET), bobinas de jumper com 
conectores de linha de vazão, um conector de pescoço de ganso e uma base de riser submarino instalada pela 
embarcação de construção DOF. A embarcação de construção concluiu as atividades de instalação e conectou 
os dois poços na embarcação de produção, estocagem e descarregamento flutuante (FPSO) Rubicon Intrepid 
em dezembro de 2013.

Equipamento de produção submarina desenvolvido sob medida para o projeto Galoc Fase II
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Manifold submarino
•  Reúne o fluxo de múltiplos poços individuais e o distribui para as linhas de vazão designadas.
•  Permite que fluxos de poço sejam alternados entre linhas de vazão ou cabeçote
•  Permite que a instalação incorpore válvulas de isolamento, fluxômetros multifásicos e dispositivos de controle de vazão
•  Oferece distribuição em serviços de fluidos hidráulicos e químicos
•  Pode oferecer circuitos de pigging para possibilitar pigging de percurso circular
•   Estrutura de manifold oferece suporte para tubulação e proteção para equipamento de controle,  

tubulação e circuito de distribuição eletrônica
•  Oferece interface de trabalho para ROV
•  Sistema de fundação de leito do mar fornecido, caso necessário.

PLEM
O manifold de extremidade de linha de duto (PLEM) é uma estrutura submarina que age como um ponto de 
conexão entre o duto secundário ou principal. O PLEM é composto de cubos, árvores, válvulas de gaveta e válvulas 
de bloco duplo da WOM (operadas por ROV). O PLEM possui instalações para fluxômetro, lançamento e/ou 
recepção de pig. A interface e componentes padrão, como cubos e saídas de flange são fornecidos para produção  
e linha de serviço de poço para atender aos requisitos específicos do cliente. O PLEM varia em tamanho  
e complexidade e pode incluir maior variedade de recursos e instalações.

Sistema de fundação de leito do mar fornecido, caso necessário.
22



•  Provisões para múltiplas ligações de apoio de poços
•  Provisão para fluxômetro, estranguladores, válvulas de retenção e sistema de controle
•  Válvulas esféricas e válvulas de gaveta Magnum operadas hidraulicamente e por ROV
•  Válvulas de bloco duplo para garantir envelope de manifold geral compacto e econômico
•  Personalizável para adaptar-se aos requisitos de certificação de fluxo e layout de campo
•  Sistema de conexão de linha de vazão de entrada e saída
•  Sistema de isolamento opcional
•  Sistema de proteção catódica

Manifolds submarinos podem acomodar  
os seguintes componentes principais:

A terminação de extremidade de linha de duto (PLET) é uma estrutura 
de terminação entre a linha de duto principal e um jumper de bobina 
rígida ou mangueiras flexíveis. O PLET é composto de cubos e válvulas 
de gaeta dupla ou única WOM para isolamento operadas por  
ROV O PLET é instalado dentro do duto por direção vertical ou 
horizontal de acordo com a primeira extremidade ou segunda 
instalação. Interface padrão como flange rotativa e pescoço de ganso 
ou cabeçote reto fornecido para atender às especificações do cliente.

Sistema de fundação de leito do mar fornecido, caso necessário.

PLET 
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Sistem
as de conexão subm

arina

Conectores submarinos são uma das partes mais críticas de qualquer sistema submarino, 
uma vez que são necessários para realizar a vedação em cargas altas. Os conectores de campo 
comprovados da WOM são amplamente usados na indústria para diversas aplicações.

Os conectores usam segmentos de aperto acionado hidraulicamente ou anel de trava para conectar  
o cubo e gerar pré-carga. O cone de auto-trava no anel do came permite que o conector mantenha  
a pré-carga sem a necessidade de pressão de trava.

• Conector XT/cabeça de poço - para conexão e vedação de uma árvore submarina a uma  
cabeça de poço submarina

• Adaptador de riser/conector LRP/EDP - Conector operado hidraulicamente que une o LMRP  
na parte superior da pilha do BOP inferior

• Conector de jumper/linha de vazão - Conector operado hidraulicamente que une o LMRP  
na parte superior da pilha do BOP inferior

Recursos
• Conector 18 ¾-10K com topo 13 5/8-10K (ou) 18 ¾-10K API STDD
• Qualificado para requisitos API 6A e 17D (ISO 13628-4)
• Mecanismo de liberação e retenção de gaxeta hidráulica
• Verificação de design independente pela DnV-GL

Conector de linha de vazão  
de 7-5K da WOM

Conector de adaptador  
de riser 18 ¾-10K

Conector 18 ¾-10K da WOM sujeito  
a teste de carga de dobramento



Conector hidráulico de 18 ¾-10K da WOM
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Pacote de perfuração de poços pequenos

O conjunto de perfuração de poços pequenos (SBDP) é um conjunto de controle de poço de 
perfuração modular de orifício completo de 13 5/8" desenvolvido para perfuração offshore, 
conclusão e aplicações de trabalho (intervenção) onde o espaço de plataforma/poço de trabalho  

 é limitado. Altamente seguro e econômico, o SBDP possui certificação API, QMI e CE.

benefícios

• O design modular descomplicado facilita a montagem, implementação e manutenção de rotina

• Controles mecânicos, acústicos e hidráulicos redundantes com feedback positivo para garantir 
confiabilidade e segurança.

• Componentes padronizados para facilidade de operação e manutenção, além de logística 
simplificada e inventário de peças sobressalentes

• Atende ou supera todos os padrões para desconexão de emergência e segurança de controle de poços

especificações críticas mínimas

Carregamento tênsil máximo  .................................. 1,6 milhões lb-pé (0,727 milhões de Kg)
Passagem de orifício máxima  .................................................................... 13 5/8" (339,7 mm)
Pressão máxima de trabalho  ................................................................. 10.000 psi (680,3 Bar)
Pressão máxima de teste  ......................................................................15.000 psi (1.020,4 bar)
Faixa de temperatura de operação  ............................................-20oF a 250oF (-29oC a 121oC)
Profundidade operacional de projeto  .............................................10.000 pés (3.048 metros)



Pacote de perfuração de poços pequenos da W
O
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Dispositivo de desligam
ento subm

arino

Agências normativas e operadores destacam a necessidade de proteções adicionais que fornecem 
controle de poço de reserva de emergência no caso de mau funcionamento na unidade de controle 
e BOP primário. O dispositivo de desligamento submarino da WOM oferece essas proteções 
usando a tecnologia existente disponível em uma configuração leve e simples.



• O dispositivo de desligamento submarino (SSOD) é implementado no fundo dos sistemas de riser de
perfuração e se encaixa no adaptador de suspensão de linha de lama ou invólucro de cabeça de poço
submarino HP.

• O design leve permite mobilização de embarcações do tipo de intervenção ou MODU.

• Pode ser pré-instalado ou instalado com o riser.

• Pode fornecer diâmetro interno de BOP com orifício completo ou válvulas de orifícios menores ou tamanhos
de orifícios de BOP de linha de perfilagem. Recursos de vedação e corte de tubulação de bobinas e linhas de
perfilagem são tecnologias testadas e comprovadas.

• Trabalho de estrutura necessário (linha de guia ou sem linha de guia) com proteção catódica e revestimento necessário.

• Designs de perfil de mandril e conector de cabeça de poço opcionais disponíveis.

• Requisitos de teste e design de prática padrão com requisitos adicionais aplicáveis por API.

• Fornece maior produção durante operações de perfuração além de BOP de superfície ou submarino típico.

• Uso para operações em ambientes inóspitos para garantir proteção antes de operações de perfuração.

• Usado como desligamento em proteção no caso de controle de poço de emergência.

• BOP de emergência leve para uso com programa de riser de perfuração TLP (orifício completo ou reduzido).

• Fornece provisões para BOP e/ou cisalhamento.

• Controles são isolados de sistemas de controles de BOP padrão e são fornecidos com interfaces de
intervenção de ROV e sistemas acumuladores hidráulicos remotos.

• Acumuladores podem ser instalados na unidade SSOD ou em um módulo acumulador submarino (SAM)
remoto para fornecer potência hidráulica. Fornece SSOD leve quando acumuladores são montados em um
SAM remoto exclusivo.

benefícios

Recursos
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O dispositivo de contenção de poços (WellCap) foi desenvolvido para uso no caso de  
um fluxo não controlado de uma árvore submarina existente ou cabeça de poço durante 
a intervenção de poço e conclusão leve e trabalhos.

A tampa de poço pode ser implementada para qualquer embarcação do tipo mono-casco, 
perfuração ou semi que atenda aos requisitos de carregamento e peso. O sistema pode ser 
implementado em água aberta através de grua ou tubo de perfuração e é apoiado por um conjunto 
de eslingas. Isso permite que o sistema esteja situado em um poço com fluxo com o orifício aberto 
e não obstruído para permitir que os fluidos de poço passem pela tampa de poço.

Sistem
a de contenção de poços



Recursos:

• O sistema WOM possui conjuntos de êmbolos duplos (cavidades). Tamanhos opcionais podem ser fornecidos.

• Conjunto mais leve que é capaz de ser mobilizado em cabo, tubo de perfuração ou elevação

• Os controles não são operados apenas pelo ROV, mas o sistema da WOM incorpora acúmulo de bordo que 
elimina a necessidade imediata de uma fonte de alimentação de ROV para travar o conjunto e fixar o poço.

• Os acumuladores podem ser carregados submersos através de uma linha de conduite pela superfície ou podem 
ser conectados a um SAM (módulo acumulador submarino).

• O sistema possui duas válvulas de bloco duplas (a prova de falhas) para fornecer liberação ou circulação sob os 
êmbolos conforme necessário

• Dois estranguladores submarinos instalados no sistema, um em cada saída de bloco duplo.

• Os controles contam com um recurso para pré-programas válvulas a prova de falhas para operação "aberta"  
ou "fechada". Esse recurso só seria usado após a intervenção ser instalada e o fluxo estar sendo capturado ou  
o poço estar sob intervenção ou fechamento/TA. Isso serviria para abrir os escapes ou para protegê-los no caso 
de uma desconexão de emergência ou afastamento da plataforma/embarcação.

• O sistema está equipado com medidores de pressão submarina locais e transdutores de pressão transmitidos 
acusticamente opcionais que informam pressões acima e abaixo dos êmbolos para a superfície.

• O sistema é fácil e rapidamente adaptável a qualquer uma das interfaces de torre de BOP ou configuração de 
árvore de natal.

• O sistema pode ser implementado em diversas embarcações MSV ou MODU de semi até mono-casco.

• Dimensionado e projetado para os melhores métodos de transporte.
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HSE
A política da Worldwide Oilfield Machine, Inc. (WOM) é manter um programa de saúde, 
segurança e meio ambiente ao seguir padrões normativos e práticas recomendadas enquanto 
oferece um ambiente seguro, saudável e sustentável para funcionários e clientes.HSE
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A política de qualidade da Worldwide Oilfield Machine, Inc.  
é atender e ultrapassar os padrões de qualidade esperados por 
nossos clientes ao fornecer os produtos e serviços da mais alta 
qualidade conforme nos tornamos o principal fornecedor de 
sistemas e produtos de controle de poços.

A WOM, Inc. tem o compromisso de seguir os requisitos de órgãos 
regulados do setor (API Q1 e ISO 9001:2000) ao demonstrar melhorias 
contínuas na eficiência do sistema de gerenciamento de qualidade.

Política de qualidade, missão comercial e objetivos de empresa são 
compreendidos, implementados e mantidos em todos os níveis 
adequados da organização WOM, Inc.. O manual de certificação 
de qualidade define os requisitos para criação e manutenção de um 
sistema de gerenciamento de qualidade na WOM, Inc.

QualidadeQualidade



locais em todo o mundo
Worldwide Oilfield Machine, Inc. sedes/EUA 11809 
Canemont Street
Houston, Texas 77035 EUA
Telefone: +1 (713) 729-9200
Fax: +1 (713) 729-7321

Worldwide Oilfield Machine, Inc.
5800 Cunningham
Houston, Texas 77041 EUA
Telefone: +1 (713) 937-0795
Fax: +1 (713) 937-8574

Worldwide Oilfield Machine, Inc.
11625 Fairmont St. 
Houston, Texas 77035 EUA
Telefone: +1 (713) 721-5200
Fax: +1 (713) 721-5205

Worldwide Oilfield Machine - Subsea
11400 Tanner Rd.
Houston, TX 77041
Telefone: +1 (713) 937-0795
Fax: +1 (713) 937-8574

Worldwide Oilfield Machine, Inc
4707 SCR 1210 
Houston, Texas  79706 – 305349
Telefone: +1 (832) 908-4154

Worldwide Oilfield Machine Ltd. - Reino Unido 
7 St Machar Road Aberdeen
AB24 2UU Scotland, Reino Unido
Telefone: +44 (01224) 484400
Fax: +44 (01224) 489740

Worldwide Oilfield Machine Pvt. Ltd - Índia 
Gat No. 778, at Post Velu
Pune Satara Rd.
Tal. Bhor, Dist. Pune 412 205. Índia
Telefone 1: +91-8308210300
Telefone 2: +91-8308215300

Magnum Forge e Machine Works
Gat No. 777, at Post Velu
Pune Satara Rd.
Tal. Bhor, Dist. Pune 412 205. Índia
Telefone 1: +91-8308210300
Telefone 2: +91-8308215300

WOM do Brasil LTDA
Rua Lady Esteves da Conceição 119
Macae, RJ, 27933-420, BRASIL
Telefone: +55 22 2765-7427
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www.womusa.com

Worldwide Oilfield Machine, Inc.- Turquemenistão
Yimpash Business Centre
Turkmenbashy Shayoly 54
Office #308 3rd Floor
Ashgabat – Turquemenistão 744000
Telefone 1: +99-365 820130
Telefone 2: +99-365 309757

Worldwide Oilfield Machine, M.E. - Emirados 
Árabes Unidos
Jebel Ali Free Zone (JAFZA) South,
Plot# S61302, Near Gate#12, P.O. Box: 32478
Dubai (EAU)
Telefone: (971-4) 81 63 600
Fax: (971-4) 81 63 601

Magnum Technology Center
Jebel Ali Free Zone (JAFZA) South, Plot# S61302, 
Near Gate#12,
P.O. Box: 32478
Dubai (EAU)
Telefone: (971-4) 81 63 600
Fax: (971-4) 81 63 601

PT Worldwide Oilfield Machine - Indonésia
#11-08 One Pacific Place
Sudirman Central Business District
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 
Telefone: +65 6690 1792

Worldwide Oilfield Machine SEA Pte. Ltd - Singapura 
17 Gul Way
Singapura 629194
Telefone: +65 6863 3533
Fax: +65 6558 7562

Worldwide Oilfield Machine Asia Pacific - Singapura 
17 Gul Way
Singapura 629194
Telefone: +65 6863 3533
Fax: +65 6558 7562
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WOM - Subsea
11400 Tanner Rd.

Houston, TX 77041
Telefone: +1 (713) 937-0795

Fax: +1 (713) 937-8574

WOM Ásia/Pacífico
17 Gul Way
Singapura 629194
Telefone: +65 6863 3533
Fax: +65 6558 7562

www.womusa.com 
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