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 بازرسی خطوط لوله مدفون توسط روش

Electromagnetic Pipeline Inspection Technology (EMPIT) 

 

نی بدون تداخل غير قابل پيگرالوله فوالدی مدفون است که به منظور بازرسی خطوط  یروشی جهانی و منحصر به فرد EMPITروش 

خواهد  حداقلظور بازرسی خطوط لوله به سازی به منبا استفاده از این روش، تمهيدات آماده .ط لوله ابداع شده استبا عملکرد خ

طه نداشته و در روند کارکرد خط لوله اده از محيط واسهای خاص یا استفسازیآماده رسيد و به عنوان یک روش غير مخرب، نياز به

 کند.اختاللی ایجاد نمی

این ميدان مغناطيسی با شود. می انجامروی زمين مدفون از خط لوله  ACبازرسی خطوط لوله با استفاده از تحليل ميدان مغناطيسی 

به کار رفته در  ACجریان گردد. تشکيل می ،که به لوله وارد می شود A 8و  V 10 تقریبی به ترتيب با ولتاژ و آمپراستفاده از جریانی 

شود که عيوب از سطح داخلی شود که این تغيير فرکانس باعث میدر محدوده فرکانسی متفاوتی به لوله اعمال می این نوع از بازرسی

از که ها آرایه حسگریابی شوند. تا سطح خارجی لوله مشخصه

فقی اها مولفه هر کدام از آن وتشکيل شده است  حسگر 24

ها دادهکند از سطح زمين گيری میميدان مغناطيسی را اندازه

صفحه  رویخط لوله مستقيمًا اطالعات را جمع آوری کرده و 

های ميدان دادهشود. نمایش دستگاه نشان داده می

ها آرایه حسگرمغناطيسی، جریان، عمق خط لوله و مختصات 

 شوند.روی خط لوله ثبت مینيز 

 

 خطوط لوله قابل بازرسی

 

 و مدفون از هر نوع. یگرانيقابل پ ريغ یخطوط فوالد 

 گاز، نفت خام، سوخت، آب، آب شور( یاليلوله با هر نوع س خط( 

 سیخارج از سرو ای سیلوله در حال سرو خطوط 

 نچیا 42تا  2 یلوله با قطر خارج خط 

 تا محور  نيمتر )از سطح زم 2لوله تا عمق  یبازرس

برحسب مورد قابلت  زين شتريب یهاعمق -لوله( 

 دارند یبازرس

 یلوله با/بدون حفاظت کاتد خط  

 یلوله شهر خطوط 

 فشار تیتقو یهاستگاهیا 



   
 

  4احدو -12شماره  -کوی اسکو  -جنب خيابان وصال شيرازی -خيابان انقالب -تهراندفتر مرکزی: 

                   1417813881کد پستی: 

                                                                                           66174094 - 88812846کس: اف 66174082 -  88811978 - 88811984 – 88811934تلفن: 
 

 

 لوله قابل بازرسی مزایای روش

 شده توسط  یگواهTUV SUD 

 متر 1000به خط لوله در هر  ميمستق یبه دسترس ازين عدم 

 یبه حفار ازين عدم  

 به ازين بدونlauncher   وreceiver 

 خط لوله یکار زيبه تم ازين بدون 

 یبازرس نيدر ح ديبه توقف تول ازين عدم 

 خط لوله یو خارج یسطوح داخل وبيع کيتفک 

 POD ≈ 96% 

 شده یگرانيپ یهالوله یامکان تست رو 

 پوشش و  وبيع زيو تم صيتشخmetal loss 

 یطيمح یهااعوجاج و جوش ،یتو رفتگ ،یخوردگ صيتشخ 

 وبيابعاد ع قيکردن دق مشخص 

 آن یريقرارگ قيعمق خط لوله و مکان دق یريگاندازه 

 شده دیيتا یبازرس یها ییو توانا یالملل نيب انیمشتر 

 و مقرون به صرفه منیا 

 

 یقابل بازرس بویانواع ع

 خط لوله و  یکیکه در نزد یفلز یاجزا ییشناسا

 خط لوله قرار دارند. یکه در قسمت فوقان یموانع

  تفکيک عيوب داخلی و خارجی لوله 

 ییشناسا Metal Loss یطيمح یدر جوش ها 

 ها.و جهت آن هیزاو ت،يخم ها: موقع ییشناسا 

 پوشش وبيع ییشناسا 

 یها شامل ترک و خوردگجوش وبيع ییشناسا 

 ییشناسا Lamination  


