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 روش های نوین بازرسی خطوط لولهبر  مروری

 

 جلیلی علی

 ، ایرانسنندجدانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج، دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی برق، 

(ali.jalili@ iausdj.ac.ir) 

 شهبازی  سیروس

  ، ایرانصنعت نفت  دانشگاه

 قیطاسی  رضا

 ل ،ایران دزفودانشکده فنی مهندسی ، ،آزاد دزفول  دانشگاه

 چکیده

 

 باامر مهم  این ،صنعت نفت و گاز میباشد دراز موارد مهم و چالش برانگیز  لوله وطعیوب خط و شناسایی پیشگیری

جویی از زمان و همچنین صرفه  مناسببرداری  ، بهره کاهش تلفات ، موجببه اقدامات اصالحی پیشگیرانه  کمک

 جهتبه تکنیکی  نیاز میباشد، و ت اولیه انتقال نفت و گاز طبیعیاز ملزما لوله خطوط گسترش . میشود اقتصادی

 و ریسک های محیطی جدی بارهای مصیبت  خرابیجلوگیری از  وساخت لوله های موجود ، زیربازرسی جامع 

موقع و درست عیوب  .شناسایی به استو نگهداری  تعمیر لوله ها امری حیاتی برای تولید ، .بازرسیمیباشد  ضروری

حداکثر ظرفیت  از استفاده ، ، افزایش ایمنیو گاز سبب کاهش تلفات وارده  نفتوجود آماده در خطوط انتشار به 

همچنین کاهش اثرات مخرب زیست محیطی و جلوگیری از فجایع انسانی و  و افزایش مقاومت خطوط، وطخط

هت بازرسی لوله امری مهم و انتخاب روشی مناسب ج و بررسی شک شناسایی ، .بیبه همراه دارد  ی رااجتماع

 .ضروری است 

 

 

 پیگ  ، انواع خطوط لوله رانی ، : پیگ واژگان كلیدی
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 مقدمه

 طبیعی گاز حجم لحاظ از جهان گازی هایمیدان دوم رتبه مکعب، متر تریلیون ۷۲ ذخیره میزان با ایران گازی هایمیدان

 نفتی میادین در نفت با همراه یا و نفتی هایکالهک  گازی، میدان رد غالبا   ذخایر این. هستند دارا خود، در شده داده جای

مصلح و دانست.] سلیمان مسجد نفتی میدان کشف با همزمان توانمی را ایران در گاز پیدایش تاریخچه .هستند

 .  [۷۸۳۲،همکاران

 برآوردهای اساس بر .بودند مانده یباق نخورده دست و بکر صورت به ایران گازی میادین درصد ۲۷ بر بالغ هنوز ۷۰۰۲ سال تا

 توسعه [Esrafili and Kiani,2012 .]است  رسیده ثبت به ایران در گازی مخزن ۲۷ و گازی میدان ۲۷ بر بالغ ۷۰۷۷ سال

عصر حاضر  مهم تااز موضوع یکیارزشمند  فروش این کاالی و توزیع برای استحصال، افزون روز رقابت و گاز و نفت میادین

 وطعیوب خط و شناسایی پیشگیری. بسیار حیاتی میباشد  لوله وططبرنامه ای گسترده برای نگهداری و ارتقا خ لزوم ، .لذااست 

به اقدامات اصالحی  کمک باامر مهم  این [ Lynch,2009]صنعت نفت و گاز میباشد دراز موارد مهم و چالش برانگیز  لوله

 را به همراه دارد. جویی اقتصادیاز زمان و همچنین صرفه  اسبمنبرداری  ، بهره کاهش تلفات ، موجبپیشگیرانه 

 سوراخ قبیل از مشکالتی دچار ، دست باال لوله خطوط در موجود شن عبور علت به مدتی از پس است ممکن لوله خط

 یا و یدراته فشار افت یا و دست پایین لوله خطوط در دما افت دلیل به است ممکن همچنین ، شود... و برداشتن ترك ، شدن

کلی به چهار  طورلوله ها را میتوان به  عیوب [Becker and Shipley,2002]کند،  مسدود را لوله خط و شود تشکیل مایع

  [Eiber et al,1968 ]میشوند شامل را دیگری مجموعه های زیر دسته ها این از کدام هر کهدسته تقسیم کرد ،

 هندسی  عیوب .۷

،  (Wrinkle)خوردگی  ، چین (Ovality) ، قرشدگی (Buckle)شکلدار  و ظممن برداشتن تاب شامل عیوب این

 Angularity or Rolling) زاویه ای یا چرخشی ، نقص( Knobe)، برآمدگی  (Ruck)چرك  و چین

Imperfection )لوله  ، انبساط(Tube Expansion) ، میشود زاویه خطای و لبه جابجایی شامل اتصال نقص. 

 ردگی از خو عیوب ناشی .۷

 ، (Pitting) شدن چاله شامل) موضعی خوردگی ،(کلی موقعیت شکاف پیرامونی، شکاف طولی، شکاف شامل)شکاف

 خراشیدگی، . (Spiral))پیچشی  خوردگی پیرامونی، خوردگی طولی، خوردگی کلی، موقعیت موضعی خوردگی

 نشتی . ،ترکیدگی یا پارگی،  (Grinding off) شدگی ساییده،  (Abrasion) ساییدگی

  مکانیکی عیوب .۸

خستگی(  ترك (Stress Corrosion Crack(SCC)تنشی  خوردگی ترك معمولی، ترك شامل) ، (Crack) ترك

 . (Lamination) ورقه شدن ورقه،  (Lapped Grinding)روی هم قرار گرفته شده  سایش

 عیوب جوش  .۲

 ، عدم (lack of root fusion)چسبندگی  ، عدم (Burn through)داخلی  ، سوختگی (spatter) جرقه یا ترشح

 ... . و( piping porosity)تهی های میان  ، حفره( lack of penetration) نفوذ کافی
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وسایل  وسیله به آنها همه ی بررسی و شناسایی که هستند لوله داخل عیوب، از زیادی تنوع میشود مشاهده که همانطور

 از بکارگیری و لوله خط در مناسب ایمنی برقراری برای بازرسی ها اکثر در.  ودب خواهد هزینه پر و مشکل کاری ، بازرسی

 اهمیت از هندسی عیوب و تنشی، خوردگی ترك ترك، خوردگی، چون مهمی عیوب بازرسی معموال لوله خط حداکثر ظرفیت

 کاهش و لوله دیواره شدن نازکتر و فلز رفتن بین از باعث میتواند سریع رشد نرخ با خوردگی یک. است خاصی برخوردار

 زیست اقتصادی، ضررهای که دارد پی در را لوله شکست امر درنهایت که. شود آن به اعمالی فشارهای در برابر لوله مقاومت

 محیط به انتقالی مواد نشت باعث توانند می نیز ترك عیوب. داشت خواهد پی در را اجتماعی و فجایع انسانی حتی و محیطی

 سطح با همراه باال کارآئی با انتقال لوله خطوط داشتن برای پس. شوند مخرب محیطی اثرات فشار و افت جادای باعث و شده

 .میرسد نظر به حیاتی فوق امری عیوب بازرسی مناسب اطمینان

 

  لوله خطوط ین بازرسینو های روش

 

ساخت لوله  زیربازرسی جامع  جهته تکنیکی ب نیاز میباشد، و از ملزمات اولیه انتقال نفت و گاز طبیعی لوله خطوط گسترش

لوله ها امری حیاتی  .بازرسیمیباشد  ضروری و ریسک های محیطی جدی بارهای مصیبت  خرابیجلوگیری از  وهای موجود ،

از  ( کهNon Destructive Evaluation (NDE))و نگهداری میباشد ،تکنیک های ارزیابی غیر مخرب  تعمیر برای تولید ،

 [Haines et al, 1995]کار گرفته شده اند. بهمیالدی  ۷۲۲۰  دهه و رادیوگرافی بهره میبرند از التراسونیک ، غناطیسرومالکت

 گیرد.برخی از این روش ها عبارتند از:  روش های نوینی در بازرسی خطوط لوله مورد استفاده قرار می امروزه

 پیگ رانی .۷

 ۷توموگرافی مغناطیسی .۷

 ۷ونیکآرایه های فازی آلترس  .۸

 

 Ultrasonic Testing-UT صوت ماوراء امواج با بازرسی

 

می  UT -Ultrasonic Testingروش بازرسی با امواج ماوراء صوتهای بازرسی لوله ها ، روشاز مهمترین و پرکاربردترین  

در این روش امواج باشد که کاربرد گسترده ای در تشخیص عیوب ) از جمله ترك ها، عیوب ناشی از جوشکاری و ...( دارد . 

توسط مواد پیزوالکتریک تولید شده و به درون ماده ارسال می  MHz 25- 0,1صوتی با فرکانس باال ) در محدوده بسامدی (

شوند، . امواج برگشت داده شده حاصل از برخورد به عیوب درونی و سطحی ماده نیز توسط پیزوالکتریک های دیگری دریافت 

صی با توجه به کاهش انرژی امواج تحلیل و نتایج تحت سیستم های مختلف بر روی صفحه نمایش شده و در آنالیزورهای خا

                                                           
1Magnetic Tomography Method(MTM) 

2phased array ultorsonic test(PAUT) 
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قادر به تشخیص  تنهابا روش التراسونیک  بازرسیبه ذکر است که  الزم [ ۷۸۳۲،قدم و همکاران  ]ثابت .نشان داده می شوند

 [Mandayam et al ,2006]. اردلوله را ندخط  دیوارهداخلی  تشخیص عیوب ییبوده و توانا لولهعیوب سطحی خارجی 

 

 (Phased array ultrasonics)  آرایه های فازی آلترسونیک

یک  از استفاده تکنیک به جایاین در روشی پیشرفته از آلترسونیک می باشد به طوری که ( PA)آرایه های فازی آلترسونیک 

 زمانی ترتیب با و گرفته اند قرار هم کنار در مشخصی نظم با که شود می استفاده پروب،از پروب های)المان ( کوچک بسیاری 

 .است آن طول از کوچکتر بسیار المان هر عرض.باشند می آلتراسونیک امواج دریافت و ارسال به قادر و شده تحریک مشخص

 موج جبهه ها لکریستا تک از حاصل امواج برهمکنش و کرده عمل شکل ای استوانه امواج خطی منبع عنوان به کریستال هر

 ها تحریک کامپیوتری کنترل و المان ها از یک هر به پالس ارسال دامنه و زمان فاز، در تاخیر اعمال ایجاد می کند. با را کلی

 نقطه کانونی، اندازه زاویه، فاصله مانند صوتی پارامترهای کنترل و موج هدایت قابلیت با متمرکزالتراسونیک  امواج امکان ایجاد

 موج، نوع به الکتریکی دارد. میزان تاخیرهای نام ۸تاخیر قوانین این تاخیرها با تنظیمات مرتبط که شود می فراهم  ...و کانونی

  [۷۸۲۷و همکاران ، ]حیدری بستگی دارد فعال های و طول المان کانونی عمق بازگشت، زاویه

PA ارزیابی غیر مخرب گسترده در به طور (NDT) تولید و ساز ، ساخت استفاده میشود مانند تیصنع های مختلف بخش در 

نقص و سرعت در  ، تشخیصنونی او فاصله ک پرتوها در این روش مانند زاویه  پارامتر کنترل ییبه توانا هتوج . بابرق و خط لوله 

دیواره ها  ضخامت اندازه گیریهای فازی التراسونیک قادر به  ارایهبر تشخیص نقص در قطعات  .عالوه است باال بسیاراین روش 

 [CARTE ,2001 ].در تست خوردگی نیز هستد 

 

 

 با امواج الکترومغناطیسی  بازرسی

 

 Lord and.]روش التراسونیک پیشنهاد شد  با خطوط باززرسیعنوان جایگزینی برای  بهشیوه در دهه هفتاد میالدی  این

Oswald ,1972 ]القا گردابی الکتریکی جریان رسانا ماده یک در یرمتغ مغناطیسی میدان یک از استفاده با روش این در 

 جریان این در وقفه ایجاد باعث ماده در ترك مانند هاییگسستگی وجود. شودمی گیریاندازه الکتریکی جریان این و شودمی

 ذپذیرینفو الکتریکی رسانایی دارای مختلف مواد ضمن در. برد پی عیبی چنین وجود به توانمی طریق بدین و شودمی

 [Lord ,2066].نمود بندیرده روش این با را مواد از بعضی توانمی بنابراین. هستند متفاوتی

بر این است که وقتی یک سیم پیچ حامل جریان  (ET) (Eddy Current Test)های آزمون الکترومغناطیسی  اساس روش

ابی یا ثانویه در آن ماده القا خواهد شد. جریانهای القایی، ای تقریبا  رسانا قرار داده شود، جریانهای گردمتناوب، نزدیک ماده

میدانی مغناطیسی ایجاد خواهند کرد که در جهت مخالف میدان مغناطیسی اولیه اطراف سیم پیچ است. تاثیر متقابل بین 

ت ظاهری سیم میدانها موجب ایجاد یک نیروی ضد محرکه الکتریکی در سیم پیچ شده و در نتیجه سبب تغییر مقدار مقاوم

پیچ خواهد شد. اگر ماده از نظر ابعاد و ترکیب شیمیایی یکنواخت باشد. مقدار مقاومت ظاهری سیم پیچ کاوشگر نزدیک سطح 

                                                           
3 Delay Law 
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شود. اگر ماده های نمونه مشاهده میقطعه در کلیه نقاط سطح قطعه یکسان خواهد بود، به غیر از تغییر اندکی که نزدیک لبه

کند و در نتیجه کاهشی در میدان مغناطیسی در توزیع و مقدار جریانهای گردابی مجاور آن تغییر می ناپیوستگی داشته باشد،

 .آید، بنابراین مقدار مقاومت ظاهری سیم پیچ کاوشگر تغییر خواهد کردرابطه با جریانهای گردابی به وجود می

               

 رانی  پیگ
 

 از اعم لوله خط جریان و وسط شوند می فرستاده لوله خط داخل هستندکه هاییابزار (Pipeline Inspection Gauge) ۲پیگ

 جریان شدن کند یا شدن مسدود موجب که شده نشین ته مواد بردن بین از برای معموال کنند. می حرکت....و آب گاز، نفت،

 می استفاده بازرسی وسیله این از لوله خطوط در ها خوردگی و کها تر دیده، آسیب نقاط شناسایی یا و شوند می لوله خط در

تکنیک های میان  درداخل لوله به وجود نمی آورد  پیگ رانی خللی در جریان سیال عملیات [۷۸۲۷، و همکاران ]عزیززاده. شود

 mandal and Atherton.]میبرد  ، بهره بودنجمله مقرون به صرفه  از قابل توجهی مزایایاز پیگ  استفاده ارزیابی غیر مخرب

,1998] 

 :شود می استفاده زیر اهداف برای معموال  پیگ از

  لوله تمیزکاری .۷

  متفاوت سیال دو بین فیزیکی حائل ایجاد .۷

  لوله بدنه بر نظارت .۸

 لوله خط هندسی اطالعات ضبط .۲

 لوله خط جریان توسط و شوند می فرستاده لوله خط داخل که هستند ابزارهایی کهاز انواع پیگ ها میباشند  یکی 5ها توپک

 شدن کند یا شدن مسدود موجب که شده نشین ته مواد بردن بین از برای معموال. کنند می حرکت … و آب گاز، نفت، از اعم

 بازرسی وسیله این از لوله خطوط در ها خوردگی و کها تر دیده، آسیب نقاط شناسایی یا و شوند می لوله خط در جریان

 مورد معموال که هایی پیگ .است لوله خط یک توانایی و عمر طول باالبردن رانی، توپک برای اصلی هدف .شود می استفاده

 :شوند می تقسیم دسته دو به کلی بندی تقسیم یک در گیرند، می قرار استفاده

 می استفاده لوله خطوط زدایی آب جداسازی، کردن، تمیز قبیل از اموری انجام برای ها پیگ نوع این: ۲ عمومی های پیگ( ۷

  .دشون

 کردن فراهم برای معروفند نیز  ۳هوشمند های پیگ به که ها پیگ نوع این: ۲لوله خط بازرسی های پیگ( ۷

 .روند می کار به لوله خط در نقص هرگونه وموقعیت وسعت لوله، خط شرایط مورد در اطالعاتی

 در موجود اضافی و معلق ذرات همچنین .کنندمی تمیز را لوله داخلی دیواره که هستند هایی برس و هادیسک دارای هاپیگ

 و مختلف هایاندازه دارای ، عمومی هایپیگ. شوندمی جاجابه سیال در آمده وجود به گردابی جریان و اغتشاش دلیل به سیال

 تله وسیله به پیگ.است متفاوت مختلف، کاربردهای برای هاآن انتخاب که است مختلف هایبرس تعداد و ۲سرها تعداد

 خط انتهای در تا کند؛می حرکت لوله داخل سیال، معمول جریان فشار وسیله به آن، از پس و شده لوله خط وارد  ۷۰تندهفرس

                                                           
4 PIG 
5 spheres 
6 Utility PIG 
7 Line Inspection Tool-In 
8 Intelligent PIG 
9 cops 

10 PIG Launcher 
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 سریع، جریان با شستن به نیاز عدم جویی، صرفه به توانمی رانیپیگ از استفاده مزایای جمله از .برسد  ۷۷گیرنده تله به لوله،

 قدیمی، هایروش در .کرد اشاره ۷۷( PLC) پذیربرنامه منطقی گرکنترل از استفاده قابلیت و سریع بردارینمونه قابلیت ایجاد

. دارد دنبال به را مشکالتی که بود، حالل یا آب با سریع جریان با شستن آن، محتویات از لوله شدن خالی از اطمینان راه تنها

 قدیمی هایروش محیطی زیست مخرب اثرات از شکالت،م این از جلوگیری و جوییصرفه بر عالوه رانی پیگ از استفاده

 پیگ راه که مواردی در تا دارند، را کنندهپرتاب قسمت در پیگ دریافت قابلیت رانیپیگ هایسیستم تمامی .کندمی جلوگیری

 لوله فشار تخلیه ،کردن باز از قبل باشد، لوله کردن باز به نیاز درصورتیکه. شود بازگردانده شروع نقطه به پیگ شده، مسدود

 انواع ۷جدول شماره  .در [Quarini and Shire,2007 ].دارد همراه به خطراتی لوله کردن باز وجود، این با. شودمی انجام

 :پیگ بررسی شده است 

  (۱)شماره  جدول

  كاربرد  ماده  وظیفه  نوع پیگ

کردن لوله  تمیز–خط لوله اندازی  راه  ۷۲هیدروکربن  ژل لوله  پوشش و سازیپاك هاپیگ ۷۸ژل

 های به شدت کثیف 

عبور از -جدا سازی سیال  هاتوپک

 3Dزانوئی کمتر از 

 - ۷۲نئوپرن - ۷5اورتانپلی

 ۷۲کائوچو

 سازماندهی و آوری جمع بررسی

 فاکتورها

های بدنه  پیگ

 فلزی 

 ،ایجاد لوله خطوط تمیزکاری

 دو سیال بین فیزیکی حائل

 ، لوله بدنه بر نظارت ، متفاوت

 خطوط هندسی اطالعات ضبط

 تست ،لوله  احداث خط استیل -آلومینیوم  -فوالد 

 بهره اندازی، راه هیدرواستاتیک،

 وطتعمیرات خط و برداری

 - 3D از کمتر بندهای از عبور ۷۳پیگ  فوم

 لوله پوشش و سازیپاك

 و مایعات از خطوط کردن خشک ۷۲پلی اورتان فوم

 پایه بر سیاالت از برخى انتقال

 آب و هیدروکربن

                                                           
11 erPIG Catch 
12 Programmable Logic Controller 
13 Gel 
14 Hydrocarbon based gels 
15 polyurethane 
16 neoprene 
17 rubber 
18 Foam 
19 Polyurethane foam 
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 از برخى و آب و هیدروکربن خطوط  ۲۳-۷قطر  اورتان درپلی کاری تمیز ۷۰یورتان پلی

 خطوطى نیز و پتروشیمى محصوالت

 اند نشده رانى پیگ قبال  که

 از استفاده که مواردی در های خاصپیگ

 پذیر امکان رایج هایپیگ

 نباشد

          

           --------- 

 

    ------------------- 

 

 :از خاص عبارتند هاپیگ ترینمهم

 (Decaling pin type) کریستالی و سخت رسوبات تراشنده هایپیگ .1

 (Pig Train) منظوره چند قطارهای .۷

 (Universal Joint) پذیر انعطاف هایپیگ .۸

 (Dual & Multi Size) ایاندازه چند و دو هایپیگ .۲

 (Combination) ترکیبی هایپیگ .5

 شیمیائی مواد و حالل انتقال هایپیگ .۲

 های هوشمند  پیگ

 مختلفی اطالعات آوریجمع وظیفه که است پیگی غیرمخرب، تست ابزارهای حمل برای وسیله تنها عنوان به هوشمند، پیگ

 اساس بر هک گیرندمی قرار استفاده مورد هوشمند هایپیگ در مختلفی هایفناوری .دارد عهده بر را خود حرکت مسیر به راجع

 ،۷۷ خوردگی ، ۷۷حفره تشخیص شامل هاقابلیت این. شوندمی تعریف پیگ هایقابلیت پیگ، طراحی و شده تعریف نیازهای

ها  آناز این نوع پیگ ها وجود دارد که اجماال به معرفی یکی از پرکاربردترین  فیمختل انواع .شودمی جوشکاری آثار ،۷۸ ترك

  .پردازیم می

 (Magnetic Flux Leakage Pig (MFL)) مغناطیسی شار نشت کنولوژیت با هوشمند پیگ

استفاده از یک آهنربای قوی  بااز مغناطیس استفاده میکنند  لوله راتیتشخیص تغی برایمغناطیسی  ارهای نشت ش پیگ

و  گرفتهناطیسی قرار مغ القایفلزی در داخل دیواره لوله تحت تاثیر  .هرمیدان مغناطیسی بر روی دیواره لوله ایجاد میشود 

                                                           
20 PU Pig 
21 pitting 
22 corrosion 
23 crack 
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 ].ی کردینقص های به وجود آماده را شناسا و ثبت نمود میتوانرا با استفاده از یک آشکار ساز  اتتغییر این تغییر میکند ،

Pople,2003  ] 
 تا صنعت این با آشنایان اکثر که هستند گاز و نفت صنعت در استفاده مورد هوشمند پیگهای قدیمیترین از پیگها نوع این

 داده پیگ این عملکرد نحوه از مختصری توضیحات است الزم وجود این با. دارند آشنایی پیگها این عملکرد نحوه با حدودی

 .شود

 آن در که است اساس براین مغناطیسی شار نشت تکنولوژی. است شده استفاده مغناطیسی شار نشت تکنولوژی از پیگها این در

 هستند، کبالت ساماریوم کمیاب خاکهای یا و کبالت نیکل، آلومینیوم، بورون، آهن نیومنلودی نوع از اغلب دائمی آهنرباهای

 جداره

 مغناطیسی میدان یک که زمانی. برد می باال دیواره مغناطیسی اشباع حد تا را کردن مغناطیس این و نموده مغناطیس را لوله

 شار خطوط ترجیحی مسیر دیواره واقع در. میکند عبور دیواره از مغناطیسی شار میگیرد قرار فلزی دیواره یک مجاورت در

 لوله دیواره در را مغناطیسی اشباع بتواند تا باشد متناسب لوله قطر و ماده خصوصیات با باید مغناطیسی میدان این .میباشد

 ابزار ۷۲شدن ناودانی ای خوردگی اثر در فلز کاهش عیوب تعیین و شناسایی در پیگها این[ ۷۸۳۳ اردستانی، و نظری ].کند ایجاد

 ۷۲دخولها ۷5سخت نقاط:  از عبارتند که متالوژیکی عیوب تشخیص توانایی مواقع از بعضی در وسایل این .هستند مناسبی بسیار

 بدون های برداشتن تاب و ۷۳ها رفتگی فرو پیگ این. دارند را پیرامونی ترکهای عیوب و جوش تخلخل و ۷۲ها شدن ورقه ورقه

 شناسایی به قادر پیگ این. برود بین از لوله خط با سنسور تماس که کند شناسایی میتواند زمانی را لزف کاهش با یا کاهش

 به میکنند عمل مغناطیسی شار نشت با که ها پیگ از جدیدی نسل امروزه [Bubenik et al ,1999 ].نیست محوری ترکهای

 میکند حل محیطی مغناطیسی میدان ایجاد و هم بر عمود صورت به قطب دو گرفتن قرار با را مشکل این که است آمده وجود

 .شود می گفته( Transverse Field Inspection(TFI)) آی اف تی ها پیگ این به که

 

 : گیری نتیجه

استفاده از روش  .باشد  میبسیار مهم و ضروری  امری لوله وطعیوب خط و شناسایی پیشگیری  جهت لوله خطوط بازرسی

منجر به صرفه جویی در زمان و افزایش دقت و همچنین راندمان کار میشود  ، بر کاهش هزینه و مشکالتهای نوین عالوه 

های  رسیتوان  با برمی دقت و کاهش هزینه ننیز باال برد وریسک های احتمالی  وب ، کاهشحصول نتیجه مطل .جهت

های  روشاست با توجه به تعدد  بدیهی برد ،روشی منطبق با شرایط بهره  از کارشناسانه بنا بر موقعیت و سنجش خطوط

 .این گزینه ها امری ضروری است  از بازرسی انتخاب و استفاده بجا از هریک

 

                                                           
24 Gouging 
25 Hard Spot 
26 Inclusions 
27 Laminations 
28 Dents 
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