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Abstract: Pipelines represent a very important part of the energy infrastructure. Proper 
operation is crucial to a company’s export and import capabilities. They ensure a safe, 
continuous and economical transport of fluids. An essential aspect of pipeline integrity 
management is identifying locations along the pipeline that are most vulnerable to 
corrosion. Another important aspect is forecasting corrosion over a period of time in 
order to predict the possibility of pipeline failure (corrosion rate versus time to failure). 
As pipelines age and the degradation mechanisms become more problematic, it is 
recognised that the integrity of those pipelines must be proactively managed. It is no 
longer a matter of performing periodic inspection and maintenance activities. Furthermore, 
the products being processed or transported are ever more valuable and the continuous 
operation of the pipelines ever more vital. There must therefore be a comprehensive set 
of arrangements whereby the operation, inspection, maintenance and repair activities are 
focussed towards ensuring that the availability and throughput of the pipeline is 
maximised and assured. 
Keywords: pipeline; oil pipeline; gas pipeline; corrosion, degradation mechanisms; 
anomalies in a pipeline integrity management system; transportation system; maintenance 
operations; system maintenance; objective and safety measures. 

1. GENERALITĂȚI 

Principalul mijloc de transport, atât pentru hidrocarburile lichide, cât şi 
pentru gazele naturale, îl reprezintă conductele. 

Conductele reprezintă o parte foarte importantă a infrastructurii energetice. 
Funcționarea corectă este esențială atât pentru capacitățile de transport fluide din 
import cât și pentru capacitățile de transport fluide pentru export ale unei 
organizații. 

Conductele, în general, asigură un transport sigur, continuu și economic al 
fluidelor. 

Conductele sunt supuse procesului de coroziune, atât din partea fluidului pe 
care-l transportă, cât și din partea mediului înconjurător unde sunt amplasate. 

Protecția acestora, pe toată durata de viață, este o problemă principală. 
Reţeaua de conducte existentă în România s-a dezvoltat continuu, atingând 

lungimi, diametre şi capacităţi de transport din ce în ce mai mari. În felul acesta s-a 
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constituit Sistemul Național de Transport (SNT) în cadrul căruia se integrează şi 
activităţile de colectare şi pregătire pentru transportul fluidelor (hidrocarburilor 
lichide sau gazoase), precum şi acelea de depozitare şi de distribuţie a acestora la 
consumatori. Într-un astfel de sistem, locul central îl ocupă transportul propriu-zis 
cu problemele lui specifice care necesită o examinare atentă în vederea găsirii celor 
mai bune soluţii din punct de vedere tehnic și/sau al siguranței, dar şi din punct de 
vedere economic. 

Viitorul conductelor este atât expresiv, cât și agresiv. Astfel, prin standardele 
aplicabile, industria de conducte asigură securitatea și integritate industriei de petrol 
și gaze naturale. 

Un aspect esențial al managementului integrității conductei îl reprezintă 
identificarea zonelor/locațiilor cu defecte de-a lungul conductei, care sunt cele mai 
vulnerabile la coroziune. Un alt aspect important ar fi prognoza coroziunii pe o 
perioadă de timp pentru a anticipa posibilitatea unui defect al conductei (altfel zis, 
rata de coroziune față de timp până la eșec). 

Principala problemă a exploatării este asigurarea unei funcționări fără 
întreruperi și în plin a conductei, astfel încât volumul de transport planificat să fie 
realizat. În acest scop operatorii Sistemului Național de Transport (SNT) prin 
conducte, care au prin concesionare obligații privind exploatarea, întreținerea și 
repararea conductelor, trebuie să cunoască toate detaliile de proiectare și realizare 
ale conductelor pe care le exploatează. Evident, pentru a putea aprecia eventuale 
soluții care pot permite, fără riscuri, schimbări în regimul tehnologic al pompării, 
dar totodată trebuie să aibă o evidență clară a tuturor defectelor apărute pe conducte 
și a modului în care acestea au fost remediate, de la data punerii în funcțiune până 
în prezent. 

Sistemele de conducte continuă să transporte cea mai mare parte a resurselor 
de energie primară, dar operatorii care dețin aceste sisteme trebuie să se asigure că 
îndeplinesc condițiile de securitate în operarea acestora. 

Într-un astfel de sistem, locul central îl ocupă transportul propriu-zis cu 
problemele lui specifice care necesită o examinare atentă în vederea găsirii celor 
mai bune soluții din punct de vedere tehnic și/sau al siguranței în exploatare, dar și 
din punct de vedere economic. 

În figura 1 se prezintă Sistemul Naţional de Transport (SNT) fluide prin 
conducte, din România. 

Evaluarea sistemelor de transport prin conducte este un procedeu complex 
care nu folosește abordările clasice în evaluare, ci mai degrabă o mixtură a 
metodelor de evaluare datorită faptului că fiecare conductă este unică în felul ei, dar 
și pentru că valoarea acesteia este influențată de o multitudine de factori. 

Așadar, prin Managementul Integrității Conductelor (IPM = Pipeline 
Integrity Management) se poate înțelege, aplicarea unor soluții tehnice moderne 
(avansate) operaționale și organizaționale la sistemul de conducte pentru transportul 
fluidelor. Deci, IPM are ca scop operațiunile privind identificarea zonelor/locațiilor 
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cu defecte, la costuri reduse, și totodată de a diminua riscul unei scurgeri 
necontrolate de fluid din conducte, datorate coroziuni pe tot parcursul duratei de 
viață al acesteia, respectiv pentru a nu dăuna mediului înconjurător. 

 

 
 

Fig. 1. Sistemul Naţional de Transport fluide prin conducte, din România. 
 

Prin conceptul ʺintegritatea conducteiʺ se evidențiază cerințele minime 
funcționale și de performanță orientate pentru proiectarea conductei, planificarea și 
executarea operațiunilor de intervenție la aceasta, în scopul optimizării și securității 
în exploatare a SNT prin conducte. 

România, în prezent, dispune de conducte importante de transport țiței, 
precum și de o rețea de conducte de transport gaze naturale care formează Sistemul 
Național de Transport (SNT). În funcție de necesitățile industriei petroliere (foraj, 
extracție, prelucrare și consum) SNT fluide prin conducte continuă să se dezvolte. 

Luarea în considerare a anomaliilor și defectelor provocate prin 
coroziune este esențială pentru determinarea duratei de viață a conductelor de 
transport fluide. 

În acest context, operatorii Sistemului Național de Transport (SNT) fluide 
prin conducte, pe lângă monitorizarea transportului prin conducte, întreținerea și 
reabilitarea conductelor, implementarea metodelor de prevenirea coroziunii, trebuie 
să prezinte tehnici moderne de întreținere și reabilitare a conductelor și instalațiilor 
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tehnologice, refacerea capacității debitului de transport, tehnologii moderne de 
prevenirea coroziunii, echipamente profesionale de inspecție, economia de resurse, 
dar și un management integrat al mediului cu privire la metode de prevenirea 
incidentelor, accidentelor și dezastrelor datorate coroziunii. 

2. MANAGEMENTUL INTEGRITĂȚII CONDUCTELOR 

Managementul Integrității Conductelor implică înțelegerea și implementarea 
următoarelor concepte:  

 Procesele ce tind să degradeze conductele de oțel; 
 Evaluarea/gestionarea riscului potențial de degradare; 
 Tehnici / metode de evaluare a proceselor de degradare; 
 Măsuri de minimizare / eliminare a degradării; 
 Analiza tehnico-economică; 
 Baza tehnologică; 
 Starea conductei; 
 Capabilitățile sistemului proiect / execuție; 
 Operatorul care deține sistemul de transport fluide prin conducte; 
 Managementul proceselor/resurselor; 
 Perfecționarea/îmbunătățirea continuă. 
În baza acestor concepte Sistemul de Management al Integrității Conductelor 

începe după darea în exploatare a Sistemul Naţional de Transport (SNT). 
Obiectivele Sistemului de Management al Integrității Conductelor (SMIC), 

sunt: 
1) Un prim obiectiv face referire la, necesitatea integrității sistemelor de 

conducte operaționale pe toată durata de viață; 
2) Din cauza faptului că sistemele de conducte sunt situate, în mare parte, 

într-un mediu deschis și accesibil publicului, operatorii au obligația menținerii 
integrității sistemelor de conducte prin administrarea riscurilor relevante. 

Scopul unui astfel de Sistem de Management al Integrității Conductelor 
(SMIC), este de-a: 

 îmbunătăți gradul de siguranță; 
 minimiza impactul asupra mediului înconjurător; 
 eficientiza managementul riscului; 
 asigura o continuă și sigură operare a sistemelor de conducte; 
 întruni cerințele legale; 
 furniza abordări globale; 
 realiza profit. 
Conductele de transport fluide sunt supuse unor reglementări extinse legate 

de elaborarea și implementarea unui Program de Management al Integrității / 
Integrity Management Program (IMP). Acest lucru necesită, în funcție de datele 
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puse la dispoziție printr-un sistem de informații geografice sau datele de localizarea 
geografică a sistemelor de conducte, o analiză detaliată a stării actuale a întregului 
sistem de transport fluide prin conducte. Orice probleme legate de integritate sunt 
identificate, evaluate și sunt întreprinse toate acțiunile de remediere necesare 
conductelor metalice. 

Ca activități speciale legate de IMP, operatorul sistemelor de conducte 
trebuie să realizeze următoarele faze: 

1) Identificarea riscurilor pentru integritatea sistemelor de conducte. 
Operatorul evaluează riscurile, precum: coroziunea (internă, externă), erori de 
exploatare (suprapresiune), avarii provocate, alunecări de teren, eroziunea, 
prejudiciu cauzat de terțe părți. Mai mult, acesta evaluează orice risc care poate fi 
aplicabil sistemului de conducte și instalațiilor de transport sau mediului acestora. 

2) Elaborarea programelor SMIC. Operatorul se bazează pe: 1) cerințele 
juridice/de reglementare; experiența internă sau externă de la alți transportatori; 
norme naționale, europene, internaționale; coduri de bune practice; orientări ale 
organizației, respectiv, 2) obiectivele, precum: menținerea sistemelor de conducte 
active pentru transport; evaluarea integrității sistemelor de conducte; prevenirea 
prejudiciilor aduse sistemelor de conducte; realizarea unor măsurări ale 
parametrilor care caracterizează integritatea sistemelor de conducte; program bine 
definit privind intervenția la conducte în cazul în care este detectată o anomalie; 
colectarea de date pentru o îmbunătățirea continuă a SMIC. 

3) Aplicarea programelor de integritate la sistemul de conducte. Pentru 
aplicarea unui program de implementare a managementului integrității conductelor 
metalice de transport fluide, operatorul care gestionează sistemul național de 
transport (SNT), trebuie să aibă acces la cât mai multe informații cu privire la 
potențiala activitate corozivă fie externă, fie internă pe conductă. Un aspect general 
și foarte important pentru implementarea unui IMP este ca întregul sistem de 
conducte să fie prevăzut cu gări de godevil. O inspecție a întregului sistem 
detectează și dimensionează în mod fiabil anomaliile apărute (din cauza coroziunii) 
în conducte. Datele înregistrate cu ajutorul godevilului inteligent, prin inspecția 
conductei, oferă o bază solidă pentru integritatea conductei, deoarece aceste date 
sunt direct obținute într-un timp real. Astfel de informații se pot obține numai prin 
programe speciale de inspecție / godevilare a conductei, oferind o privire mai 
detaliată asupra anomaliilor rezultate din cauza coroziunii acesteia. Un instrument 
analitic cheie îl reprezintă godevilul inteligent (pig intelligent) = un dispozitiv 
instrumental sofisticat care este introdus în conductă pentru a identifica anumite 
probleme/defecte de integritate care pot exista într-o conductă de transport fluide. 
Godvilele intelegente ajută la prevenirea coroziunii, pot detecta atât deteriorarea 
stratului exterior, cât și defectele în interiorul țevii, apărute în timpul construcției 
inițiale, operării și/sau ca rezultat al deteriorării prin excavare de către alții.  

Figura 2 reflectă o imagine de ansamblu a unei operațiuni de godevilare a 
sistemului de conducte, echipat cu gări de godevil de lansare (2.a.) și de primire 
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(2.b.), dar și instrumentul analitic cheie (godevilul inteligent) care ajută la 
prevenirea coroziunii. Acesta detectează atât deteriorarea stratului exterior, cât și 
defectele din interiorul țevii, respectiv, anomaliile apărute la conducte pe toată 
durata de viață sau în exploatare (în timpul construcției inițiale, operării și/sau ca 
rezultat al deteriorării prin excavare de către alții). 

 

 
 

Fig. 2. Godevil inteligent. 
 

Această fază include: 1) colectarea datelor și informațiilor cu privire la 
riscurile relevante pentru a permite operatorului să clasifice în ordinea priorităților 
și să planifice activitățile de întreținere; 2) determinarea activităților de inspecție, de 
prevenire și/sau de atenuare care sunt realizate în baza experiențelor legate de 
incidente sau accidente și adaptarea politicii în ceea ce privește păstrarea integrității 
în consecință; 3) documentația datelor relevante. 

4) Evaluarea integrității. Operatorul evaluează rezultatele obținute prin 
aplicarea programului de management al integrității conductelor (ținând cont de 
procedurile operaționale-PO, instrucțiunile de lucru-IL, instrumentele 
analitice/tehnice) și compară aceste rezultate cu obiectivele și criteriile de 
acceptare, pentru a verifica eficacitatea programului IPM. Aceasta acoperă 
următoarele elemente, precum: incidentele legate de sistemele de conducte; 
tehnicile de evaluare; evaluarea datelor colectate; progresul activităților pentru a 
asigura și monitoriza integritatea sistemului de conducte, a activităților definite în 
programul IMP; criteriile de acceptare pentru analizarea rezultatelor acestor 
activități. 

5) Atenuare. Operatorul definește un program de intervenție la sistemul de 
conducte, incluzând: mentenanța conductelor; modificarea traseului conductelor, 
după caz; identificarea și punerea în aplicare a programului IPM. 
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Un astfel de program IMP, încă de la început, necesită un plan scris prin care 
trebuie să se abordeze 7(șapte) elemente importante, precum: 

i. Cunoașterea sistemelor de transport / distribuție și modul în care acestea 
sunt proiectate, operate și întreținute; 

ii. Identificarea amenințărilor la adresa sistemului de conducte; 
iii. Evaluarea și clasificare riscurilor pentru sistemul de conducte; 
iv. Identificarea și punerea în aplicare a măsurilor adecvate pentru abordarea 

riscurilor; 
v. Măsurarea performanței, monitorizarea rezultatelor și evaluarea 

eficacitativă; 
vi. Evaluarea periodică și îmbunătățirea programului; 

vii. Întocmirea rapoartelor periodice și transmiterea acestora către agențiile 
guvernamentale, după caz. 

3. DIAGRAMA DE PROCES A MANAGEMENTULUI 
INTEGRITĂȚII CONDUCTELOR 

Se știe că, în gestionarea riscului bazat pe procesul de management integrat, 
riscul analizează efectul incertitudinii asupra obiectivelor. 

În figura 3 este reprezentată diagrama de proces a Managementului 
Integrității Conductelor. 

 

 
 

Fig. 3. Diagrama de proces a managementului inegrității conductelor.  
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Aspectele principale ale elementelor punctate în diagrama de proces IMP 
sunt evidențiate în tabelul 1. 

 
Tabelul 1 – Prezentarea elementelor punctate în diagrama de proces 

 
 

Aceste aspecte de gestionare a procesului, pot fi aplicabile la toate 
organizațiile care opereză sisteme naționale de transport fluide prin conducte, dar, 
evident, accentul va fi cel referitor la durata de viață a conductelor, descris pe scurt 
în tabelul 2. 



 

Tabelul 2  – Exemple de activități legate de procesele principale  
de gestionare a ciclului de viață al conductelor (exemple de aspecte potențiale  

care trebuie detectate și studiate). 

PROCES ACTIVITĂȚI 
(Exemple) 

ABATERI 
(Exemple) 

 
 
 
 
Proiectare / Instalare 

 Concepte originale ale procesului de producție, pentru 
nevoile părților interesate; 

 Analiza inițială a riscurilor pentru unitățile de proces; 
 Dimensionarea și analiza flexibilității țevilor / selectarea 

materialelor; 
 Definiția duratei de proiectare; 
 Controlul calității = fabricarea, instalarea și punerea în 

funcțiune. 

 Până la implementarea acțiunilor de proiectare din 
analiza riscurilor; 

 Utilizarea materialelor necorespunzătoare pentru 
condițiile de funcționare specificate; 

 Fisuri cauzate de erori în calculul flexibilității 
țevilor; 

 Defecțiunea de fabricație nu este detectată de 
controlul calității. 

 
 
Aplicare Proces 

 Definirea, monitorizarea și studierea parametrilor 
procesului; 

 Definirea intervalelor de toleranță pentru variabilele de 
proces; 

 Analiza critică a performanțelor unităților de proces. 

 Degradarea timpurie a conductelor cauzată de 
variabilele de proces fără un interval de toleranță 
definit; 

 Modificări ale procesului fără analiză pentru 
impactul integrității mecanice. 

 
 
Operare / Funcționare 

 Implementarea proceselor operaționale, ținând seama de 
intervalele parametrilor de proces; 

 Gestionarea informațiilor / alarmelor și acțiunile 
corective. 

 Funcționarea cu variabile de proces din afara 
toleranței de integritate mecanică; 

 Informația / Alarma nu este analizată critic. 

 
Inspecția 

 Definirea/revizuirea sistematică a mecanismelor de 
distrugere și a tehnicilor de inspecție aplicabile; 

 Planurile de inspecție; 
 Recomandări de remediere a defectelor sau a 

defecțiunilor (acolo unde este cazul). 

 Plan de inspecție ineficient pentru mecanismul de 
deteriorare cunoscut; 

 Nerespectarea planului de inspecție; 
 Calitatea slabă a serviciului de inspecție. 

 



 

 

 

 

 

Tabelul 2 (continuare) 

PROCES ACTIVITĂȚI 
(Exemple) 

ABATERI 
(Exemple) 

 
 
 
Întreținere / 
Mentenanța 

 Planuri de întreținere; 
 Recomandări de remediere a defectelor sau a 

defecțiunilor (acolo unde este cazul); 
 Implementarea reparațiilor recomandate de inspecție / 

întreținere. 

 Plan de întreținere ineficient pentru mecanismul de 
deteriorare cunoscut. 

 Întârzieri îndelungate de recomandări de defecte / 
defecțiuni pentru reparații; 

 Calitate slabă a serviciului de întreținere. 

 
 
 
Reînnoire / Renunțare 

 Înlocuirea conductei/tronsonului de conductă, respectiv 
a echipamentelor la sfârșitul duratei de viață. 

 Gestionarea schimbărilor prin  îmbunătățirea continuă a 
procesului; 

 Dezafectarea conductei și a echipamentelor aferente  
sistemelor învechite. 

 Funcționarea conductelor și a echipamentelor cu 
ciclul final de viață cunoscut; 

 Nerespectarea managementului schimbării pentru 
îmbunătățirea continuă a procesului; 

 Conducte / Tehnologie învechită. 
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De fapt, un astfel de proces reprezintă un set de acțiuni ordonate și integrate 
pentru un anumit scop operațional și, evident, productiv, care generează rezultate, 
servicii sau informații. 

În concluzie, procesele sunt rezultatele sistemelor în acțiune, reprezentate de 
fluxurile de activități sau de evenimente. 

Figura 4 reprezintă procesele principale de gestionarea duratei de viață a 
sistemului de conducte al unei organizații cu activități de operare a SNT prin 
conducte. 

 

 
 

Fig. 4. Procesele principale de gestionarea duratei de viață a sistemului de conducte 

4. LOCAȚIA ȘI DIMENSIUNILE DEFECTELOR  
CU PIERDERE DE METAL 

Locația unui defect este dată cu distanța etalon S-Log distance și S-Position 
pe ceas așa cum este descrisă în figura 5. Lungimile (L) unui defect cu pierdere de 
metal este dată de proiecția lungimii sale pe axa longitudinală a conductei, iar 
lățimea (W) unui defect cu pierdere de metal este dată de proiecția lățimii sale pe 
circumferința conductei. Adâncimea (d) unui defect cu pierdere de metal este 
determinate de maximul pierderii de perete (dP). 

4.1. Presiunea de spargere estimată 

Presiunea de spargere estimată se clculează cu relația: 

  

(1)
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Fig. 5. Locaţia şi dimensiunile defectului cu pierdere de metal: 
L – lungimea defectului (mm); S–Log distance – distanța etalon (m);  

S–Position – poziția pe ceas (h); W – lățimea defectului (mm); t – grosimea de 
perete reală (mm); tcalc – grosimea de perete calculată (mm); d – adâncimea 

defectului (mm); dP – cel mai adânc punct al unui defect cu pierdere de metal;  
rwt – grosimea de perete rămasă (mm); TH_R – nivel de raportare (% of t) 

 
Factorul Folias M2: 

  

(2)

 
unde: P este presiune maximă de spargere (MPa); 

D – diametrul exterior nominal (mm); 
SMYS – limita minima de curgere a materialului țevii (MPa); 
t – grosimea de perete specifică (mm); 
d – adâncimea maximă a suprafeței corodate (mm); 
M2 – factorul Folias (= f(LTotal, D); 
LTotal – întinderea axială a coroziunii (mm). 
 

Figura 6 reprezintă o imagine de ansamblu al unui defect la conductă, datorat 
unei presiuni maxime de spargere. 

În imaginea de mai jos (figura 6) este un exemplu de creștere a coroziunii pe 
toată durata de viață a conductei în exploatare. Distanța dintre linia roșie și albastră 
indică o creștere semnificativă a coroziunii care a avut loc în afara celui mai adânc 
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punct. Datorită datelor foarte precise transmise de instrumentul de înaltă rezoluție, 
apariția coroziunii (de exemplu, coroziunea axială lungă) poate fi detectată în mod 
fiabil și dimensionată cu precizie. 

 

 
 

Fig. 6. Defect datorat presiunii maxime de spargere. 

5. APLICAȚII 

În continuare sunt prezentate două cazuri privind inspecția a două conducte, 
prin care sunt evidențiate mai multe detalii despre condițiile și datele înregistrate de 
intrumentul de înaltă rezoluție / godevilul intelligent, în baza operațiunilor de 
inspecție a sistemului de conducte. 

Pentru început, în figura 7 se reprezintă o imagine de ansamblu a unei 
operațiuni de inspecție a  sistemului de conducte și identificarea unui defect la 
conductă. 

Cazul I: Inspecția conductei T 
Inspecția conductei (T) de transport fluide, realizată cu godevilul intelligent, 

are ca scop detectarea și dimensionarea în mod fiabil a anomaliilor apărute în 
conductă, din cauza coroziunii. 

Obiectivul inspecției este de a detecta, localiza și măsura anomalii ale 
diametrului interior, defectele cu pierdere de metal (coroziuni interioare și 
exterioare), defectele incluse în perete (laminările, incluziunile), generarea unei 
liste cu cele mai importante defecte cât și oferirea pentru fiecare element raportat a 
valorilor coordonatelor sale tridimensionale și generarea unei baze de date. 
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Fig.7. Defect identificat de godevilul inteligent. 
 

Datele înregistrate cu ajutorul godevilului inteligent, prin inspecția conductei, 
oferă o bază solidă pentru integritatea conductei, deoarece aceste date sunt direct 
obținute într-un timp real. 

În tabelul 3 sunt prezntate informații cu cele mai importante defecte detectate 
de godevilul intelligent. 

Figura 8 indică toate defectele de pierdere de metal care depășesc nivelul de 
raportare (numărul defectelor față de lungimea conductei) detectate de godevilul 
inteligent. 

În figura 9 sunt prezentate toate defectele cu pierdere de metal-coroziune, 
detectate de godevilul inteligent, care depășesc nivelul de raportare. Graficul 
distribuției tuturor defectelor de coroziune arată numărul defectelor față de 
lungimea conductei. 

Defectele cu pierdere de metal calculate în % sunt grupate în 4(patru) 
categorii, astfel: 

 pentru adâncime ≤ 19%, rezultă o pierdere de metal ușoară; 
 pentru adâncime cuprinsă între 20 ÷ 39%, rezultă pierdere de metal 

medie; 
 pentru adâncime cuprinsă 40 ÷ 59%, rezultă pierdere de metal severă; 
 pentru adâncime mai ≥ 60%, rezultă cele mai severe pierderi de metal. 
Viteza intrumentului / godevilului inteligent pe durata inspecției este 

înregistrată constatnt. În baza informațiilor înregistrate ale vitezei se reprezintă 
graficul din figura 10. 
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Tabelul 3 – Lista celor mai importante defecte 

 
 

 
 

Fig. 8. Distribuția tuturor defectelor cu pierdere de metal 
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Fig. 9. Distribuția tuturor defectelor de coroziune. 
 

 
 

Fig. 10. Viteza godevilului intelligent față de lungimea conductei. 
 

Figura 11 arată profilul rotației intrumentului față de lungimea conductei.  
 

 
 

Fig. 11. Profilul rotației intrumentului față de lungimea conductei. 
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Rotația intrumentului nu afectează analiza datelor deoarece rotația este 
înregistrată de un senzor aflat în construcția acestuia și este luat în considerare pe 
durata procesării datelor. 

Graficul din figura 12 arată nivelul magnetizării în peretele conductei pe 
durata inspecției. 

 

 
 

Fig. 12. Nivelul magnetizării. 
 

De menționat este faptul că, valorile standard minime și maxime pentru 
magnetizare trebuie să fie între 10 kA/m și 30 kA/m. 

Tabelul 4 oferă o vedere de ansamblu a distribuției defectelor cu pierdere de 
metal după adâncime în %, detectate de godevilul inteligent și clasificate pe durata 
analizei. 

Rezultatele majore ale acestei inspecții interioare 

Din tabel se observă că au fost raportate un număr de 45.459 indicații cu 
pierdere de metal, distribuite de-a lungul întregii lungimi și a circumferintei 
conductei. Majoritatea acestor indicații au fost identificate ca pierderi de metal 
ușoare sau medii, astfel: 

 4.854 (10%) defecte cu pierdere de metal au fost clasificate ca fiind 
coroziuni interne ușoare sau medii; 

 8.980 (20%) defecte cu pierdere de metal au fost clasificate ca fiind 
coroziuni externe ușoare până la foarte grave. 

Din această inspecție a pierderii de metal se poate concluziționa că sunt 
necesare acțiuni de remediere imediată pentru toate defectele de coroziune, 
anomaliile cu pierdere de perete calculate ≥ 50% și pentru anomalii cu reducere a 
diametrului interior ≥ 6%. 
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Tabelul 4 – Vedere de ansamblu a distribuției defectelor  
cu pierdere de metal după adâncime, în % 

 
 

În general, detectarea și măsurarea defectului în conductă/țeavă depinde de 
nivelul real (actual) al perturbațiilor în materialul tevii. Pentru țeava trasă cu 
perturbații scăzute, specificația pentru țeava sudată longitudinal este valabilă, iar 
pentru nivele mai înalte de perturbații, influența asupra valorilor specificate poate fi 
însemnată. Nivelul de detectare și acuratețea măsurării, în mod obișnuit, este stabilit 
între 0 - 2t. Acuratețea măsurării lungimii și a lățimii va fi 0 - 20 mm. 

 

Cazul II: Inspecția conductei V 
Inspecția conductei (V) de transport fluide, realizată cu godevilul intelligent, 

are ca scop detectarea și dimensionarea în mod fiabil a anomaliilor apărute în 
conductă, din cauza coroziunii. 

Obiectivul inspecției este de a detecta și localiza toate defectele cu pierdere 
de metal cu o adâncime finală calculată ≥ 20%. 

Datele înregistrate cu ajutorul godevilului inteligent, prin inspecția conductei, 
oferă o bază solidă pentru integritatea conductei, deoarece aceste date sunt direct 
obținute într-un timp real. 

În tabelul 5 sunt prezntate informații cu privire la componenta conductei ce 
include toate defectele cu pierdere de metal, detectate de godevilul intelligent. 
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Tabelul 5 – Lista conductei (inclusiv defecte) 

 
 

În continuare sunt prezentate graficele defectelor cu pierdere de metal. 
Graficele, de mai jos, arată toate defectele cu pierdere de metal-coroziune 

pentru care s-a făcut distincția interne /non-interne, dar și orientarea, respectiv 
distanța relativă a acestor defecte, față de lungimea conductei. 

Graficele din figurile 21 și 22 arată distanțele relative ale tuturor defectelor 
cu pierdere de metal și/sau metal-coroziune față de cea mai apropiată sudură 
circumferențială, în raport cu lungimea conductei. 
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Fig. 13. Distribuția defectelor cu pierdere de metal interne. 
 

 
 

Fig. 14. Distribuția defectelor cu pierdere de metal non-interne. 
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Fig. 15. Orientarea defectelor cu pierdere de metal interne. 
 

 
 

Fig. 16. Orientarea defectelor cu pierdere de metal non-interne. 
 

 
 

Fig. 17. Distribuția defectelor cu pierdere de metal-coroziune interne. 
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Fig. 18. Distribuția defectelor cu pierdere de metal-coroziune  
non-interne. 

 

 
 

Fig. 19. Orientarea defectelor cu pierdere de metal-coroziune  
interne. 
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Fig. 20. Orientarea defectelor cu pierdere de metal-coroziune  
non-interne. 

 

 
 

Fig. 21. Distanța față de cea mai apropiată sudură circumferențială a  
tuturor defectelor cu pierdere de metal. 
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Fig. 22. Distanța față de cea mai apropiată sudură circumferențială a tuturor defectelor cu 
pierdere de metal-coroziune. 

 
În figura 23 sunt prezentate toate pozițiile, după ceas, pentru fiecare lovitură 

raportată, în raport cu lungimea conductei. 
 

 
 

Fig. 23. Reprezentarea orientării tuturor loviturilor. 
 

Datorită neconformității dintre grosimea de perete măsurată și informațiile 
primite prin operațiunile de godevilare, în urma realizării inspecției conductelor, 
pentru calculul factorului de reparare estimat (fre) și a presiunii teoretice la care 
defectul cedează (pcd), au fost utilizate următoarele valori: 

 presiunea maximă admisibilă de operare: 6,4 MPa; 
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 limita de curgere minima: 241 MPa; 
 limita de rupere: 413 MPa. 
Pe lângă presiunea maximă admisibilă de operare (pmax op) și presiunea 

teoretică la care defectul cedează (pcd), factorulul de reparare estimat (fre) se 
calculează cu relația: 

fre = pmax op / pcd     (3) 
Observație: pentru valorile unde pcd se află sub pmax op, valoarea fre este mai 

mare ca 1. 
 
Graficul din figura 24 indică defectele cu pierdere de metal pentru care s-a 

calculat fre. 
 

 
 

Fig. 24. Defectele cu pierdere de metal pentru care s-a calculat fre. 
 

Figura 25 reprezintă imaginea unui Raport Final privind inspecția 
sistemului de conducte. 
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Fig. 25. Raport Final. 
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Tabelul 6 oferă exemple de defecte cu pierdere de metal și/sau anomalii 
identificate la conducte. 

 
Tabelul 6 – Exemple de defecte / anomalii 

Defect Nr. INCIDENT COMENTARIU 

1 PM-DC, pierdere de metal-defect 
de construcție 

- posibil zona sudurii 
circumferențiale 

2 PM-DFL, pierdere de metal-defect 
de fabricație 

- posibil laminare 

3 PM-DFSL, pierdere de metal-
defect de fabricație 

- posibil zona sudurii longitudinale 

4 DSS, defect sudură șpirală  

5 ADI-C, anomalie a diametrului 
interior-cută 

 

 
Defect Nr. 1 reprezintă un defect cu pierdere de metal, apărut în cursul 

construcției, înregistrat în zona sudurii circumferențiale; 
Defect Nr. 2 se eferă la un defect cu pierdere de metal, clasificat ca apărut în 

procesul de fabricație, cel mai probabil reprezentând o laminare; 
Defect Nr. 3 reprezintă un defect cu pierdere de metal, apărut în procesul de 

fabricație înregistrat în zona sudurii longitudinale; 
Defect Nr. 4 se eferă lao neregularitate la sudura în  șpirală, care nu 

reprezintă o pierdere de metal reală; 
Defect Nr. 5 reprezintă o anomalie a diametrului intern, clasificată ca fiind o 

cută, care înseamnă o reducere relativ scurtă și ascuțită a diametrului intern. O 
măsurare precisă a unui asemenea tip de defect nu este posibilă. Aceste anomalii, ca 
atare, sunt numai listate. 

În concluzie un defect mecanic este definit ca fiind: o deteriorare localizată 
a conductei rezultată din contactul cu un obiect. Deteriorarea mecanică nu poate fi 
caracterizată ca un criteriu singular, iar localizarea se referă la limitarea 
prejudiciului pentru o porțiune din secțiunea transversală a conductei sau la o 
dimensiune limitată pe lungimea acesteia. 

6. BENEFICIILE IMP 

Implementarea unei soluții de Managementul Integrității Conductelor aduce 
numeroase beneficii directe și indirecte operatorului care administrează sistemul de 
conducte, precum: 

 Simplifică fluxul de lucru, reduce surplusul administrativ; 
 Reduce considerabil perioada întreruperilor neprogramate; 
 Reduce costurile de întreținere și inventar; 
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 Minimizează costul total al deținerii; 
 Maximizează eficiența mentenanței; 
 Crește durata de viață și optimizează disponibilitatea echipamentelor; 
 Crește eficiența utilizării conductelor; 
 Crește indicele de profitabilitate al organizației; 
 Îmbunătățește procesele de achiziție; 
 Asigură disponibilitatea pieselor de schimb; 
 Îmbunătățește utilizarea resurselor. 
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