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Monitor de corrosão e erosão
ClampOn Subsea CEM®
PROCESSAMENTO DE SINAL DIGITAL

VANTAGENS

• Tempo real
• Não intrusivo
• Modernização
• Ampla área de cobertura
• Resolução precisa/alta

PLANO DE FUNDO

A corrosão e a erosão são reconhecidas
como alguns dos mais graves problemas
enfrentados pelas indústrias em todo o
mundo e resultam em perdas no valor de
centenas de bilhões de dólares a cada
ano. A corrosão e a erosão também 
representam desafios significativos para
a indústria de petróleo e gás mundial,
causando sérias ameaças ao meio ambi-
ente, às pessoas e aos sistemas de trans-
porte e produção. Grandes economias
podem ser atingidas através do estabele-
cimento de um código de Boas práticas
a fim de lidar com essas questões. A
medição precisa e confiável da corrosão
e da erosão é uma parte natural dessas

Boas práticas, pois dessa forma, é pos-
sível monitorar a condição dos tubos,
determinar intervalos de inspeção com
mais precisão e garantir uma operação
mais segura e mais rentável.
Soluções de modernização e ROV capa-
zes de monitorar áreas particularmente
suscetíveis à corrosão e erosão são cru-
ciais. O Monitor de corrosão e erosão
ClampOn Subsea (CEM®) está disponível
como uma unidade ROV equipada e como
um sistema pré-instalado desenvolvido
como um JIP com BP. 
Os principais operadores escolheram o
ClampOn Subsea CEM® como a melhor
solução para seus ativos e operações
submarinas.

PRINCÍPIO DE OPERAÇÃO

O ClampOn Subsea CEM® é um instru-
mento ultrassônico projetado para medir
a perda de espessura de parede em
tubos sobre uma área definida. Ele usa
o ultrassom ativo e explora as proprie-
dades das Ondas de Lamb guiadas

acústicas para detectar as alterações
na espessura da parede em relação aos
valores de referência obtidos durante a
instalação do sistema. Até 32 transdu-
tores transmitem e recebem sinais de e
para o outro para formar uma grade de
percursos de sinal ao longo de uma área
definida. Dessa forma, é possível moni-
torizar as alterações na espessura da
parede do tubo. O ponto em que a corro-
são e a erosão ocorrem e a espessura
da parede real podem ser medidos
através dos princípios da tomografia. 
A área de cobertura e a precisão/sensi-
bilidade dependem do número de trans-
dutores instalados no tubo. Com o
número certo de transdutores, pode ser
obtido até 100% de cobertura de uma
determinada área. O CEM® pode detec-
tar alterações na espessura da parede tão
pequenas quanto 1%, executar medições
em diâmetros de tubo de 75 mm (3 pol.)
e acima, além de espessuras de parede
de 4 mm a 35 mm (0,157 pol. a 1,378
pol.). 

Carretel com ClampOn CEM® pré-instalado com componentes eletrônicos ROV instaláveis/recuperáveis.
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ESPECIFICAÇÕES PRINCIPAIS

• Método de operação: Ultrassom acústico com transdutores EMAT

• Área de cobertura máxima: 3 m² (32 pés²) com 8 transdutores 

• Sensibilidade: 0,1% da espessura da parede

• Repetibilidade: ±0,04% da espessura da parede

• Faixa de espessura da parede: 4 a 35 mm (0,158 pol. a 1,378 pol.)

• DO mínimo do tubo: 6 pol.

• Material da parede: Metais e ligas condutoras

• Vida útil: 30 anos (+10 anos para sistema montado em ROV)

• Eletrônica: 8 / 32 canais CEMAT com controlador automático

• Comunicação: Ethernet/Serial/Acústico duplos

• Fornecimento de energia: 12-36 VDC, 6W nominal

• Temperatura da tubulação: -20 °C a 150 °C (-4 °F a 302 °F)

• Temperatura de operação dos

componentes eletrônicos: -20 °C a 60 °C [-4 °F a 140 °F]

• Profundidade: 3.000 m (9.842 pés)

• DO do tubo/Espessura da parede: >8

INSTALAÇÃO

Com o seu design clamp-on, o sistema
é fácil de instalar e a ausência de peças
móveis significa que ele é praticamente
livre de manutenção. Assim, o Subsea
CEM® possui a robustez necessária para
suportar condições submarinas ao longo
da sua vida em campo. Também não há
necessidade de recalibração após a in-
stalação. Ele é mais rentável, preciso e
confiável do que outros métodos contro-
lados por ROV, ou seja, medição de ponto,
visto que ele monitora uma seção inteira
do tubo e não apenas um único ponto,
que pode perder inteiramente um ponto
de corrosão ou erosão. Ao escolher cui-
dadosamente a posição dos transdutores,
é possível monitorar a infraestrutura que
geralmente fica inacessível para inspe-
ção. O sistema pode cobrir uma grande
parte da tubulação (normalmente até
dois metros de comprimento), depen-
dendo do número de transdutores
utilizados. 
O CEM® está disponível como um dispo-
sitivo instalado de forma permanente ou

um sistema ROV recuperável. Ele pode
ser instalado em tubos retos (corrosão)
ou em torno de dobras/cotovelos (ero-
são). São possíveis diversas configura-
ções de sistema, desde estações de
monitoramento independentes com o
registro de dados internos até a in-

tegração em tempo real completa em
uma infraestrutura de dados existente. 
O CEM® é um instrumento versátil que
pode ser utilizado para monitorar difer-
entes tipos de estruturas metálicas, por
exemplo, coletores, condutos e ligações
em ponte.

Percursos de sinal entre diversos transdutores em um sistema Subsea CEM® (tampas mecânicas/de isolamento removidas).
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