
SENSORES ULTRA-SÔNICOS INTELIGENTES

Monitor submarino de Espessura
de Paredes (WTM) ClampOn
PROCESSAMENTO DE SINAIS DIGITAIS

SENSORES ULTRA-SÔNICOS INTELIGENTES

VANTAGENS

• Não intrusivo
• Operável por ROV
• Adaptável a todos os funis ROV

compactos ClampOn
• Independente ou com comuni-

cação por meio de ROV
• Processamento e armazena-

mento de dados a bordo
• Indicação local
• Rentável
• Compacto e robusto

PLANO DE FUNDO

Com o aumento da preocupação com a
integridade de estruturas submarinas e
tubulações, as operadoras precisam do
máximo possível de informações sobre a
condição física dos tubos e linhas de
fluxo. O monitoramento permanente
pode abranger determinados requisitos,
mas a possibilidade de fazer inspeções
repetidas em locais importantes oferece
mais informações e valor. O ClampOn
Subsea WTM (Monitor de espessura de
parede) é uma ferramenta implantada por
ROV para a medição precisa da espes-
sura de paredes de tubos por meio de
equipamentos permanentes ou instalá-
veis no ROV.

PRINCÍPIO DE OPERAÇÃO

O ClampOn Subsea WTM é uma ferra-
menta flexível, projetada para instalação
temporária e inspeção em tubos e locais
diversos. O instrumento mede a espes-
sura da parede de tubos usando o tempo
de deslocamento de pulsos ultrassôni-
cos. O sensor é equipado com um ele-
mento piezoelétrico para oferecer medi-
ções precisas da espessura da parede em
modo multieco. LampO instrumento não
é intrusivo e é capaz de fazer a medição
em tubos revestidos.  Como ele é insta-
lado em um funil preso à superfície do
tubo, não há peças expostas à pressão
de fluxo ou em contato com o fluxo. Os
dados são armazenados em memória

ClampOn Subsea WTM com suporte opcional para instalação em retromontagem.
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ESPECIFICAÇÕES PRINCIPAIS

• Método de operação: Monitoramento Ultrassônico de 
Espessura (UTM)

• Faixa de espessura da parede: 5 a 150 mm
• Espessura máxima do revestimento: 10 mm
• Resolução: 0,01 mm
• Repetibilidade: Superior a 1%
• Armazenamento interno de dados: 32 GB
• Interface de dados: USB / Série
• Bateria: Íons de lítio recarregável
• Capacidade da bateria em
modo de espera: >24 horas

• Capacidade da bateria em
operação contínua: >12 horas

• MTBF: >10 anos
• Tamanho: 90 mm x 510 mm
• Peso: 7 kg no ar / 5 kg na água
• Material: Titânio, POM
• Profundidade do projeto: 2700 m (8860 pés)
• Nível de Prontidão Tecnológica (TRL): 7

Flash-RAM interna para download e
análise de dados rápida e simples depois
de recuperados, ou ficam disponíveis
como medição em tempo real por meio
de cabos submarinos opcionais até a
superfície.

INSTALAÇÃO

Com o seu design multifuncional, o
ClampOn WTM é facilmente implantado e
instalado em diversos funis submarinos
da ClampOn. Eles podem ser funis exi-
stentes para detectores de areia ou de
PIG ClampOn, ou ainda acessórios dedi-
cados apenas para o WTM. 
Se não existirem acessórios de monta-
gem pré-instalados, um funil ROV insta-
lável poderá ser fornecido e instalado.
É realizada uma calibração rápida com
o kit incluso na parte superior antes de o
instrumento ser implantado. A medição
real é realizada em minutos. Depois disso,
o instrumento é retraído e movido para
o próximo local de medição, ou de volta
para a superfície para download de dados.

O kit do ClampOn Subsea WTM é com-
posto por:
- Instrumento do WTM
- «Start plug» com indicador de LED
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O kit ClampOn WTM na caixa de
armazenamento e transporte.

ClampOn Subsea WTM  (Monitor Submarino de Espessura de Paredes).

- Bloco de calibração
- Módulo de Interface (para carrega-
mento e recuperação de dados)

- Cabos e software
- Caixa de transporte e armazenamento


