
CONFORMIDADE COM OS CÓDIGOS 

SOLUÇÃO DE DIGITALIZ AÇÃO 3D PAR A AVALIAÇÃO 
DA INTEGRIDADE DA TUBUL AÇÃO!

SOLUÇÕES PORTÁTEIS EM MEDIÇÃO 3D

SOLUÇÕES 
NDT



FERRAMENTA ILI CORRELATION
A ferramenta ILI Correlation é usada para correlacionar dados de inspeção em linha aos 
dados de inspeção de digitalização Pipecheck 3D. A interface do usuário foi otimizada 
para comparar profundidades, comprimentos, largura e pressão do jato.

Para avaliar os desempenhos da ferramenta ILI corretamente, os operadores da tubulação 
precisam realizar análises estatísticas da população com um dispositivo que oferece 
maior precisão do que a tecnologia de MFL (vazamento de fluxo magnético). Os scanners 
Handyscan 3D captam áreas de danos e perda de metal rapidamente e colaboram para 
uma população maior e mais aceitável de análise estatística.

Os operadores podem avaliar desempenhos de ILI comparando dados do poço a dados 
Pipecheck para determinar os locais que realmente precisam ser escavados com maior 
precisão.

O módulo de corrosão da tubulação do Pipecheck oferece 
processamento de dados extremamente rápido e confiável que gera 
resultados instantâneos e no próprio local. Os dados são apresentados 
em um relatório completo do Excel, com muito mais precisão e grande 
fator de repetição no comparativo com métodos de medição como a 
medição no poço, as sondas ultrassônicas (UT) e os lasers de linha 
única.

Funções principais:
 – Regras de interação aplicadas automaticamente.
 –  Mapeamento 3D e 2D colorido com sobreposição do percurso no 

fundo do rio.
 –
 –  Cálculo da pressão estimada do jato de acordo com o código ASME 

 –  Medição da profundidade da corrosão, dimensões e posições 
no duto.

 –  “Profundidade instantânea”: arraste o mouse sobre o ponto para 
conferir a medição de profundidade da corrosão local.

 – Recursos avançados de medição de poço virtual.
 – Avaliação interna e externa.

Os operadores da tubulação e as empresas que prestam 
serviços de testes não destrutivos têm que lidar com uma 
pressão cada vez maior das autoridades, órgãos 
normativos e ambientalistas para garantir a integridade 
da rede da tubulação e manter os custos de manutenção 
no menor patamar possível. Também há pressão constante 
nas equipes de campo com relação a concluir as inspeções 
o mais rápido possível para que o local da escavação seja 
coberto de novo e a tubulação comece a operar o quanto 
antes. Considerando esses fatores, a utilização de 
ferramentas de inspeção de superfície confiáveis, 
eficientes e de uso fácil é imprescindível.

Para atender a essas necessidades, a Creaform 
desenvolveu a solução Pipecheck para avaliação de 
integridade da tubulação. A solução conta com scanner 
portátil Handyscan 3D e o Pipecheck, um software de 
avaliação de danos mecânicos e corrosão da tubulação.

Graças a esta tecnologia exclusiva de digitalização 3D e 
software inovador, a inspeção de superfície foi reinventada 
totalmente! 

MÓDULO DO SOFTWARE DE CORROSÃO MÓDULO DO SOFTWARE DE DANOS MECÂNICOS 

Este módulo de software foi desenvolvido especialmente para a 
análise de danos mecânicos da tubulação. Este módulo conta com 
várias funcionalidades principais que aumentam o entendimento do 
recuo e facilitam as decisões. Resultados instantâneos gerados no 
local e diretamente no formato Excel.

Funções principais:
 –  Medição da profundidade máxima com técnica de margem reta nas 

duas direções.
 – Detecção automática da profundidade máxima.
 –  Criação automática das seções cruzadas 2D nas duas direções na 

profundidade máxima.
 –
 – Proporção de profundidade sobre diâmetro.
 – Diâmetro máximo a 90 graus do recuo.
 – Medição de largura e comprimento para cada recuo.
 – Avaliação interna e externa.



TRUaccuracyTM EM QUALQUER LUGAR DA 
TUBULAÇÃO. 
RECURSOS AVANÇADOS 
DE MEDIÇÃO DE 
POÇO VIRTUAL. A 
CONFIGURAÇÃO DE 
MEDIÇÃO DO 
POÇO É ADAPTADA 
AUTOMATICAMENTE 
PRÓXIMO ÀS SOLDAS PARA GARANTIR UMA MEDIÇÃO 
MAIS PRECISA. 

SOLUÇÃO Pipecheck

TRUportabilityTM. PESO LEVE (1 KG). 
PODE SER TRANSPORTADO NO LOCAL COM 
MUITA FACILIDADE.

TRUsimplicityTM. TANTO 
PROCESSO DE DIGITALIZAÇÃO QUANTO 

A ANÁLISE SÃO INDEPENDENTES DAS 
HABILIDADES DO INSPETOR.

AMBIENTE DE TRABALHO 
INTUITIVO E DE USO FÁCIL.

VISUALIZAÇÃO EM TEMPO 
REAL. A AQUISIÇÃO DE DADOS PODE 

SER VISUALIZADA EM TEMPO REAL .

TRUaccuracyTM. O LINK DINÂMICO 
ENTRE A TUBULAÇÃO E O SCANNER 
PRESERVA A PRECISÃO E A RESOLUÇÃO 
EM TODOS OS AMBIENTES COM 
VIBRAÇÕES EM CAMPO.

RESULTADOS DE ALTA 
QUALIDADE. COM UMA PRECISÃO 

DE ATÉ ± 50 MICRON .

GERAÇÃO DE RELATÓRIOS NO LOCAL. 
OS RESULTADOS SÃO GERADOS EM QUESTÃO 

DE POUCOS MINUTOS.

EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS 

DO CÓDIGO (ASME B31G).

VELOCIDADE DA DIGITALIZAÇÃO. 10 
VEZES MAIS RÁPIDO DO QUE A TÉCNICA 
DE MEDIÇÃO DE NO POÇO.

DISPOSITIVO COM 
AUTOPOSICIONAMENTO. DISPENSA 
CODIFICADORES OU SCANNERS MECÂNICOS 
DE GRANDE PORTE PARA FAZER A REFERÊNCIA 
DOS DADOS. 



PACOTE

 – Scanner Handyscan 3D a laser

 – Licença de software do Pipecheck

 – Seta de referência com maleta

 – Placa de calibragem

 – Apoio ergonômico (para o scanner)

 – Cabo FireWire de 2,5 metros

 – Adaptador FireWire (ExpressCard)

 – Fonte de alimentação

 – Alvos de posicionamento 5 x 500

 – 3 dias de treinamento

 –  Garantia de 1 ano para as peças e mão 
de obra

 – Field Pack reforçado com tablet sem fio

 – Computador laptop certificado

 – Peça de referência Pipecheck

FIELD PACK REFORÇADO COM TABLET SEM FIO

Para empresas que procuram excelência de performance em campo, a Creaform desenvolveu o pacote de acessórios completo. O nosso 

Field Pack reforçado inclui um tablet sem fio para visualização em tempo real das superfícies digitalizadas. 

Também conta com 3 fontes de energia compatíveis para escolher: conjunto de baterias Creaform com carregador*, entrada 110/220V 

direta ou bateria de carro.

 – Computador laptop certificado

 – Maleta reforçada Pelican para laptop

 – Tablet sem fio

 – Um conjunto de baterias Creaform com carregador

 – Apoio magnético para scanner

 – Apoio magnético para tablet

 – Tripé para a maleta Pelican

 – Cabo FireWire de 8 metros 

 – Adaptador FireWire (ExpressCard)

 – Cabos da bateria de carro para energia de emergência

*Quando usado com bateria externa, o Field Pack reforçado oferece uma autonomia de 8 horas.

ESPECIFICAÇÕES  
TÉCNICAS

PESO 980 g 1,25 kg

DIMENSÕES 160 x 260 x 210 mm 172 x 260 x 216 mm

TAXA DE MEDIÇÃO 18.000 medições/s 25.000 medições/s

CLASSE DO LASER II (seguro para a visão)

RESOLUÇÃO 0,100 mm 0,050 mm

PRECISÃO Até 0,050 mm Até 0,040 mm

PRECISÃO VOLUMÉTRICA (mm)(1) 0,020 mm + 0,200 mm/m 0,020 mm + 0,100 mm/m

PRECISÃO VOLUMÉTRICA (mm)(1)

(COM MaxSHOT 3D)
0,020 mm + 0,025 mm/m 0,020 mm + 0,025 mm/m

DISTÂNCIA DE RECUO 300 mm 300 mm

PROFUNDIDADE DO CAMPO ± 150 mm ± 150 mm

ÁREA DE ALCANCE 
DO LASER

210 mm x 210 mm
210 mm x 210 mm

Alta resolução: 60 mm x 60 mm

SOFTWARE Pipecheck

(1)De acordo com o padrão ISO 10360, a precisão volumétrica é definida como sendo um valor dependente do tamanho.

SCANNERS PORTÁTEIS Handyscan 3D

Os scanners portáteis Handyscan 3D são confiáveis, precisos e muito fáceis de usar. Com 

visão binocular e triangulação, o scanner pode se autoposicionar em um sistema de 

referência dinâmica exclusivo na tubulação, o que garante um grande fator de repetição 

e alta precisão das medições de avaliação de danos na tubulação. O resultado da 

digitalização 3D é colocado perfeitamente em escala para representar a geometria real 

e possibilita a visualização facilitada dos defeitos da corrosão.

A solução Pipecheck da Creaform oferece dois modelos de scanners a laser 3D para 

escolher, dependendo do nível exigido de precisão.
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Pipecheck 
PRODUTOS RELACIONADOS

MaxSHOT 3DTM

O sistema de medição por coordenadas ópticas MaxSHOT 3D é um produto 

complementar que agrega fotometria a uma grande variedade de aplicações de 

digitalização 3D. O sistema combina a câmera de vídeo fotométrica MaxSHOT 3D e o 

software de processamento VXshotTM e se destaca dos outros sistemas devido à sua 

facilidade de uso. Seu design simplificado permite que até mesmo pessoas que não 

conheçam a fotometria gerem rapidamente e facilmente um modelo de posicionamento 

de alta precisão de um objeto com base em uma série de fotos.

O sistema MaxSHOT 3D gera modelos de posicionamento que podem ser usados com 

todos os scanners Handyscan 3D para determinar seu reposicionamento ao redor do 

objeto a ser digitalizado. Dados extremamente precisos, principalmente na medição 

de peças de grandes proporções.

O Pipecheck Viewer oferece 

novos recursos de 

demonstração e geração 

de relatórios. Prestadoras 

de serviços que querem 

mais informações sobre o 

Pipecheck ou conferir seu visual e uso 

podem fazer o download de estudos de caso 

reais e visualizar os resultados em 3D. 

As empresas que já usam o Pipecheck 

podem gerar relatórios completos do Excel 

com modelos 3D analisados de todos os 

seus clientes. Isso representa um valor sem 

precedentes de dados disponíveis para 

engenheiros de integridade de tubulações!

Pipecheck 
VIEWER

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE DA CREAFORM
Ao adquirir a solução Pipecheck, você 
poderá contar com o programa do  
serviço de atendimento ao cliente da 
Creaform. Oferecemos suporte técnico 
multilíngue disponível em todos os 
continentes, com especialistas 
dedicados, pró-ativos e experientes no 
produto.

Nós consideramos importante ajudar 
nossos clientes a simplificar o trabalho, 
a aumentar a eficiência e a tirar o 
máximo de proveito do kit Pipecheck. 

Para que você esteja atualizado com as mais novas tecnologias, você pode ter acesso 
instantâneo ao download de cada nova versão do módulo Pipecheck. Caso queira, você 
pode solicitar a visita de Engenheiro de Aplicações qualificado para ajudá-lo a iniciar o uso 
de seu scanner 3D, além de fornecer treinamento nas suas aplicações em particular.

Além disso, os agentes de atendimento ao cliente da Creaform farão acompanhamento 
para que possamos garantir que todos os nossos clientes estão satisfeitos com sua 
solução Pipecheck, assegurando que sabem exatamente como entrar em contato em caso 
de problemas. Caso enfrente algum imprevisto, garantimos manutenção rápida e confiável.


