
 مسبار التآكل الموضعي
 

مجس الكتشاف التآكل بشكل مبكر بطريقة مبتكرة مع تحكم عن بعد
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 انذار مبكر لتفادي المشاكل •

 يعطي فكرة عن عمق التآكل •

 يعمل بالتحكم عن بعد •

 يكتشف التآكل الناجم عن التيار المستمر والمتناوب •

 اختراع حاصل على براءة اختراع •

 يعمل بدون الحاجة الى مصدر للطاقة •



3C Corrosion Control Company 
Billeberga station, P.O. Box 324 
261 23 Landskrona, Sweden 

www.3ccc.se Tel: +46 418 411 900 
E-mail: info@3ccc.se 

 الخصائص والمميزات
 

طريقة العمل الميكانيكة تعطي نتائج مضمونة وكذذلذت تذتذطذلذب الذحذد  •
 االدنى من عمليات االدامة وبذلت كلفة اقل واستمرار للتشغيل.

 
التصميم المبسط للغاية يؤمن ضمان العمل بشكل دقيق ومضمون في  •

 اكثر الظروف البيئية قساوة.
 

اليحتاج المسبار نفسه لمصدر طاقة, وهو يراقب عن بعد من مركز  •
التحكم حيث يقوم بارسال البيانات الى المركز فالجزء المرسل فقط 

يحتاج الى طاقة والتي يمكن تأمينها عن طريق الطاقة الشمسية 
 باستخدام خلية شمسية صغيرة تثبت اعلى العمود.

 
ان تنصيب المسبار بالقرب من الخطوط الحديثة او القديمة المعرضة  •

لخطر التآكل بسبب قربها من خطوط الكهرباء ذات الضغط العالي 
يعطي انذارا مبكرا قبل ان يتعرض االنبوب لتآكل وثقب وبذلت يتجنب 

المشقل الكلف العالية لتوقيف العمل والصيانة واعادة الضخ اذا ما 
 حدث الثقب قبل ان يتم اكتشافه.

 نبذة
 

لقد قمنا اساسا بتطوير مسبار التآكل الموضعي من اجل الكشف عن التآكل الناجم عن تاثير التيار 
فمن المعروف ان خطوط االنابيب الموجودة بالقرب من خطوط الكهرباء ذات القدرة  , ACالمتناوب 

العالية يمكن ان تتعرض لخطر التآكل الناجم عن تاثير التيار المتناوب . واالنابيب المطلية بشكل جيد هي 
 عرضة للخطر بشكل اكبر.

وكذلت فمن المعروف ان القيام بعمليات تقليدية للكشف عن التآكل هو امر مكلف ماديا ويحتاج الى عمالة 
 كثيرة ووقت طويل.

 باالضافة الى ان نتائج الكشف التقليدي تظهر بعد ان يكون التآكل قد وصل حدودا بعيدة وخطيرة.
اما االنواع االخرى من المعدات اليمكنها الكشف عن اغلب االنواع من التآكل الناجم عن التيار المتناوب 

فيمكنه اكتشاف  3C التي يمكن ان تسبب تآكال سريعا وخطيرا في االنبوب اما مسبار التآكل الخاص ب 
 ذلت مبكرا وفي مراحله االولى.

كل االنواع االخرى من التآكل المحتملة على االنابيب يمكن اكتشافها باالضافة الى اكتشاف التآكل في 
منشآت اخرى من حديد التسليح داخل الخرسانة )الكونكريت( وكذلت االنابيب في المصافي النفطية 

 والصهاريج في محطات الوقود.

 فكرة العمل
 

يتم دفن مسبار التآكل في خندق االنبوب المراد مراقبته وبالقرب منه ويكون موصال كهربائيا به , عند ذلت يكون المسبار معرضا 
 لنفس الظروف التي يتعرض لها االنبوب من حيث الوسط االلكتروليتي والبيئة التاثر بالكهرباء الناجم عن خطوط الضغط العالي.
عندما يحدث التآكل في المسبار ويحدث ثقب في الجزء المخصص لذلت والذي وضع تحت ضغط هواء مسبقا, يتسرب الضغط 

وينخفض تحت المستوى المعلوم وهذا مايكتشفه مقياس الضغط المرفق حاال ويرسل الى لوحة القياس او عبر التحكم عن بعد الى 
 محطة المراقبة.

 


