
Inspeções não intrusivas

Os equipamentos de sistemas sob pressão, em particular os recipientes sob pressão, 
devem ser periodicamente submetidos a inspeções regulamentares através de ensaios 
não destrutivos, para verificar que ainda são seguros. Estas inspeções podem ser 
"intrusivas", quando um inspetor entra fisicamente no recipiente, ou "não intrusivas". As 
técnicas de inspeção não intrusiva podem ser utilizadas como complemento de um 
programa de inspeções internas, para fornecer testes que justifiquem um adiamento de 
uma entrada de pessoal ou em substituição de um programa de inspeção intrusiva. Uma 
inspeção não intrusiva bem planeada pode apresentar vantagens importantes aos 
operadores, entre as quais, uma maior eficiência e uma diminuição dos riscos para o 
pessoal.

A NOSSA SOLUÇÃO

A Applus+ tem uma vasta experiência na definição e na execução do alcance de 
trabalhos de inspeção não intrusiva. As operações de inspeção não intrusiva devem ser 
estudadas cuidadosa e sistematicamente e, graças ao nosso profundo conhecimento dos 
processos e dos recipientes utilizados, podemos otimizar as tarefas de inspeção para 
estabelecer um regime de inspeções totalmente personalizado e garantir assim a 
manutenção da integridade dos equipamentos do cliente.
 
Com as nossas equipas de engenheiros de inspeção experientes e técnicos 
especializados presentes em todo o mundo e com uma vasta gama de técnicas e 
tecnologias convencionais e avançadas (intrusivas e não intrusivas) à nossa disposição, 
a Applus+ pode proporcionar ao cliente uma solução completa de inspeção eficiente e 
segura.
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Clientes alvo

As inspeções não intrusivas podem ser utilizadas para inspecionar diferentes tipos de 
recipientes sob pressão. No entanto, exigem uma abordagem mais sofisticada e 
cuidadosa do que uma inspeção intrusiva normal. Deve ter-se em conta o tipo de 
recipiente, a sua utilização, a geometria, os materiais, os mecanismos prováveis de 
avaria e o histórico de manutenção e inspeções e identificar uma técnica ou combinação 
de técnicas adequadas para cada zona do recipiente. Um recipiente recetor de ar sem 
mecanismos internos prováveis de avaria, por exemplo, poderia ser inspecionado 
através de técnicas de ensaios por ultrassons.
 
É importante definir com antecedência os objetivos de qualquer inspeção não intrusiva, 
pois são vários os fatores que podem afetar a sua eficácia e influir na decisão de optar 
ou não por este tipo de técnica.
 
Nem sempre é possível utilizar uma inspeção não intrusiva e a decisão depende 
fundamentalmente do próprio recipiente e do nível de degradação previsto.
 
 
 

Principais benefícios para o cliente

As inspeções não intrusivas da Applus+ apresentam as seguintes vantagens para o 
cliente:
 

Menos riscos para o pessoal.
Menos tempo de inatividade por encerramentos/paragens.
Maior eficiência, por não ser necessário entrar no sistema.
Menos contaminação do sistema e menos possibilidades de criar problemas onde 
anteriormente não os havia.
Poupança de custos.
Registo dos dados num sistema completo de inspeção baseada no risco, para sua 
posterior consulta e utilização.
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