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Roboty do rurociągów INSPECTOR SYSTEMS 

są produkowane i udoskonalane z przeznacze- 

niem dla inspekcji, badań i napraw kom-

pleksowych systemów rurociągowych.

Innowacyjna konstrukcja pozwala robotom 

przemieszczać się wewnątrz długich rurociągów 

z wieloma kolanami i pionowymi odcinkami.

W zależności od typu robotów oraz rodzaju 

aplikacji serwisowych, technologie zrobotyzo-

wane mogą być ogólnie dostępne w świecie, 

jednak do zastosowań specjalistycznych mu-

szą być zaprojektowane i  wyposażane zgodnie 

ze specyficznymi wymaganiami klienta.

Inspector Systems posiada bogate  i zróżnico-

wane doświadczenie w zakresie specyficznych 

modułów dla klienta na „tysiąc i jeden” przy-

padków zastosowań.

Roboty do rurociągów składają się z wielu 

elementów napędowych, które są połączone 

przy pomocy elastycznych mieszków. Kom-

pletowane są z indywidualną głowicą do 

testowania, inspekcji, szlifowania 

itp. Koła modułów napędowych 

są dociskane pneumatycznie do 

wewnętrznych ścian rurociągów, gwarantując 

właściwą jazdę również wzdłuż pionowych 

odcinków rur i kolan.

Roboty do rurociągów od 

Inspector Systems podróżują poprzez:

• Pionowe odcinki rur

• Rurociągi o długości do 500 m

• Rury o średnicach od 75 do 750 mm

• Odgałęzienia rurociągów

• Zmienne średnice w sekcjach

• Rurociągi podziemne z graniami spoin

• Kolana o promieniu gięcia od 1,5 D

Roboty przeznaczone do inspekcji 

wideo i laserowych 

Inspector Systems posiada dwa lub trzy elementy napędo-

we i jedną głowicę inspekcyjną. Dwa silniki napędowe 

prądu stałego na moduł zapewniają prędkość inspekcyjną 

do 200 m/h w dwóch kierunkach oraz umożliwiają poko-

nywanie kolan o promieniu gięcia od 1,5 D i większych.

Głowica inspekcyjna zamontowana 

jest na panewkowo-uchylnym mecha-

nizmie, zintegrowana z kolorową kamerą 

CCD o wysokiej rozdzielczości i 10-krot-

nym zoomie. Z panewkowo-uchylną głowicą 

zintegrowana jest również głowica laserowa 

umożliwiająca wewnętrzne pomiary i klasyfikację 

defektów oraz korozji.

Dla inspekcji wewnętrznych wideo i pomiarów la-

serowych przewidziano roboty poruszające się wewnątrz 

rurociągów o średnicach wewnętrznych od 75 do 750 mm.

Roboty 
Inspekcyjne



Pomiar grubości ścian 

100% powierzchni

Ultradźwiękowe roboty ins-

pekcyjne Inspector Systems 

wykonują szczegółowe pomiary 

grubości ścianek rurociągów. 

Określają one grubości ścianek rur praktycznie na 

całej badanej powierzchni oraz lokalizują defek-

ty zarówno na wewnętrznych i zewnętrznych 

powierzchniach rur. Wszystkie zebrane pomiary 

przesyłane są online. 

Elastyczne roboty mogą być umieszczane w bardzo 

ograniczonych przestrzeniach. Tak więc mogą 

pracować zarówno w ciasnych kolanach, jak i w 

pionowych odcinakach rur. Roboty z głowicami 

ultradźwiękowymi mogą być zastosowane do rur o 

średnicach 130 mm i większych.

Roboty z głowicami szlifującymi Inspector Systems 

zaprojektowane są do naprawy poprzez roz-

szlifowywanie defektów oraz do usuwania 

grani spoin  wewnątrz rurociągów. Obróbka spoin 

jest konieczna wszędzie tam, gdzie poddawane są 

one wysokim wytężeniom oraz występuje koniecz-

ność zachowania wymagających norm jakości i 

bezpieczeństwa.Inspector Systems oferuje 

technologię obróbki zaaprobowaną na ryn-

ku światowym i uznawaną przez ekspertów, 

zapewniającą skuteczne zastosowanie w 

najtrudniejszych warunkach i zapobiegającą 

przed kosztowną wymianą rur.

Roboty do Inspekcji 
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Inspekcje można planować

INSPECTOR SYSTEMS jest światowym liderem 

w wytwarzaniu i rozwoju zrobotyzowanych technologii 

wewnętrznych inspekcji nieniszczących oraz naprawy 

kompleksowych systemów rurociągowych.

Od roku 1983 Inspector Systems jest niezawodnym 

partnerem dla dużych firm o zasięgu międzynarodowym.

Roboty do rur z  Rödermark w Hesji są wykorzystywane 

z wielkim sukcesem na wszystkich kontynentach. Główne 

pola zastosowań to zapewnienie jakości, bezpieczeństwa 

i napraw w elektrowniach atomowych, energetyce kon-

wencjonalnej, rafineriach, zakładach chemicznych i petro-

chemicznych, miejskich sieciach grzewczych, rurociągach 

gazowych i na morskich platformach wydobywczych.

Technologia i automatyzacja są jedynie warunkami 

wstępnymi, ale tylko poprzez wzajemne oddziaływanie 

wykwalifikowanej kadry i najnowszej technologii, a także 

wysoki poziom zaangażowania w wypełnianiu standardów 

jakości, osiągamy właściwy poziom satysfakcji oczekiwa-

ny przez Inspector Systems oraz naszych klientów.

Wysoką jakość naszych usług potwierdzają posiadane 

certyfikaty DIN ISO 9001 oraz kwalifikacja zgodności z 

wymaganiami dla energetyki jądrowej według KTA 1401. 

Innowacyjna zrobotyzowana technologia to jest to, na 

czym możesz polegać!

Poza ofertą technologii zrobotyzowanych, również wyko-

nujemy inne usługi wymagane przez naszych klientów, 

związane z inspekcjami i naprawami.
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