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ТОВ «Компанія «Актив Альянс» було створено у 2016 році;
ТОВ «Компанія
«Актив Альянс» виконало очистку та
профілеметрію понад 2000 км трубопроводів різних
діаметрів;
Послуги з проведення внутрішньотрубної діагностики та
очистки
трубопроводу
надаються
за
допомогою
діагностичних приладів, розроблених та виготовлених нашою
командою інженерів;
ТОВ «Компанія «Актив Альянс» є дійсним членом торговопромислової палати України;
Політика якості:
Політика якості ТОВ «Компанія «Актив Альянс» відповідає
стандартам, підтвердженим наступними сертифікатами: ISO
9001: 2015, ISO 29001: 2010, ISO 37001: 2016, ISO 45001:
2018, ISO 14001:2019.
Наша діяльність з обслуговування трубопроводів:
Очищення внутрішньої стінки трубопроводу за допомогою
спеціально розроблених очисних поршнів;
Виявлення місця проходження очисних поршнів під час
пропуску;
Профілеметрія за допомогою функціонального агрегату для
виявлення
геометричних
особливостей
трубопроводу
«ФАГОТ»;

ПОРШНІ ОЧИСНІ
Очисний поршень – це інструмент для очищення внутрішньої стінки
трубопроводу від відкладень, окалини, бруду, рідини, тощо, який
переміщується у трубопроводі в потоці продукту, що транспортується.
Конфігурація очисних поршнів залежить від їх призначення та умов
експлуатації.

Застосування очисних
поршнів

ОЧИСНІ
ПОРШНІ
Наша компанія є виробником очисних
поршнів для нафтогазової галузі

 очищення після будівництва для видалення
сміття з трубопроводу та визначення прохідної
здатності трубопроводу;
 очищення
перед
внутрішньотрубною
діагностикою для забезпечення найкращих
результатів;
 профілактична
очистка
для
видалення
агресивних відкладень з метою зменшення
корозії;
 періодичне очищення від забруднень, що
зменшують поперечний переріз, зокрема,
накопичення піску, глини, парафіну.

• Пінополіуретанові поршні є універсальними,
високоеластичними і, як правило, одними з
найдешевших типів очисних поршнів;
• Можуть виготовлятися одно- або двонаправленими;
• Поршні можуть бути різної щільності, покриватися
поліуретаном для збільшення довговічності та можуть
бути обладнані сталевими щітками для більш
ефективного очищення.

ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ
•

Очистка
трубопроводів
різноманітного
промислового призначення від рухливих
забруднень та вологи (конденсату);

•

Очистка
трубопроводу
від
нещільних
забруднень, зокрема для очистки трубопроводу
після проведення монтажних робіт;

•

Визначення
характеру
забруднення
трубопроводу з метою уточнення програми
очистки;

•

Контроль
можливості
використання
поліуретанових очисних поршнів та контролю
якості очистки.

ПІНОПОЛІУРЕТАНОВІ
ПОРШНІ

1. Тестування трубопроводу. Пінополіуретанові поршні низької щільності.

ПРОГРАМА ОЧИЩЕННЯ
ТРУБОПРОВОДУ
2. М’яке очищення. (4 рівні очищення з поршнями різних діаметрів (98-105% Ду).

3. Очищення середньої жорсткості. Поршні виконуються з поліуретанового корпусу (ШорА
95), дисків опорних (ШорА 90-95),та/або дисків очисних (ШорА 75-80), та/або манжет
(ШорА 80).

4. Жорстке очищення. Поршні виконуються з поліуретанового корпусу (ШорА 95), дисків
опорних (ШорА 90-95), та/або дисків очисних (ШорА 75-80), та/або манжет (ШорА 80),
та/або металевих радіальних/сегментних щіток, та/або карвінгових дисків, та/або дисків з
металевими пластинами.

5. Калібрування. Поршні виконуються з
поліуретанового корпусу (ШорА 95), двох
дисків опорних (ШорА 90-95), двох манжет
(ШорА 80), калібрувального диску 75%
та/або 85% від внутрішнього діаметру

Програма очищення підбирається
кваліфікованими фахівцями ТОВ
«Компанія
«Актив
Альянс»
індивідуально
для
кожного
конкретного випадку трубопроводу
в залежності від його технічних
характеристик, рельєфу місцевості
та інших особливостей, вказаних в
опитувальнику.

Перехід на наступний етап
очищення
виконується
при
досягненні позитивних результатів
на попередньому етапі, що
заключається
в
мінімальних
пошкодженнях
робочих/
калібрувальних
елементів
обладнання.

Основні модифікації очисних
поршнів

CLUN

CLSF

CLMS

Поршень
очисний
типу
CLUN
(Очищувальний, підвищеної прохідності )
є універсальним. Даний поршень може
комплектуватися м’яким чи щільним
очисним диском, або диском з магнітами
для
видалення
феромагнітних
забруднюючих
часток,
або
калібрувальною пластиною для виявлення
критичних звужень.
Конфігурація даного очисного поршня
виконана для проходження повороту з
радіусом 1,5D.

Поршень
очисний
типу
СLSF
(Очищувальний, оснащений м’якими
дисками)
використовується
для
видалення
різноманітних
рухливих
відкладень,
які
утворюються
в
трубопроводі після проходження поршнів
типу CLBS та/або CLBR.
Конфігурація даного очисного поршня
виконана для проходження повороту з
радіусом 1,5D.

Поршень
очисний
типу
CLMS
(Очищувальний, оснащений диском з
металевими
сегментами)
використовується
для
видалення
жорстких відкладень та застосовується
для агресивного очищення трубопроводів
із значною кількістю мазуто- та
парафіноподібних забруднень високої
щільності.
Конфігурація даного очисного поршня
виконана для проходження повороту з
радіусом 1,5D.

CLBR-type
Поршень
очисний
типу
СLBR
(Очищувальний, оснащений радіальною
щіткою) призначений для видалення
м’яких рухливих відкладень та для відриву
від внутрішньої поверхні трубопроводу
відкладень середньої жорсткості.
Конфігурація даного очисного поршня
виконана для проходження повороту з
радіусом 1,5D.

Основні модифікації очисних
поршнів

CLBS
Поршень очисний типу CLBS
(Очищувальний,
оснащений
металевими
сегментними
щітками)
призначений
для
видалення
м’яких
рухливих
відкладень та для відриву від
внутрішньої
поверхні
трубопроводу твердих відкладень.
Конфігурація даного очисного
поршня
виконана
для
проходження повороту з радіусом
1,5D.

CLFP
Поршні пінні та пінополіуретанові
типу
CLFP
(очищувальний
пінополіуретановий)
мають
широке застосування на початку
програми очищення трубопроводу.
Дані поршні, в залежності від
щільності, виконують різні функції:
витіснення повітря, вологи та
конденсату,
висушування
трубопроводу. Можуть служити як
індикатор звужень чи забруднення
трубопроводу.
Даний тип очисного поршня здатен
проходити поворот радіусом 1,5D.

BDSF
Поршень
очисний
типу
BDSF
(двонаправлений,
оснащений
м’яким диском) використовується
для видалення відкладень середньої
жорсткості. Цей поршень має
можливість переміщення вздовж
трубопроводу як у прямому, так і
зворотному напрямках.
Конфігурація
даного
очисного
поршня виконана для проходження
повороту з радіусом 1,5D.

BDCR
Поршень очисний типу BDCR
(двонаправлений,
оснащений
нарізним диском) використовується
для видалення відкладень середньої
та високої жорсткості. Цей поршень
має
можливість
переміщення
вздовж трубопроводу як у прямому,
так і зворотному напрямках.
Конфігурація
даного
очисного
поршня виконана для проходження
повороту з радіусом 1,5D.

Очисні
поршні

Змінні
частини
ОПОРНИЙ ТА ОЧИСНІ ДИСКИ

BDBR
Поршень очисний типу BDBR
(двонаправлений, оснащений
радіальною
щіткою)
використовується
для
видалення відкладень низької
та середньої жорсткості. Цей
поршень
має
можливість
переміщення
вздовж
трубопроводу як у прямому, так
і зворотному напрямках.
Конфігурація даного очисного
поршня
виконана
для
проходження
повороту
з
радіусом 1,5D.

CLCR
Поршень очисний типу CLCR
(очищувальний,
оснащений
нарізним
диском)
використовується для видалення
жорстких
відкладень
та
застосовується для агресивного
очищення
трубопроводів
із
значною кількістю мазуто- та
парафіноподібних
забруднень
низької щільності.
Конфігурація даного очисного
поршня
виконана
для
проходження повороту з радіусом
1,5D.

Опорний диск типу CL використовується
як опора очисного поршня під час руху
та при проходженні відведень та
трійників. Він виконується з поліуретану
високої щільності у розмірі 98-99% від
внутрішнього діаметру трубопроводу.
Очисний диск типу SF використовується
для
очищення
відкладень
у
трубопроводі.
Він
виконується
з
поліуретану середньої щільності у
розмірі 103-105% від внутрішнього
діаметру
трубопроводу
задля
забезпечення ефективного очищення
відкладень.
Диски даних типів є універсальними та
працюють однаково ефективно для
очищення всіх типів трубопроводів.

МАНЖЕТИ
Очисна манжета типу СС
використовується
як
ефективний рушійний елемент
очисного поршня. Вона може
поєднувати
у
собі
як
компресійну, а отже рушійну
функцію, так і очисну функцію
(в залежності від модифікації).
Манжета
даного
типу
є
універсальною
та
працює
однаково
ефективно
для
очищення
всіх
типів
трубопроводів.

СИГНАЛІЗАТОР НИЗЬКОЧАСТОТНИЙ ААУ.С
Сигналізатор ААУ.С може бути встановлений на
внутрішньотрубні поршні різної модифікації.
Електромагнітний
сигнал,
що
видається
сигналізатором на частоті 22 Гц, здатний
проходити через металеві стінки трубопроводу та
шар ґрунту та/або води над ним. За допомогою
даного приладу визначається місцезнаходження
поршня у трубопроводі.
Сигналізатор
обладнаний
світлодіодними
датчиками, які вказують на заряд елементів
живлення та вибраний режим передачі сигналу.
Для дистанційного (без виймання з очисного
поршня) керування (ввімкнення/вимкнення) і
зміни режиму передачі сигналу використовується
пульт дистанційного керування, який працює в
інфрачервоному діапазоні.

СПОСОБИ МОНТАЖУ
Технічні характеристики

Використовується для
трубопроводів з діаметрами
Дальність виявлення (без
перешкод)
Час автономної роботи
Тиск робочого середовища
Температура робочого
середовища
Джерело живлення

Габарити
Вага
Середнє напрацювання на
відмову
Режими передачі сигналу

ААУ.С-1

ААУ.С-2

ААУ.С-3

від 200 до 1500 мм від 100 до 250 мм (від від 75 до 200 мм
(від 8 до 60 дюймів)
4 до 10 дюймів)
(від 3 до 8 дюймів)
25м

до 15 м

до 9 м

не менше 700 годин
(до 2000)

150 годин

до 60 годин

до 100 атм
- 40°С...+80°С.

4 х D, 1.5В

4 х AAА, 1.5 В

3 х LR1, 1.5 В

діаметр – 86мм (по
буртику 94мм),
довжина -298мм

Діаметр - 42мм,
довжина - 222 мм

Діаметр - 42 мм,
довєина - 132 мм

6.0 кг

1.0 кг

0.65кг

не менше, ніж 5000 годин
Бесперервний, Періодичний

Індикація джерела живлення

+

Індикація режиму передачі

+

ДЕТЕКТОР НИЗЬКОЧАСТОТНИЙ ААУ.Д
Детектор низькочастотний використовується для пошуку,
реєстрації проходження очисних поршнів, а також для створення
маркерних точок для подальшої прив’язки до місця розташування
виявлених аномалій. Сигнал 22 Гц, який приймається від
сигналізатора низькочастотного типу ААУ.С, проходить через
аналогову систему та цифрову фільтрацію для усунення завад.
Оператор оповіщається за допомогою звука з влаштованого
динаміка та по індикації світлодіодних датчиків на корпусі
детектора.
Дальність виявлення (без
перешкод)

25 метрів

Час автономної роботи

Не менше 240 годин

Температура робочого
середовища

- 40°С...+60°С.

Елементи живлення
Габарити

4 батарейки LR 6 (АА) напругою
1.5В
80мм х 170мм х 315 мм

Вага

Не більше 3.5 кг

Середнє напрацювання на
відмову

Не менше 5000 годин

Наші проекти

Основне завдання функціонального агрегату для
виявлення
геометричних
особливостей
трубопроводу «ФАГОТ» – це визначення звужень,
відведень, трійників, ефективної площі поперечного
перерізу трубопроводу з ціллю прийняття рішення
про продовження очищення, видалення критичних
секцій трубопроводу (з точки зору безпечної
експлуатації трубопроводу) і можливості проведення
внутрішньотрубної
діагностики
(ВТД)
інтелектуальними поршнями типу MFL, TFI.

ДІАГНОСТИКА ГЕОМЕТРІЇ ТРУБОПРОВОДУ

«ФАГОТ» надійно виявляє та візуалізує: вм’ятини, гофри,
відведення промислового виготовлення, зварні шви, геометрію
кранів, засувок та інших особливостей трубопроводу.

Умови експлуатації - це рідкі, газоподібні і багатофазні
середовища, в тому числі і вибухонебезпечні. Профілеметрія
виконується на діючих нафтопроводах і газопроводах без зміни
режиму перекачування.

ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АГРЕГАТ ДЛЯ
ВИЯВЛЕННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ
ОСОБЛИВОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДУ
«ФАГОТ »
Низькочастотний
сигналізатор типу
ААУ.С
вмонтований в
тягнучу секцію для
відслідковування
приладу під час
проходження.

Карданний
шарнір з’єднує
тягнучу секцію з
вимірювальною.

Вимірювальна
секція складається з
16 незалежних
важелів, які
визначають форму
поперечного
перерізу
трубопроводу.

Ризик застрягання
«ФАГОТ»
мінімальний в
зв’язку з тим, що
використовуються
манжети підвищеної
прохідності, що
встановлені на
тягнучій секції.

Одометри
призначені для
визначення
пройденої
дистанції,
дистанцію до
аномалії та
швидкості руху
продукту

ФАГОТ ДЛЯ 20" ТРУБОПРОВОДУ

Технічні характеристики
Діапазон робочих температур

від -30 °С до +80 °С

Максимальний тиск

8 МПа

Діапазон швидкості руху

0.1 - 6.0 м/с

Діапазон довжин

до 915 мм

Діапазон ваги

до 25 кг

Проходження відведень
(вигинів трубопроводу)

90°, 1.5 D

Час автономної роботи

не менше 72 годин

Зовнішній діаметр
трубопроводу

від 6˝ до 20˝

Робоче середовище

нафта, нафтопродукти, вода,
природний газ, повітря, аміак

Максимальна дистанція

до 300 км

Після проведення внутрішньотрубної діагностики, за
допомогою спеціалізованого програмного забезпечення,
команда сертифікованих фахівців аналізує отримані дані та
надає звіт згідно POF 2009 та 2016 з урахуванням
додаткових вимог Замовника.

Переваги нашого приладу:
• Застосування для трубопроводів з діаметрами від
6˝ до 20˝;
• Наявність 3 одометрів, які підвищують точність
визначення відстані та швидкості й знижують
похибку при замірах;
• Швидка та низьковартісна мобілізація;
•

Можливість проходження критичних звужень до
70% від зовнішнього діаметру;

•

Визначення кутів та радіусів поворотів з високою
точністю;

•

Визначення тиску,
потоку продукту;

•

Визначення геометричних аномалій з точністю від
1 мм.

температури

та швидкості
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