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CASE STUDY 
Extensió de la Vida de Disseny d’una Canonada  

 

Instal·lació: Canonada de gas submarina  

Projecte: Extensió de la vida de disseny d’una canonada submarina dels anys 90 

Client: Confidencial  

Data: 2016 

Extensió de la Vida Útil d’una Canonada1 

Moltes canonades s’estan apropant o excedint la seva vida de disseny original. Els Operadors 
volen que aquestes instal·lacions continuïn en operació, extraient, transportant o distribuint 
producte d’una manera segura.  

Procainsa SA va realitzar l’extensió de la vida útil d’aquesta canonada en base a la ISO/TS 
12747:2011 la qual proporciona una guia, aportant uns mínims, per a realitzar el procés i 
avaluar la viabilitat per a realitzar l’extensió de la vida útil de la canonada, més enllà del disseny 
de vida especificat.  

Aquest cas mostra l’extensió de la vida de disseny d’una canonada offshore de transport de 
gas. El caso es centra en la implementació d’un nou sistema de protecció catòdica mitjançant 
ànodes de sacrifici en una estructura de protecció.   

 

Vista de la canonada submarina  

Amb el motiu d’evitar problemes de confidencialitat amb el nostre client, algunes dades de la 
canonada han estat omesos o distorsionats intencionadament.  

La canonada en qüestió te un diàmetre de 18”, fou construïda amb un acer tipus API 5L X52 i 
va ser posada en servei a principis dels anys 90. La seva MAOP va ser de 120bar i actualment 
la seva pressió d’operació és de 55bar. El seu producte és gas.   

Inicialment es va estudiar l’estat actual de la integritat de la canonada. La documentació 
existent està obsoleta, i únicament es van poder utilitzar inicialment dades d’Operació, les quals 
descartaven problemes de fatiga.   

Va haver-se d’esperar fins l’any següent per a realitzar una nova campanya d’inspecció, on es 
realitzaren inspeccions ROV i ILI, i aleshores es va poder fer la integritat futura de la canonada:  

                                                           
1 Aquest cas va ser presentat durant la conferència internacional respecte corrosió i protecció catòdica, CEOCOR 2016 
CONGRESS- 17-20 May 2016, Ljubljana (Eslovènia).   
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Identificació de futures amenaces, avaluació de l’extensió de la vida de disseny i l’avaluació de 
la vida restant de la canonada.   

Un cop avaluades les dades de les inspeccions, 
fets els càlculs de les taxes de corrosió, i 
analitzat l’estat de la protecció catòdica en la 
canonada, es va poder establir que la canonada 
està ben mantinguda i pot continuar en operació 
amb seguretat, sempre que mantingués el 
mateix sistema d’operació i inspecció. 

L’únic problema es va trobar en el sistema de 
protecció catòdica d’una estructura de protecció, 
on com es pot veure a la fotografia, els ànodes 
estaven totalment consumits.  

En base a l’estàndard DNV-RP-B401 es va 
realitzar el disseny d’un nou sistema de protecció 
catòdica mitjançant ànodes de sacrifici d’Al-Zn-In 
Alloy.            

            Corrosió en l’Estructura de Protecció   

Finalment es va realitzar una taula amb les tasques de IMR (inspecció, manteniment i 
reparació) de la canonada per als pròxims anys, tal i com es mostra a continuació:  

Amenaces IMR  
Freqüència  
d’Inspecció 

(anys) 

Any 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Corrosió 

Substitució ànodes  
(Canonada) 

No Necessari           

Substitució ànodes  
(Protecció) i comissionat del 
nou sistema de PC 

Asap           

Inspecció de revalidació  
Si (dintre del 
primer any) 

          

Inspecció de PC 5            
Inspecció ROV 5            
ILI  Màxim 7            
Reparacions en la canonada  No            
Gas dew point Monitoritzar           

Fatiga 
Dades d’Operació  (pressió, 
temperatura…) 

Monitoritzar           

 

Cap de Projecte - Aquest treball es va realitzar en la nostra canonada més antiga i crítica en 
la nostra xarxa de canonades per al proveïment de gas. El treball de Procainsa fou 
professional des de l’inici fins el darrer dia del projecte. La taula amb les recomanacions 
any a any, ha estat de gran ajuda per a calcular els nostres pressupostos en manteniment i 
inspecció”.   


