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Em termos de segurança,
produção rentável, vida útil e

desempenho do sistema, o
Monitor Submarino de Partículas

ClampOn DSP-06 é a sua escolha
natural!

Princípios de operação
O Monitor Submarino de Partículas ClampOn
DSP-06 baseia-se na tecnologia “Sensor
Ultra-sônico Inteligente” ClampOn. O sensor
é instalado a uma distância de duas vezes
a medida do diâmetro após uma curva, onde
as partículas/sólidos impactam com a
parede interna do tubo, gerando um impulso
ultra-sônico. O sinal ultra-sônico é trans-
mitido através da parede do tubo e captu-
rado pelo sensor acústico submarino. No
sensor “Intelligent” ClampOn patenteado,
o sinal é processado internamente por um
motor DSP e filtrado antes de ser enviado
digitalmente e/ou analogicamente ao com-
putador ou sistema de controle em super-
ficie (não é necessário dispor de uma Uni-
dade de Interface de Cálculo). Aqui o usuário
pode monitorar e avaliar os dados em tempo
real e tomar as decisões necessárias para
uma produção rentável. 

Que vantagens o DPS-06 
oferece?

A produção de areia nos poços de petró-
leo e gás representa um sério problema
para os produtores de petróleo e gás. 
O desafio não é só evitar a produção de
areia, mas também aumentar a produ-
tividade comercial do poço, uma vez
que até mesmo pequenas quantidades
de partículas no escoamento do poço
podem causar danos significativos.
Como operador, você deve estar inter-
essado numa produção e rendimento
máximos dos seus poços, indepen-
dentemente da tecnologia usada. 

Por que escolher um Monitor Submarino 
de Partículas ClampOn DSP-06?

Foto do ClampOn para águas profundas 
e os sensores compactos.

A produção de areia nos poços de Petróleo e Gás é um dos fatores mais desafiantes a que um opera-
dor pode enfrentar-se durante a produção. Em trabalhos no fundo do mar, as questões da segurança,
aliadas à necessidade de obter a máxima produção de cada poço, fazem com que a escolha de um
sistema de monitoração submarino seja ainda mais importante.

Os sensores submarinos
ClampOn são concebidos
para satisfazer os
seguintes requisitos:

• Desenhado para uma 
vida útil de mais de 25 
anos 

• Eletrônica redundante inde-
pendente

• Câmaras de alta e baixa 
pressão independentes

• Soldagem da câmara por feixe de 
elétrons (Electron Beam Welding - 
EBW) o que a torna à prova de pressão 
externa (não são utilizadas vedações 
de borracha ou mecânicas).

• Penetrador de vidro-metal utilizado como
barreira entre as câmaras de alta e baixa 
pressão

• Excelente sensibilidade, repetibilidade, 
exatidão e relação sinal/ruído, graças ao 
Processamento de Sinais Digitais 
(DSP-06)

A história dos Sistemas Submarinos
ClampOn começou em 1996 em colaboração
com a Shell Deepwater Development Inc.,
em Houston, e com a FMC Tecnologies na
Noruega. O feliz resultado do projeto foi um
sistema submarino de monitoração de areia
que combinou uma vida útil extremamente
longa com excelentes propriedades acústi-
cas, oferecendo confiabilidade em ambien-
tes de alta pressão em águas profundas 
A partir daí, a ClampOn vem fornecendo
cerca de 90% dos sensores acústicos
submarinos ao mercado global e os seus
produtos são reconhecidos como padrão
industrial neste setor. O desenvolvimento
de produtos tem sido um processo
contínuo ao longo de muitos anos ao
passo que nos esforçamos por melhorar
o desempenho dos nossos sistemas
submarinos com o objetivo de satis-
fazer novos requisitos e oferecer ao
mercado a melhor tecnologia.

O último desenvolvimento que
será incorporado aos nossos sistemas
é a técnica de filtragem DSP-06 que
representa um grande avanço tecnoló-
gico à frente das soluções alternativas.



Figura 1. O sinal do sensor num poço de gás de
alta vazão e alta pressão utilizando um sensor
tradicional/alternativo sem a tecnologia de
filtragem DSP-06.

Figura 2. Sinal do sensor experimentado no
mesmo poço, agora com o novo filtro ClampOn
DSP-06. Isto mostra como o sensor removeu
completamente o ruído do fluxo, permitindo ao
operador monitorar a natureza real da areia
que está sendo produzida.

Funis alternativos oferecidos pela ClampOn

filtro DSP-06 (Figura 2) foi capaz, neste
caso, de reduzir o ruído indesejado num
fator de 500 comparado às soluções alterna-
tivas.

Por que Submarino?

Uma pergunta muito freqüente é por que
não instalar o sistema de monitoração de
areia na superfície uma vez que essa solu-
ção parecer ser mais barata e o operador
tem um fácil acesso aos sensores. Num
poço submarino, a ClampOn recomendará
sempre instalar o sensor submerso, uma
vez que o sinal da areia será capturado
antes e com mais força do que seria num
sensor de superficie. A Figura 3 mostra
um exemplo disso. Quando as partículas
de área percorrem longas distâncias, por
exemplo até um FPSO (unidade flutuante
de produção, armazenamento e transfer-

ência), a areia será dispersada ao longo da
linha. Se o detector de areia estiver sub-
merso, o operador terá a informação de
produção de areia disponível imediatamente
após a areia ter passado pela árvore de
natal submarina. Se o operador tiver o
detector de areia instalado em superficie
no mesmo poço submarino, ele terá que
esperar até que a areia chegue nas instala-
ções de superfície antes de ser alertado 
da presença da mesma. O sinal será mais
fraco devido à dispersão na linha submarina,
e se a mesma linha estiver sendo alimentada
por diversos poços, o operador não saberá
que poço está produzindo areia sem fechar
os poços individualmente. Corre-se o risco
de que a areia se acumule no equipamento de
processo, uma vez que o operador poderá
não obter em tempo real a informação que
ele necessita sobre a produção de areia no
poço.

Figura 3. Ilustra a diferença entre os sinais brutos recebidos de um sensor submarino e de
um sensor em supeficie.

Os operadores de todo o mundo fizeram da
ClampOn o seu fornecedor preferido de
sistemas de monitoração de areia, devido 
à tecnologia patenteada que transforma os
seus poços em geradores de benefícios.

O modelo ClampOn DSP-06 incorpora
uma nova técnica de filtragem que faz do
monitor de partículas uma ferramenta extre-
mamente útil para analisar a natureza real
da produção de areia, ajudando a controlá-la
e, finalmente, aumentando a rentabilidade
do poço. Esta técnica de filtragem é o resul-
tado da integração da nossa experiência de
milhares de poços, análise de dados e utili-
zação dos resultados para melhorar a tecno-
logia usada no nosso modelo DSP-06.

A enorme capacidade do sensor DSP
(único no mercado) torna possível escanear
num intervalo de freqüência de 1 MHz 128
vezes por segundo. Isto ilustra a capacidade
da nossa tecnologia e da técnica de filtra-
gem que é o ponto central da obtenção e
processamento dos dados da areia.

A Figura 1 mostra um sensor instalado
ao lado de uma válvula de estrangulamento
num poço de gás operado a alta pressão e
alta velocidade. A figura ilustra como era o
sinal ao usar um sistema tradicional/alterna-
tivo comparado com a utilização da nova
tecnologia de filtragem DSP-06. O novo 

Lote medido submerso

O mesmo lote medido em superficie uma hora depois



Em muitos casos um poço está produzindo
de forma conservadora, a uma distância
segura abaixo da linha azul numa tentativa
de garantir que não se produza areia. Esta
é uma forma segura de gerenciar a areia,
porém cara. Um plano de gerenciamento
de areia mais ativo pode melhorar signifi-
cativamente as suas estatísticas de produ-
ção. A produção contínua de areia por cima
da linha vermelha é algo que deve ser evi-
tado. O potencial para um aumento seguro
da produção e melhoria da receita concen-
tra-se entre as linhas azul e vermelha.

Há três fatores principais que devem
ser considerados ao gerenciar o desem-
penho da areia – as palavras-chave são
predição, manipulação e medição!

• Predição ajuda o operador a entender 
como produzir o poço e gerenciar os 
problemas de areia. As ferramentas para 
a predição de areia (baseadas por exemplo
nos dados geológicos e do reservatório)
são úteis ao projetar as instalações com 
o objetivo de garantir que elas estão 
preparadas para qualquer possível pro-
dução de areia ao planejar a estratégia 
de gestão da areia.

• Manipulação da areia: a areia produzida 
entrará no sistema do processo e o opera-
dor precisa garantir que o sistema é 
capaz de gerenciar a areia com segurança. 

Um aspecto importante da gestão de 
areia é revisar as taxas de erosão e as 
questões de remoção.

• Mediçãoé a base de um sistema de 
gestão de areia. Quando a predição e a 
manipulação foram cuidadosamente 
consideradas, incluindo um entendimento 
dos desafios do risco de erosão e remoção 
de areia, é necessário um método confi-
ável de medição a fim de garantir que os
critérios de desenho sejam satisfeitos, 
porém não excedidos.  É aqui que entra 
o Monitor de Partícula ClampOn DSP-06.
A magnífica sensibilidade do sensor, o 
mecanismo de filtragem e as soluções 
patenteadas para a monitoração em tempo
real combinam-se para fazer dela a melhor
ferramenta disponível para manter um 
programa de gestão de areia rentável e 
seguro.

AClampOn vem trabalhando no problema da
produção de areia há mais de uma década,
ajudando os clientes de todo o mundo a
medi-la e prevê-la. A nossa experiência de
milhares de poços confere à ClampOn um
conhecimento prático único de como a
produção de areia aparecerá e como pode
ser medida e tratada. Ao longo dos anos a
ClampOn teve o prazer de trabalhar com
muitas das melhores empresas de serviços e
pesquisa envolvidas com a gestão de areia. 

Gestão de areia ClampOn

A produção de areia num reservatório diminui a taxa de produção e aumenta os custos de manutenção;
além disso, também representa um sério risco para o seu entorno. A areia produzida não pode ser igno-
rada e qualquer poço que produza de um reservatório de arenito deve possuir algum tipo de sistema
de monitoração instalado, de preferência um sistema de monitoração de areia em tempo real. 

Combinando o nosso conhecimento
obtido da experiência de campo com o
Monitor de Partículas ClampOn DSP-06 e o
alto nível de competência dos nossos par-
ceiros, estamos capacitados para oferecer
um produto único. Mesmo para as organi-
zações com um alto nível de conhecimento,
a oportunidade de obter assistência dos líde-
res mundiais na gestão de areia apenas com
uma ligação telefônica é inestimável.

ClampOn – a solução líder 
para os desafios da monitoração

de partículas!
Um problema comum na monitoração de
areia é a interferência dos sinais gerados
por fontes alheias às partículas, tais como
ruídos das misturas líquido/gás, gotículas
nos poços de gás de alta velocidade, ruídos
mecânicos/estruturais, ruído das obstruções
e interferências elétricas.

Uma boa relação sinal-ruído é vital para
uma medição de alta qualidade e a introdução
do modelo DSP-06 oferece aos operadores
a melhor relação sinal-ruído disponível no
mercado.  A Figura 5 ilustra claramente a
diferença entre um sistema tradicional/
alternativo e o sistema ClampOn.  A linha
vermelha representa um sensor limitado por
ruído de fundo e com uma relação sinal-ruído
inadequada. No pior dos casos o sinal da
areia pode até ser abafado pelo ruído de
fundo, uma situação indesejada do ponto
de vista do usuário. Nos poços de gás de
alta velocidade, onde as gotículas líquidas
colidem com a parede da tubulação a alta
velocidade, o comportamento em vermelho
sempre aparece nos sistemas sensíveis ao
fluxo. A conseqüência pode ser que o ope-
rador reduza a produção e arruíne os seus
próprios objetivos de rentabilidade – mesmo
quando não estiver produzindo areia.

Figura 4 mostra o que é a gestão de areia. Quanto mais próximo à linha vermelha o opera-
dor puder produzir com segurança, mais rentável será o poço. 

Figura 5. Comparação do sinal.
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É necessário um sensor com fixação
através de braçadeira que claramente dis-
tinga a areia de outras fontes de ruído, como
mostrado aqui pela linha azul. A tecnologia
DSP-06 da ClampOn possibilita que o sensor
distinga o ruído de fundo de maneira que o
comportamento do som produzido pelas
partículas de areia seja ilustrado claramente
na tela do computador do operador. Desde
que a ClampOn entrou no mercado em 1995,
o nosso sistema tem ganhado todos os
ensaios de campo industriais comparado
com outros sistemas. A introdução do
modelo DSP-06 representa uma solução que
é ainda menos sensível ao ruído de fundo e
quantitativamente mais preciso. A relação
sinal-ruído do sistema ClampOn é também
muito importante para uma instalação efi-
ciente no campo, devido aos seus baixos
custos de calibragem.

Uma boa relação sinal-ruído é vital para
medições de qualidade deste tipo, e os sen-
sores ClampOn são os melhores nesta área -
um reconhecimento que estamos determi-
nados a manter no futuro.

Como determinar o 
nível máximo de produção 
livre de areia de um poço 

de petróleo ou gás
Freqüentemente encontramos operadores
preocupados porque não são alertados sobre
a natureza da produção de areia – portanto,
reduzem a produção desnecessariamente.
Um corte na produção na faixa de 20 a 75%
é comum nos poços de petróleo e gás. 
A excelente qualidade e confiabilidade do
DSP-06 é a forma lógica de aumentar a
produção, graças aos dados essenciais que
o sensor fornece ao operador. Conhecendo
os valores que as limitações na produção de
areia representam, vale a pena avaliar os
sistemas de monitoração de areia ClampOn.
É de vital importância ter um sistema que
responda rápida e precisamente para mel-
horar a detecção de areia. Normalmente o
operador detém a produção imediatamente
na presença de areia (ou quando ele acredita
que há areia). A Figura 6 mostra um poço
produtivo no qual a produção de areia está
diminuindo.  A curva representa o que nós
chamamos “BOM” comportamento. Como
mostrado na figura, a areia está sendo pro-
duzida devido ao aumento da produção
(abertura da válvula de estrangulamento).
No entanto, utilizando um sistema de moni-
toração de areia confiável o operador pode
monitorar o desenvolvimento da produção
de areia. A figura mostra como a produção
de areia se reduz ao longo do tempo devido
à consolidação do reservatório produtivo. 

Este comportamento mostra ao opera-
dor que a produção de petróleo e gás pode
continuar nesse nível uma vez que em breve
ele terá um poço livre de areia. Quando final-
mente o poço está fluindo sem produzir areia
por algum tempo, o operador pode tornar a
abrir o estrangulador e aumentar a produção.
Isto provavelmente tornará a resultar na pro-
dução de areia, como mostra a figura, porém
o operador deverá deixar que a produção
continue a fim de observar a tendência da
produção de areia. Estamos procurando um
comportamento “BOM” como aqui mostrado.
Quando esta curva aparecer depois de um
tempo, o operador tem um reservatório
consolidado.

Este método para aumentar a produção
leva algum tempo (normalmente um par de
dias) até que o operador veja o “MAU” com-
portamento oposto, o que significa que a
produção de areia está aumentando. Quando
o comportamento “MAU” aparecer na tela,
o operador restringe a produção retornan-
do à configuração anterior da válvula de
estrangulamento. Isto lhe indica o nível
máximo sem areia do poço. O poço deverá
produzir, então, por um período de pelo
menos 24 horas para garantir que a forma-
ção está consolidada e estável. Para alcançar
uma taxa efetiva e segura sem areia (ou
tolerável) o operador necessita o mel-
hor equipamento de monitoração dis-
ponível. A ClampOn oferece essa 
solução junto com nossa experi-
ência adquirida em milhares 
de poços!

Figura 6. Bom comportamento

Figura 7. Mau comportamento

Foto mostrando o sensor 
compacto e um funil.

Filosofia ClampOn
Submarina

As condições de operação submarina, e em
particular em ambientes de águas profundas,
requerem soluções técnicas que combinem
flexibilidade e alto desempenho e uma vida útil
extremamente longa. No nosso caso, deve-
mos combinar questões como segurança,
necessidade de produção rentável, vida útil e
desempenho dos sistemas com uma operação
prática e segura no campo.  A instrumentação
submarina deve:

• oferecer uma vida útil muito longa, o que 
significa câmaras de alta/baixa pressão
soldadas por feixe de elétrons para elimi-
nar vazamentos nas gaxetas/vedações.

• incluir eletrônica redundante independente
• ser capaz de ser modificada e ser insta-

lada e recuperada por ROV (veículo sub-
marino de operação remota)

• desempenhar uma monitoração em tempo
real

• utilizar tecnologia DSP-06 
(Processamento de Sinais Digitais)

• incorporar uma comunicação 
bidirecional

• permitir a descarga de novos 
softwares do sistema do usuário

• incluir a autoverificação da 
unidade de sensor



Estas são as especificações que garantem
uma longa vida útil do seu sistema de moni-
toração de areia! Alguns dos nossos clientes
economizaram milhões de dólares ao escol-
her o nosso desenho e qualidade únicos –
infelizmente as perdas envolvidas com o
corte de cantos foram da mesma ordem!

ALOJAMENTO DO SENSOR
O monitor Deepwater consiste de um aloja-
mento concebido pela FMC Technologies,
capaz de suportar profundidades de até
4.500 metros (14.759 pés) sem gaxetas. 
A unidade é hermeticamente vedada (sol-
dada), com os eletrônicos redundantes
independentes numa câmara de uma atmos-
fera. A câmara de uma atmosfera é  conec-
tada à câmara de alta pressão (enchida com
óleo de silício) através de um penetrador de
vidro-metal.  A câmara de alta pressão en-
chida com óleo inclui uma cavidade na uni-
dade do sensor, que também é compensada
com pressão, o que significa que não existe
pressão diferencial entre o volume de água
do mar e o óleo de enchimento. Isto reduz a
possibilidade de vazamento. O óleo de silício
é dielétrico e não pode curto-circuitar os
cabos de sinal/alimentação, além de ser
menos agressivo que a água do mar com
relação à corrosão do material. As câmaras
são soldadas por feixe de elétrons para evitar
vazamentos nas gaxetas. O sistema repre-
senta um padrão industrial que foi subme-
tido aos mais severos testes de qualificação
quanto a impacto, vibração, temperatura e
pressão, impermeabilidade, operacionalidade
submarina etc., superando todos com louvor.
O Compact Subsea Monitor (Monitor Sub-
marino Compacto) é um modelo mais leve
desenhado de acordo com o mesmo critério
rigoroso porém para operação em profundi-
dades somente de até 2.500 metros

(8.759 pés). As versões ROV incluem uma
solução de modificação para instalação nos
campos existentes. Para ambas as versões
foi escolhido o titânio a fim de evitar a neces-
sidade de proteção catódica, o que teria sido
difícil de conseguir para um sensor instalado
num ROV. A utilização de titânio também
reduz o peso e o custo do sensor. 

FUNIS
O sensor necessita ser montado num funil
que garanta a instalação e o desempenho do
mesmo durante a operação. Um ponto crucial
aqui é o risco de perda de calor na área onde
o sensor está instalado. Os funis Clamp-On
estão concebidos para oferecer um fácil
acesso e um bom isolamento, reduzindo as
perdas de calor a um mínimo absoluto.

ELETRÔNICOS
A ClampOn oferece dois tipos de sensores
submarinos: Deepwater e Compact Subsea.
Ambos os sensores estão disponíveis com
100% de redundância, o que significa ele-
trônicos duais independentes, a fim de
garantir um ciclo de vida longo sob condi-
ções que tornariam as intervenções extrema-
mente caras, senão impossíveis. O desenho
permite a comunicação bidirecional entre 
o sensor e o usuário para a transferência de
dados e testes de solução de problemas/
funcionalidade, assim como a possibilidade
de descarregar novas versões do software
do sensor do módulo de controle do cliente
na superfície.

SENSOR INTELIGENTE
A inteligência do sensor significa que o seu
processamento é realizado no próprio sensor,
e a qualidade do contato entre o sensor e 
a superfície do tubo pode ser medida. Isto
permite ao operador testar um circuito com-
pleto do módulo de controle do superficie ao
sensor propriamente dito. Também estão
disponíveis funções opcionais para medir a
vibração e a temperatura na superfície da
tubulação e no interior dos eletrônicos do
sensor. A Tecnologia DSP da Clamp-On inclui
autoteste dos seguintes parâmetros: nível
de entrada, RAM, voltagem interna, tempera-
turas internas, todos os barramentos internos
e o elemento sensor. O sistema oferece aos
usuários a possibilidade de descarregar as
novas versões do software para o sensor.
Com o passar do tempo, serão desenvolvidas
e distribuídas versões de software mais
inteligentes e melhoradas. As mesmas
poderão ser descarregadas para atualizar
as instalações existentes.

QUE OPÇÕES VOCÊ TEM?
A ClampOn possui o maior portfolio de
detectores de areia disponíveis com muitos
modelos diferentes tanto para instalação em
superficie como submerso. Para os seus
sistemas submersos, a ClampOn oferece duas
versões principais com uma variedade de
opções, dependendo das necessidades de
profundidade e funcionais. A flexibilidade
dos sistemas ClampOn oferece ao mercado
a melhor possibilidade para combinar tecno-
logia e economia.

Secção longitudinal
de um sensor sub-
marino, mostrando
as duas câmaras e 
o penetrador de
vidro-metal.
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Especificações do produto

MONITOR DE PARTÍCULAS
Princípios de operação Acústica passiva, sensor inteligente
Tamanho mínimo da partícula Depende da velocidade e condições da vazão Os tamanhos típicos são:

Óleo/água: 25 mícrons / 1PPM
Ar/gás: 15 mícrons / 1 PPM

Vazão mínima de areia 0,01 g/s
Variabilidade Em superficie: ±5% (com calibragem por meio de injeções de areia)
Repetibilidade Superior a 1%
Método de instalação Fixado com braçadeira na superfície da tubulação, não-intrusivo
Eletrônicos do sensor Eletrônicos inteligentes DSP com processamento de sinal
Opções de interface Todos os sensores podem ser fornecidos com: RS485 digital

(ASCII, binário, ModBus RTU), 4-20mA (ativo/passivo).
Opções: CANBus, Profibus

Comunicação bidirecional Sim
Atualização de software Sim
Temperatura superfície tubulação -40 a 225 ºC (-40 a 437 ºF )
Regimes de vazão Petróleo, gás, água, multifase
Recursos diagnóstico Autoteste, vibração, 0,25Ha – 1000 Hz ±5G

COMPUTADOR
Hardware mínimo Pentium III (ou equivalente) com 512 MB RAM
Requisitos de software para Windows™ 2000/2003/XP/NT 4
Software ClampOn
Entrada Serial, Modbus, Ethernet, OPC
Saída de sinal Serial, Modbus, Ethernet, 4-20mA, Relay, Servidor Cliente
Equipamento Área Segurança
Alimentação principal 12 - 48 VDC ou 100-240 VAC 50-60 Hz
Consumo de energia Máx. 2,1 W por sensor + módulo rack do computador

Barreiras e conversores de sinal e força fornecidos para montagem em trilho DIN.
portátil ou para montagem em rack de 19".

PARTÍCULA SUBMARINA
COMPACT DEEPWATER

Profundidade 2.500m 4.500m
Pressão de projeto barA 300 (4351psi) 675 (9790psi)
Material do alojamento Titânio Titânio
Dimensões excl. cabo ROV ø90 x 324mm (ø3,5” x 12,8”) ø150 x 359mm (ø5,9” x 14,1”)
Peso seco, kg (lbs) 5.2 (11.5) 15.0 (33.1)
Interface mangueira/ligação Bennex ou ODI Bennex ou ODI
Redundância independente Sim Sim
eletrônicos/eletrônica simples
Gaxeta / vedação Não Não
Solda por feixe de elétrons Sim Sim
Penetrador vidro-metal Sim Sim
Câmara baixa pressão / alta pressão Sim Sim
Instalação/recuperação ROV Sim Sim
Modificação braçadeira/funil Sim Não
Alimentação 12-28VDC 12-28VDC
Corrente Aprox. 56mA @ 24VDC Aprox. 56mA @ 24VDC
Vida útil projetada (MTBF) 220.000 horas (25 anos) 220.000 horas (25 anos)

COMPUTADOR (OPCIONAL)
Hardware mínimo Pentium III (ou equivalente) com 512 MB RAM
Requisitos de software para Windows™ 2000/2003/XP/NT 4
Software ClampOn
Entrada Modbus Serial/TCP/IP, OPC
Saída de sinal Modbus Serial/TCP/IP, 4-20mA, Relay, Servidor Cliente



O Sensor Inteligente Ultra-sônico ClampOn
processa todos os dados no próprio sensor
(princípio patenteado), permitindo desta
forma que o instrumento diferencie entre o
ruído da areia gerada e a vazão gerada. Isto
é importante para o usuário, uma vez que
as mudanças nas vazões e a relação gás/
óleo não afetarão o desempenho do sistema. 

Uma boa relação sinal-ruído é vital para
este tipo de medições de qualidade, e os
sensores ClampOn são os melhores neste
aspecto. Com a nova versão, o ruído externo
foi completamente eliminado. 

Os sensores possuem uma capacidade
de memória para armazenar até 60 dias de
dados, e podem inclusive ser reprogramados
para atuar como monitor de areia, detector
de raspa-tubos ou um monitor de corrosão-
erosão para monitorar as mudanças de
espessura da parede.

Monitor de Partículas 
Clamp-on DSP

Todos os sensores são exatamente iguais 
e intercambiáveis, uma vantagem no caso
dos sensores serem movidos/transferidos

ou no caso de serviço. O aumento do DSP
em capacidade de processamento permite
ao sensor combinar sinais vindos de diversas
faixas de freqüência ao analisar a vazão. Os
sensores ClampOn são versáteis e são os
únicos instrumentos do mercado que ofere-
cem comunicação bidirecional entre o sensor
e o sistema de controle. Esta solução permite
a atualização futura do sensor simplesmente
descarregando o novo software. Ao utilizar a
saída digital dos sensores, os mesmos podem
ser instalados num sistema “multiponto". 

O sensor é instalado depois de uma curva,
onde as partículas (gipsita ou areia) são
lançadas para fora do fluxo e impactam o
interior da parede da tubulação, gerando um
impulso ultra-sônico. O sinal ultra-sônico é
transmitido através da parede do tubo e
capturado pelo próprio sensor acústico.

Detector de Raspa-tubos 
ClampOn DSP

O Detector de Raspa-tubos ClampOn DSP
é um sistema de detecção de raspa-tubos
não invasivo concebido para ser o primeiro
estágio do sistema de alarme fornecendo

um registro preciso e confiável do momento
em que os raspa-tubos estão passando
transmitindo o sinal ao operador. O detector
também pode indicar a quantidade de
detritos deixados pelo raspa-tubos durante
as operações de limpeza. 

Monitor de Corrosão-Erosão 
ClampOn DSP (CEM)

O CEM está monitorando quaisquer mudanças
na espessura da parede. Entre dois e oito
transdutores estão aderidos à superfície
da tubulação (ou qualquer outra estrutura
metálica) e conectados a uma unidade de
controle anexada. A unidade de controle
enviará e receberá continuamente ondas
guiadas entre os transdutores, originando
uma rede de rotas de medições que cobrem
a área selecionada.

O princípio de funcionamento do instru-
mento baseia-se na transmissão de sinais
ultra-sônicos que se propagam através do
material da tubulação. O sinal transmitido
é recebido por um sensor e analisado utili-
zando esquemas avançados de processa-
mento de dados.

ClampOn – líder na monitoração de areia,
raspa-tubos e corrosão-erosão
Desde o início do ano 1994 a ClampOn tem crescido até tornar-se o maior fornecedor de sistemas ultra-sônicos
passivos para a monitoração de areia/partículas ao setor internacional do petróleo e gás. Todos os produtos
fornecidos pela ClampOn, monitor de partículas, detector de raspa-tubos, monitor de corrosão-erosão e monitor
de vazamentos, baseiam-se na mesma e testada plataforma de tecnologia. Tanto os instrumentos de superficie
como os submersos incorporam o Processamento de Sinais Digitais (DSP), digitalização completa eliminando
filtros, circuitos e amplificadores análogos.

SENSORES ULTRA-SÔNICOS INTELIGENTES

NORUEGA: ClampOn AS, Vaagsgaten 10, NO-5160 Laksevaag, Bergen, Noruega, Telefone: +47 5594 8850, Fax: +47 5594 8855,
E-mail: mail@clampon.com  –  EUA: ClampOn, Inc., 15720 Park Row, Ste. 300 (77084), PO Box 219206 (77218-9206), Houston, TX, USA,

Telefone: +1 281 492 9805, Fax: +1 281 492 9810, e-mail: info@clamponinc.com  –  WEB: www.clampon.com D
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