
SENSORES INTELIGENTES ULTRASSÔNICOS

Monitor ClampOn SandQ®
PROCESSAMENTO DE SINAL DIGITAL

SENSORES INTELIGENTES ULTRASSÔNICOS

VANTAGENS

• Instalação rápida e não 
intrusiva

• Medição em tempo real
• Alta sensibilidade
• Discriminação de ruído

PLANO DE FUNDO

Todos os operadores ou proprietários de
fábricas desejam que suas fábricas ope-
rem da forma mais eficiente e rentável
possível. Um poço de petróleo ou gás
pode ser considerado uma fábrica, e o
Monitor ClampOn SandQ® oferece ao
operador a melhor ferramenta para maxi-
mizar os lucros ao controlar e minimizar
a produção de areia.
A produção de areia em poços de petróleo
e gás é um problema grave para os pro-
dutores de petróleo e gás. O desafio não
é só evitar a produção de areia, mas
também otimizar a produtividade do

poço, pois mesmo pequenas quantida-
des de partículas no fluxo do poço podem
causar danos significativos.
Os instrumentos da ClampOn estão em
operação em milhares de poços todos
os dias, e a empresa é a maior fornece-
dora mundial de sistemas de monitora-
mento de areia.
O sensor ClampOn SandQ® é a resposta
para os operadores que desejam manter
seus poços produzindo com segurança
no mais alto nível possível, ou seja, pes-
soas que precisam de uma medição em
tempo real, quantitativa e exata de par-
tículas de areia produzidas.
O ClampOn SandQ® é usado para
- Encontrar a taxa máxima de 
produção livre de areia
- Estabelecer a taxa máxima aceitável 
de areia
- Otimizar o poço
- Testar o poço
- Gerenciar a areia

Versão ClampOn SandQ® Ex ia.

PRINCÍPIO DE OPERAÇÃO

O patenteado e exclusivo sensor
ClampOn SandQ® fornece aos operado-
res focados na gestão de areia e proble-
mas de corrosão e erosão as informa-
ções mais precisas disponíveis atual-
mente. O SandQ® mede a areia/partícu-
las por meio da tecnologia ultrassônica
passiva. Ele detecta o sinal de ultrassom
gerado pelas partículas impactando o
interior da parede do tubo logo depois
da curva onde o sensor está localizado.
O instrumento possui o Processamento
de sinal digital (DSP) para a análise dos
dados coletados pelo instrumento. A
medição é feita em tempo real e os resul-
tados são exibidos continuamente no
PC/sistema de controle, oferecendo ao
operador dados imediatos e confiáveis
no momento em que um poço começa a
produzir areia.  O SandQ® oferece
- DSP de última geração
- Alta sensibilidade
- Filtração de ruído quase perfeita



ESPECIFICAÇÕES PRINCIPAIS

• Método de operação: Acústica passiva (ultrassom) 
• Processamento: DSP inteligente dentro da unidade do sensor
• Método de instalação: Não intrusivo, preso à superfície da tubulação
• Tamanho mínimo da partícula*: Petróleo/água: 25 mícrons/1 PPM

Ar/gás: 15 mícrons/1 PPM
• Taxa mínima de areia*: 0,01 g/s
• Velocidade mínima de fluxo*: 0,5 m/s
• Incerteza*: ±5% (com calibração por meio de injeções de areia)
• Repetibilidade: Melhor que 1%
• Opções de interface: RS485 (ASCII, binário, ModBus RTU), 4-20mA 
• Comunicação em duas direções: Sim
• Atualização de software: Sim
• Temperatura da superfície da

tubulação: -40 a 225 ºC (-40 a 437 ºF)
• Regimes de vazão: Petróleo, gás, água, multifásico
• Características de diagnóstico: «Avaliação de condição» inteligente
• Proteção de entrada: IP68
• Material do envoltório: Aço inoxidável AISI 316
• Dimensões/Peso: 109 mm x 101 mm [4,3 pol. x 4,0 pol.]
• Aprovação Ex: Ex ia, Ex de
• Consumo de energia: Em geral, 1,5 Watt, máx. 2,1 Watt por sensor

* DEPENDENDO DAS CONDIÇÕES DE FLUXO
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INSTALAÇÃO

O Monitor ClampOn SandQ® é fácil de
instalar e de operar. Seu design não intru-
sivo e seus acessórios clamp-on inteli-
gentes facilitam a instalação, tanto no
estaleiro como no campo para sistemas
de modernização. O ponto de instalação
fica a jusante de uma dobra/cotovelo
onde o perfil de fluxo turbulento é total-
mente desenvolvido, permitindo que os
usuários possam medir mesmo a menor
quantidade de partículas finas, sem a
necessidade de uma calibração local.
Dessa forma, os custos de calibração em
campo são drasticamente reduzidos. O
sinal é transferido em tempo real para um
computador com o software do Monitor
de areia ClampOn ou diretamente para
o sistema de controle dos operadores.
Uma vez que um sistema ClampOn é
instalado, ele precisará de pouquíssima
manutenção. É tudo uma questão de
tomada de valor dos dados e das infor-
mações que ele 
proporciona!

ClampOn SandQ® com acessórios na tubulação.

ClampOn SandQ® instalado a jusante 
de uma dobra/cotovelo.

O SandQ (azul) possui sensibilidade 
superior e supressão de ruído, em com-
paração com qualquer outro detector 

de areia (vermelho).
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