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VANTAGENS

• Processamento e armazena-
mento de dados a bordo

• Instalação e recuperação 
rápida e flexível

• Medições em três eixos

PLANO DE FUNDO

A fim de minimizar o risco de falha por
fadiga dos tubos e outros componentes
estruturais, podem ser necessários um
monitoramento da condição submarina
ou uma ferramenta de inspeção para
manter a produção em um nível seguro.
O Monitor de vibração em 3D ClampOn
DSP permite um monitoramento preciso
da vibração submarina, tanto em caráter
temporário como permanente. As fontes
típicas de vibração incluem vibração de

baixa frequência induzida por vórtice
(VIV), vibração induzida por fluxo (FIV),
pulsação induzida por fluxo (FIP/FLIP),
slugging e muito mais. Junto com simula-
ções de computador avançadas para
modelagem de estrutura e fluxo, o moni-
toramento de vibração submarina tornou-
se uma ferramenta valiosa para monitorar
o estado de tubulações e estruturas
submarinas. Em diversos casos, a apli-
cação tem permitido ao operador aumen-
tar a produção de forma segura, visto que
o nível medido de vibração tem sido in-
ferior à predição de modelos conserva-
dores.

PRINCÍPIO DE OPERAÇÃO

O Monitor de vibração em 3D ClampOn
Subsea é uma ferramenta flexível, pro-
jetada para instalação temporária ou
definitiva em uma área ou tubo que deve

ter sua vibração monitorada. O instru-
mento usa acelerômetros de 3 eixos para
que qualquer movimento, menor ou
maior, em frequência alta ou baixa, seja
facilmente detectado e reportado ao
operador. Os dados podem ser trans-
feridos em tempo real ou armazenados
localmente no instrumento para pós-
processamento e análise.

Kit independente de curto prazo.

Vibração induzida por fluxo no carretel.
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MONITORAMENTO DE 
INSPEÇÃO (CURTO PRAZO):

• Independente ou com fiação para a
superfície

• Bateria e registro de dados
• Fácil instalação e recuperação

ESPECIFICAÇÕES PRINCIPAIS

• Modo de operação: Medição em tempo real
• Princípio de medição: Acelerômetro MEMS de 3 eixos
• Profundidade: 3.048 m (10.000 pés)
• Faixa de frequência: 0 Hz a 1.000 Hz
• Sensibilidade: 220 mV/g ou 660 mV/g
• Resolução ADC: 12 bits (1,25 mg /LSB / 3,75 mg /LSB)
• Suavização: Filtro de passagem baixa analógico e até 

16x de sobreamostragem digital
• Frequência de amostragem: Configurável, até 2.000 Hz
• Densidade de ruído: 50μg/√Hz
• Faixa de aceleração: ±2,5 g ou ±7,5 g (medição)
• Desvio máximo de sensibilidade: 0,01 %/°C
• Armazenamento interno de dados: 64 GB (máximo)
• Nível TRL: 7 
• Formato de dados: Dados brutos contínuos de todos os eixos em

formato wav de 16 bits de espectros médios
de FFT com até 800 linhas de resolução e 
limites de frequência superior e inferior 
configuráveis

Acessório magnético para válvulas. Instalação permanente.

Relação de fase.

RELAÇÃO DE FASE

Para um monitoramento mais avançado
de uma seção de tubo, por exemplo,
muitas vezes é necessário usar mais de
um instrumento para medir a relação de
fase entre dois ou mais locais. Dessa
forma, serão fornecidas informações
detalhadas sobre o movimento/desloca-
mento da seção. Para isso, todos os in-
strumentos são sincronizados.

INSTALAÇÃO

Foram desenvolvidas diversas soluções
para instalação: Para o monitoramento
permanente do instrumento, ele é nor-
malmente aparafusado ao tubo ou aos
acessórios. No tipo de inspeção tempor-
ária do instrumento, ele pode ser insta-
lado em suportes com poderosos ímãs
de neodímio permanentes ou braçadei-
ras ROV. As opções são muitas depen-
dendo da profundidade, do acesso e
dos requisitos.

MONITORAMENTO
PERMANENTE (PROJETO

PARA 30 ANOS)

• Interface para sistema de controle
• Registrador opcional de dados recu-
peráveis

• Comunicação sem fio opcional
• Bateria de longo prazo opcional
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