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VANTAGENS

• Sistema avançado de moni-
toramento de colisão em
tempo real

• Maior segurança de
perfuração

• Não é necessária permissão
de trabalho a quente

• Baixo risco de investimento
• Sem parada de produção

PLANO DE FUNDO

O uso de perfuração direcional está au-
mentando na indústria de petróleo e gás.
Muitas vezes, um novo poço é perfurado
em uma área com pouco espaço para
poços existentes. Técnicas de prevenção
de colisão adequadas devem ser con-
sideradas durante a preparação das
operações de perfuração. O Detector de
colisão de poço ClampOn DSP é uma
excelente ferramenta para evitar a

colisão durante perfurações em estreita
proximidade a poços existentes.

PRINCÍPIO DE OPERAÇÃO

O ClampOn utiliza uma tecnologia de
sensor de ultrassons não invasiva que
monitora continuamente os sinais em
uma ampla faixa de frequência. O instru-
mento digitaliza o ultrassom gerado pela
coluna de perfuração, que viaja ao longo
do invólucro do poço existente e permite
uma análise de sinal em tempo real.
Com os Detectores de colisão de poço
ClampOn DSP instalados na superfície
dos poços existentes, perto do poço que
está sendo perfurado, os instrumentos
podem detectar e avisar se uma coluna
de perfuração está muito próxima a um
poço existente.
Ao observar um aumento significativo no
nível do sinal ultrassônico, a perfuração
é interrompida e os dados são analisados.
Após a análise, a coluna de perfuração
pode ser desviada ou a perfuração pode

«Essa ferramenta substitui 10 trabalhadores altamente experientes.» OPERADOR DO MAR DO NORTE

Sinal aumentando à medida que a coluna de
perfuração se aproxima do poço existente.

ser retomada com a confiança de que a
colisão foi evitada ou que os cálculos
iniciais foram confirmados.
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ESPECIFICAÇÕES PRINCIPAIS

• Método de operação: Acústica passiva em diversas frequências
• Processamento: DSP dentro da unidade do sensor
• Princípio de instalação: Clamp-on (não intrusivo)
• Área de risco: Zona 0, 1, 2
• Código de certificação: EEx ia IIB T2-T5
• Temperatura ambiente: -40 °C a 60 °C [-40 °F a 140 °F]
• Fornecimento de energia: 12-25VDC (de IS PSU) -  1,5W / 2,1W por sensor
• Comunicação: RS-485 (protocolo de DSP proprietário da ClampOn)
• Material do sensor: SS 316
• Peso do sensor: < 3Kg
• Proteção de entrada: IP 68

OBJETIVOS

• Impedir que a broca colida com o
invólucro de um poço existente durante
as operações de perfuração direcional

• Alertar os engenheiros sobre a proxi-
midade de uma coluna de perfuração
a poços existentes

• Ajudar a aumentar a velocidade de
perfuração segura e diminuir o tempo
de inatividade causado por colisões

• Operações de fresagem – confirmação
de corte através do invólucro, etc.

BENEFÍCIOS

• Sistema avançado de monitoramento
de colisão em tempo real

• Maior segurança na perfuração
• Requisitos mínimos de equipamentos
e pessoal

• Investimento de baixo risco para o
operador

• Pacote completo fornecido pela
ClampOn:
- Detector de colisão de poço 
ClampOn DSP
- Cabos
- Computador com software de 
detecção de colisão de poço

- Pessoal altamente qualificado e 
experiente para apoiar o perfurador

Sensor em operação fornecendo dados para o computador da ClampOn para análise instantânea.

INSTALAÇÃO

• Instalação simples e rápida de ferra-
mentas (instrumentos não invasivos)

• Não é necessária permissão de tra-
balho a quente

• Sensores intrinsecamente seguros
• Não há necessidade de parar a produ-
ção para a instalação

• Impacto mínimo nas operações diárias
da plataforma

• Montado com braçadeiras
• Instalado e monitorado por pessoal
qualificado da ClampOn 24 horas por
dia, 7 dias por semana durante a
perfuração

• Todas as ferramentas necessárias
fornecidas como pacote de aluguel
pela ClampOn

CONFIGURAÇÃO DE
ALUGUEL TÍPICA

• 6 a 12 sensores ClampOn
• Cabos e unidade de fornecimento de
energia

• Computador com software
• Supervisão da ClampOn 24 horas por
dia, 7 dias por semana
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