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یکی از عملیات مهم در بهر ه برداری از چا ه ها ثبت اطالعات دقیق از وضعیت چا ه ها از قبیل
فشار ،دما و دبی در سرچاه و یا در ته چاه است .اطمینان از صحت عملکرد وسایل انداز ه گیری
اهمیت ویژ های دارد .در حال حاضر عمل جایگزینی و تعویض حسگرهای قدیمی در چا ههای
نفت هزینه هاى هنگفتى در پی دارد .در حال حاضر ساخت انواع خاصی از حسگرهای قابل اعتماد
بیان مسئله
و چالش

و ارزان ،از فیبرهای نوری براى اندازه گیری فشار ،دما ،جریان نفت و امواج آکوستیک در چا ه ها
ضروری به نظر می رسند .این حسگرها به علت مزایایی نظیر انداز ه ى کوچک ،ایمنی در قبال
تداخل الکترومغناطیسی ،قابلیت کارآیی در فشار و دمای باال و محیط های دشوار ،می توانند بسیار
مهم و مفید واقع بشوند .از همه مهمتر این که ،امکان جایگزینی و تعویض این حسگرها بدون
دخالت در فرآیند تولید نفت و با هزینه ى مناسب فراهم میشود.
حسگرهای پیشنهادی از نظر تولید ،بسیار مقرون به صرفه بوده و انداز ه گیر یهای دقیق تری را
انجام می دهند .انتظار می رود که فناوری این حسگرها تولید نفت را با ارایه انداز ه گیری های

شرح
پیشنهاد بهبود

دقیق و قابل اعتماد و کاهش ریسکهای همراه با اکتشاف و حفاری نفت بهبود بخشد.
هم چنین حسگرهای مذکور به علت توانایى کاربرد در موارد ویژه نظیر استخراج دریایی و افقی
نفت جایی که به کاربستن حسگرهای قدیمی در چنین شرایطی بسیار مشکل می باشد میتوانند
مورد توجه قرار گیرند.

