
Leading the Way with Passion.

(DTS) استشعار درجات احلرارة املوزعة

إدارة اآلبار واخلزانات



إن رسالتنا تتلخص في ضمان جناحك:

Leading the Way with Passion.

باالعتماد على تراث HP/Agilent الذي نتمتع به في االختبارات البصرية، أثبتنا أننا مزود 
احللول الرائد لتقنيات االستشعار البصرية املوزعة.

ا  لعمالئنا. ا جيدً  إننا ملتزمون بتقدمي حلول شاملة ومصممة تصميمً

لدينا طاقم موظفني يتمتع بكفاءة عالية وحماس متقد كما نتميز بشبكة شركاء 
إقليميني ذات خبرة عالية.

في شركة AP Sensing ، ندرك أنه ميكننا حتقيق النجاح فقط عندما نُسهم في حتقيق 

النجاح لعمالئنا ولشركائنا، وبالتالي فإننا نقوم بدور استباقي وقيم فيما يتعلق بالوفاء 

بكل التزاماتنا.

فمن خالل أكبر مجموعة من االختبارات والشهادات على مستوى اجلهات املنافسة، 
تقوم شركة AP Sensing مبساعدتك على االلتزام بجميع معايير األمان ذات الصلة، 

وضمان أمان بيئة العمل عالوةً على سالمة املوظفني. 

 .AP Sensing تخضع مواصفات وأوصاف املنتجات الواردة في هذا املستند للتغيير بدون إشعار وال تعد ملزمة لشركة

حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة AP Sensing GmbH 2014 © / طبع في أملانيا / العربية

ملزيد من املعلومات، يُرجى التواصل على: 

info@apsensing.com
www.apsensing.com



رؤوس آبار النفط والغاز

منصة نفط بحرية

حقل نفط - مراقبة دائمة

مراقبة اإلنتاج واألنابيب
 حتت سطح البحر

(خط اإلزالق) slickline خدمات

الصرف بالتثاقل املعتمد
على البخار

ل وسيلة موفرة وميكن االعتماد عليها في  توفر حلول استشعار درجات احلرارة املوزعة للمشغِّ
إدارة اخلزانات واآلبار احملفورة وعمليات إكمال اآلبار على نحو أفضل. ميكنك مراقبة سجالت 

درجات احلرارة على مستوى البئر بالكامل أو على مستوى مواقع يحددها املستخدم. هذا 

فضالً عن زيادة اإلنتاجية وحتسني كفاءة عملية استرداد النفط والغاز حتى في البيئات اخلطرة. 

ويتميز عنصر االستشعار املتواصل املصنوع من األلياف البصرية بقدرته على توسيع نطاق 
املراقبة وعدم ترك أية مساحة بدون مراقبة.  

كما تتميز تكنولوجيا استشعار درجات احلرارة املوزعة بالكفاءة العالية في حتديد مستوى 
النضوب املتفاوت في اخلزانات، والتدفق املتداخل بني طبقات اخلزانات وغير ذلك من التأثيرات 

القريبة من حفر البئر.

مجاالت التطبيق

آبار النفط والغاز واحلرارة األرضية

مراقبة مستوى أداء اخلزانات

خدمات slickline (خط اإلزالق) املؤقتة

آبار التصريف بواسطة اجلاذبية مبساعدة البخار 
واآلبار األفقية

حتسني آبار اإلنتاجية واحلقن

مراقبة املضخة اجلوفية الغاطسة

إدارة احلقن البخاري

مراقبة الرفع الصناعي

ميزات استشعار درجات احلرارة املوزعة

بيانات درجة حرارة حفرة البئر في الوقت الفعلي

ن للنفط والغاز استرداد محسَّ

زيادة في عائد اإلنتاج

تتبع التغييرات في إنتاج البئر مبرور الوقت

كابالت استشعار تتميز باملناعة القوية ضد اختراق 
الهيدروجني مع أسالك ألياف SM من السيلكا 

اخلالص 

كابالت استشعار الرتفاع درجة احلرارة والضغط
(مثل 300 درجة مئوية، و25000 وحدة ضغط 

في املربع)

إدارة البيانات وحتليلها وتوصيلها 

خبراتنا: 
احلل األمثل لعملك على اإلطالق. 



توفر لك شركة AP Sensing حلول استشعار درجات احلرارة املوزعة (DTS). ويتم تقدمي املبيعات واخلدمة 
حول العالم من خالل شبكة تضم مكاتب مبيعات إقليمية وشركاء يتمتعون بكفاءة عالية. نوفر لك مستوى 
ا في تكلفة امتالك  غير مسبوق من اجلودة واملوثوقية، مما يجلب لك الراحة واالطمئنان ويحقق لك انخفاضً
املنتجات. لدينا فريق من املهندسني املتمرسني واالستشاريني العامليني يجعلنا الشريك املثالي لتصميم حل 

مراقبة وتنفيذه وصيانته مبوثوقية عالية ومرونة كبيرة. 

 ،HP/Agilent  Technologies التي نوفرها على التقنيات األساسية التي تطورها DTS يعتمد جوهر أداة
ا. اجلهة الرائدة عامليًا في مجال االختبارات و القياسات البصرية ألكثر من 25 عامً

واستنادًا إلى ما تتمتع به شركتنا من خبرة كبيرة، متكنا من تصميم بيئة تصنيع وإنتاج تكنولوجيا إلكترونية 

بصرية متقدمة على املستوى التقني. وتعد شركة AP Sensing إحدى الشركات الرائدة في تقدمي خدمات 

استشعار درجات احلرارة املوزعة على نطاق متنوع من التطبيقات.

 :AP Sensing
شريك ميكنك االعتماد عليه في إدارة 

اآلبار واخلزانات

Leading the Way with Passion.



تعمل بيانات استشعار درجات احلرارة املوزعة على مراقبة حركة البخار نحو بئر منتج، وبدوره 

يعزز ذلك من إمكانية االسترداد والبخار. كما يتم حتديد نقاط تدفق البخار. 

احلد من مشكالت متام اإلكمال: وذلك من خالل التعرف املبكر على التدفق خلف غطاء البئر، 

وتسربات اإلكمال، واالنفجارات حتت سطح األرض.

حتسني أداء البئر من خالل مراقبة مستويات السوائل ومراقبة املضخة اجلوفية الغاطسة. 

مراقبة ارتفاع عمود السوائل املستدير ونقاط دخول الغاز. وتتوفر جميع البيانات في أنظمة 
التحكم.

حتديد أماكن تدفق البخار أو دخول الغاز باستخدام أنظمة استشعار درجات احلرارة املوزعة 
سواء املؤقتة أم املثبتة.

خصائص األدوات:

ثبتت موثوقيتها في الواقع امليداني نظرًا لكفاءتها 
في حتقيق أقل نفقات الصيانة والضمان بني 

اجلهات املنافسة

أدوات موثوقة وموفرة ال حتتاج إلى بيئة خارجية

استهالك منخفض للطاقة (تسمح باستخدام 
اللوحات الشمسية)

نطاق عمل أدوات أوسع 
(من 40- درجة مئوية إلى 65+ درجة مئوية)

تكرار عمليات القياس على نطاق درجة حرارة 
تشغيل كاملة لألداة

VxWorks: نظام عمل لألمان اإللكتروني ونظام 
تشغيل في الوقت الفعلي 

(Windows ال يلزم نظام التشغيل)

تقنية ليزر آمنة على العني ومتوافقة مع شهادة 
ATEX

معايرة قياس آمنة جلميع أنواع سلك األلياف 

أدوات استشعار درجات احلرارة املوسعة متعددة 
األوضاع ومفردة األوضاع

إدارة احلقن البخاري

متام اإلكمال

مراقبة الرفع الصناعي

 

سجالت اآلبار األفقية



استمتع بإمكانية حتديد نقاط تدفق السوائل ومواقع تدفق البخار والغاز واملياه قبل حدوث مشكالت. حافظ 

على أدنى حد للتدفق البيني للسوائل. 

احصل على حساب مستمر ملعدالت اإلنتاج بحسب املنطقة مع إدارة األنظمة الذكية إلكمال اآلبار.

أضف إلى تقنيات تسجيل احلقن التي تستخدمها حاليًا آالف نقاط القياس على طول الكابل، بدون مواد 

إشعاعية أو حتريك األدوات أثناء عمليات املسح.

"أول ما يخطر على بالي عند سماع اسم 
AP Sensing املصداقية. إننا نثق في مواصفات 
ا  ا كليً أداء الشركة ثقة تامة ونعتمد عليها اعتمادً
ا  كما نعرف أن لدى الشركة فريق دعم فني شغوفً

بعمله ويختص بحل أية مشكالت قد تواجهنا.” 

Petrospec Engineering ،باول ساندرز

كابالت استشعار حفر أرضية 

مناسبة لبيئات ذات درجة حرارة 
مرتفعة وضغط عالٍ وهيدروجني

حتسني آبار اإلنتاجية واحلقن

Leading the Way with Passion.

القياس
درجة احلرارة 

التدفق
الضغط

التحكم 
التدفق، احلقن 
احلقن البخاري

رفع الغاز

النمط
سلوك اخلزانات

مستوى أداء االسترداد



ا موثوقًا به الستشعار درجات احلرارة املوزعة. وقد أحدثت  توفر لك AP Sensing شريكً
تكنولوجيا استشعار درجات احلرارة املوزعة خالل العقود املاضية تطورات كبيرة خاصة في 

مجال مراقبة اآلبار واخلزانات. ذلك أن املكونات البصرية األحدث وأسالك األلياف االستشعارية 

وعمليات الصناعة الدقيقة ساعدت على توفير حياة أطول ودرجة ثقة أعلى. 

 ولذلك أصبح عمالؤنا يقدرون اجلهود التي تبذلها فرق هندسة املنتجات وفرق الدعم التابعة لنا.
 وبالتعاون مع شبكة شركائنا حول العالم، أصبح لدينا شغف واهتمام بتلبية احتياجاتك 

ومساعدتك في حتقيق النجاح. 

ملاذا AP Sensing؟

ثبتت موثوقيتها في الواقع امليداني نظرًا لكفاءتها 
في حتقيق أقل نفقات الصيانة والضمان بني 

اجلهات املنافسة في هذا املجال

مستوى الريادة في متانة االهتزاز والصدمات 

أفضل مستوى ألداء القياس
استخدام تكنولوجيا متميزة في

ترابط األكواد

أعلى مستوى تكرار للقياس على نطاق درجة حرارة 
التشغيل بالكامل

تصميم مستلم واحد حاصل على براءة اختراع: 
احلد األدنى من االنحراف، وبدون معايرة

ليزر منخفض الطاقة لالستخدام اآلمن وتوفير 
أطول حياة للمنتج (يبلغ متوسط وقت التشغيل 

ا) 33 عامً

شركاء كابالت استشعار من الطراز األرفع 

نظام استشعار درجات احلرارة املوزعة األكثر كفاءة 
وموثوقية في هذا املجال 

فريق عاملي من مهندسي املشروعات يتحدث لغات 
مختلفة 

اختصاصي متكامل الستشعار 
درجات احلرارة املوزعة

:(SmartVision) ميزات نظام سمارت فيجن 

قاعدة بيانات SQL مركزية

متثيل مرئي وحتليل وإحصاءات للتتبع

معايرة ما قبل القياس

رسومات سجل النقاط

خريطة ألوان ثنائية األبعاد

وظيفة تسجيل وتشغيل



ا وهي كما يلي:  تساعد أداة املعايرة في AP Sensing على تصحيح أكثر مصادر أخطاء القياس شيوعً

املوصالت الضوئية ذات قرائن االنكسار املتباينة والضفائر واملوصالت وااللتواء. تعمل أنظمة استشعار درجات 

احلرارة املوزعة التي نستخدمها على التصحيح للحصول على تبعثر لوني تلقائيًا وتوفير آثار فقد سهلة 

القراءة.  

ويتولى النظام باستمرار التصحيح ملعرفة التغييرات التي حتدث في معدالت االستجابة/عدم االستجابة 

لإلشعاع الضوئي لضمان احلصول على قياسات دقيقة على مدار حياة خط األلياف.

ليس من املصادفة أن نقول إننا نتميز بأقل معدالت إخفاق في بني املنافسني في هذا املجال. ونظرًا خلبرة 

ا، فقد متكنا من مواصلة إدخال  HP/Agilent في مجال االختبارات البصرية والتي متتد حتى 25 عامً
حتسينات على عمليات التصميم واإلنتاج املستخدمة لدينا. إننا شغوفون بتقدمي حلول استشعار درجات 

احلرارة املوزعة التي تتميز باملوثوقية واملعايير الصارمة. 

"بحكم خبرتي في التكنولوجيا والسوق، أصبح من املعاجلة الذكية والبياناqت املوثوقة
املؤكد لدي أن AP Sensing تعد الشركة الرائدة 

في مجال االستشعار البصري املوزع. ذلك أن ما 

تقدمه الشركة من حلول يعكس جمعها بني اخلبرة 
 واالبتكار. وتستمد الشركة خبرتها من تراث 

HP/Agilent، مصدر الريادة في صناعة معدات 
االختبار والقياس، باإلضافة إلى عقود من اخلبرة في 

مجال تطوير وتصنيع منتجات عالية اجلودة ميكن 

ا. أما االبتكار فمصدره  ا تامً االعتماد عليها اعتمادً
الشغف وااللتزام بحل املشكالت التي تواجه

ا.”  العميل فعليً

Protex Systems ،ديفيد أور

اجلودة واملوثوقية

Leading the Way with Passion.


