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“Em todo o meu tempo perfurando 
neste local, nunca testemunhei um 
produto como o AMC BOS™ e todo o  
que faz para melhorar as condições de 
perfuração e perda de circulação.” Eric 
Castleberry - Supervisor de Perfuração 
em Resolução

Principais Benefícios 
• Reduz o tempo de inatividade 

da sonda de disparos da haste 
através de zonas instáveis ou de 
perda de fluido

• Estabiliza o poço e maximiza 
o retorno do fluido, reduz a 
necessidade de cimentação/
rejuntamento, revestimento e/ou 
perda de materiais de circulação

• Economiza até 48 horas de 
tempo perdido de cimentação/
rejuntamento e custos e riscos 
associados

• Reduz o custo do fluido de 
perfuração

• Reduz o consumo de água, 
o gerenciamento e os custos 
associados

• Reduz o torque, oscilação e 
vibração da haste, além de  
trajetos e custos associados à 
haste

• Reduz o desgaste e prolonga a 
vida útil dos componentes da 
broca

• Reduz o manuseio manual, os 
perigos de escorregamento e 
tropeções

• Reduz o impacto ambiental no 
abastecimento de água local e o 
risco de contaminação

significativamente a produtividade da 
perfuração de diamante, na segurança da 
plataforma, reduzir o impacto ambiental e 
reduzir os custos operacionais gerais.

Preventivo contra perdas de 
fluido  
e instabilidade do poço

As injeções regulares de AMC BOS FIX™ na 
parte inferior da haste e acima do anel vedam 
continuamente as fraturas e fissuras naturais, 
para estabilizar o poço, reduzir as perdas 
no fundo do furo e a ocorrência de perda de 
circulação.  

Tradicionalmente, os LCMs são a primeira 
medida usada para auxiliar nas perdas de 
fluidos. Dependendo das circunstâncias, a 
eficácia do LCM pode variar, potencialmente 
comprometendo o anel do poço, causando 
travamento do tubo e resultando em disparos 
indesejados da haste. 

No furo de sondagem, nem sempre 
é possível prever quando ou como 
as coisas vão dar errado.  O Sistema 
de Otimização de Poço (AMC BOS™), 
com patente pendente da AMC, 
antecipa a perda de fluido, circulação 
perdida e zonas instáveis, mesmo 
nas condições mais difíceis – 
tornando as operações mais suaves 
e previsíveis.

Esta solução é composta pela AMC BOS 
UNIT™, uma ferramenta de lubrificação e 
revestimento de poços durante a perfuração, 
e pelo AMC BOS FIX™ um graute de 
lubrificação de preenchimento rápido. O AMC 
BOS™ é uma solução proativa que combate 
as perdas de fluido e a instabilidade do poço, 
fornecendo uma quantidade medida de 
AMC BOS FIX™ em intervalos regulares para 
a parte inferior da haste e acima do anel. O 
fluido reage instantaneamente com os fluidos 
do poço, permeando e vedando as fraturas, 
fornecendo uma membrana lubrificante fina, 
mas sólida, à parede do poço. 

Ao contrário do uso reativo de métodos 
tradicionais, o AMC BOS™ é uma 
medida preventiva que pode melhorar 

AMC BOS™
Uma solução proativa para a 
perda de fluidos e instabilidade 
do poço.

*Para obter mais informações, visite imdexlimited.com/
patents
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ITEM DESCRIÇÃO

Dimensões 
63 cm x 50 cm x 23 cm 
(25” x 20” x 9”)

Peso
N: 17kg (38lb)  
H/P: 25kg (55lb)

Compatibilidade do tamanho do 
testemunho

N, N2, N3, H, H3, P, P3

Compatibilidade barrilete de 
testemunhagem

Barrilete de testemunhagem 
de fio de qualquer 
comprimento, tubo triplo 
ou configurações padrão, 
incluindo bombeamento 
para poços horizontais a 
verticais*

Capacidade de volume por 
injeção (H, P)

8L / 2.11gal

Capacidade de volume por 
injeção (N)

5L / 1.32gal

Volume de revestimento  
(Furo de tamanho H)

30 m/100 pés

Volume de revestimento  
(Furo de tamanho P)

20 m / 65 pés

Volume de revestimento  
(Furo de tamanho H)

30 m/100 pés

* Atualmente não disponível para Barrilete de testemunhagem de bombeamento

Em casos de instabilidade, o revestimento pode precisar ser aplicado, 
o que requer trajetos indesejados da haste. O AMC BOS™ cria um 
revestimento contínuo e flexível para ajudar com zonas soltas, não 
consolidadas, fraturadas, espeleologia, descamação, com inchaço, alto 
atrito ou deslizamentos.

Perfurar cegamente pode ser uma escolha para os perfuradores, mas 
sem tratamento, o alargamento através de zonas instáveis aumentará 
o torque do poço, disparos da haste, aumentará o consumo de fluido, 
arriscará as brocas e alargadores prematuramente desgastados, 
causando colapso, contaminação, tubo de perfuração preso, risco de 
ferimentos e diminuição na ROP. 

A cimentação/rejuntamento pode levar até 48 horas, pode ser muito cara 
e introduz maior disparo da haste com apenas uma taxa de sucesso 
limitada de 50%. As consequências da cimentação/rejuntamento podem 
superar em muito o processo em si, incluindo risco de segurança, tempo 
de inatividade da sonda e aumento de custos, como caminhões a vácuo 
e consumíveis. Com uma abordagem proativa, o AMC BOS™ é uma 
alternativa menos arriscada aos métodos variáveis ou ineficazes para 
perda de fluido ou instabilidade do poço.

Sobre o AMC BOS FIX™

Atuação rápida 
Permite uma implantação rápida

Sistema de injeção 
preciso
Medir e controlar as 
injeções

Ação dupla
Lubrifica e encaixota durante a 
perfuração

Fácil de usar
Não é necessário 
misturar, vertido puro

Multi-ajuste
Adequado para todos os tamanhos 
H/P e N 
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AMC BOS™

O AMC BOS FIX™ pode ser injetado em alta pressão, alta temperatura, 
ambientes úmidos ou secos. O fluido só é ativado ao entrar em 
contato com a umidade, garantindo que seja colocado exatamente 
onde é necessário e não contamina o testemunho ou o barrilete de 
testemunhagem (se usado corretamente). 

A unidade leva menos de 5 minutos para configurar ou reabastecer, o 
que pode ser feito a qualquer momento durante o turno de perfuração, 
sem interrupção.

Informação Adicional

Para obter mais informações, visite nosso site amcmud.com ou entre 
em contato com o escritório AMC mais próximo.


