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Descrição
O AMC CR 650™ é um polímero em pó de alto peso molecular que foi 
desenvolvido para melhorar o encapsulamento de resíduos de corte e 
ajudar a estabilizar a formação. O AMC CR 650™ forma uma película 
protetora de polímero no tubo de perfuração e na broca, bem como nas 
paredes do furo de sondagem, o que ajuda a fornecer lubrificação ao 
perfurar em formações problemáticas. É ideal para uso em aplicações 
de perfuração direcional horizontal, poços de água, mineração e túneis.

Aplicação
O AMC CR 650™ fornece o encapsulamento de resíduos de corte e a 
melhor estabilidade do poço em uma variedade de fluidos de perfuração. 
As concentrações típicas variam de 0.5 – 3kg/m3 (0.175 – 1lb/bbl). 
Pode ser usado como um único produto, sistema de lama de baixo teor 
de sólidos, ou pode ser combinado com o AMC GEL™ ou AMC EZEE 
TROL™ para formar um sistema de lama mais sólido. Também pode ser 
usado sozinho ou com outros estabilizadores de argila e xisto, como 
cloreto de potássio ou AMC SHALEHIB ULTRA™ para fornecer um alto 
grau de estabilização de argila ou xisto, embora possam ser necessárias 
concentrações mais altas para manter a viscosidade.

Propriedades Físicas Comuns
Aparência:    Grânulos brancos de fluxo livre 
Solubilidade:   Solúvel em água 
pH (solução a 0.5%):   7 – 8

Tratamento Recomendado

APLICAÇÃO KG / M³ LB / BBL

Adicione à água doce sob condições 
normais de perfuração

0.5 – 0.75 0.15 – 0.3

Para estabilizar o inchação das 
argilas e xistos

0.5 – 1.0 0.15 – 0.4

Para melhorar a recuperação 
do testemunho em formações 
problemáticas e aumentar a 
estabilidade do poço

1.0 – 3.0 0.4 – 1.0

AMC CR 650™
ESTABILIZADORES DE ARGILA E XISTO
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Limitações
• Sensível à dureza: a água de reposição deve ser tratada para dureza 

com carbonato de sódio, garantindo dureza inferior a 200mg / L.

• Tenta cegar as telas dos shakers limitando seu uso para aplicações 
gerais de perfuração com SRUs

 
Nota: Vários fatores irão determinar a taxa de concentração mais 
apropriada. Entre em contato com o representante AMC mais próximo 
para obter os melhores resultados.

Vantagens
• Evita a dispersão e o inchaço de xistos e argilas por meio de 

encapsulamento

• Promove a remoção mais eficaz de sólidos

• Promove a sedimentação rápida de resíduos de corte em 
poços de sedimentação

• Melhora a lubricidade

• Compatível com outros polímeros comumente usados em 
fluidos à base de água, como AMC XAN BORE™ e AMC PAC™

• Não lava o AMC ROD GREASE XTRA TACKY™

• Econômico: excelente viscosidade em baixas concentrações

• Ambientalmente aceitável : não perigoso, não tóxico e não 
fermentará.


