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Principais Benefícios 

• Reduz o consumo de água, uso 
de lama e custos de transporte

• Reduz o desgaste dos 
componentes de perfuração

• Melhora o tempo de broca no 
furo de sondagem

• Elimina os custos de escavação 
de bacias de decantação

• Melhora a saúde e a segurança 
no local, reduzindo escorregões 
e riscos causados   por sujeira, 
fluidos e água

• Aumenta os KPIs de 
produtividade de perfuração

• Elimina os custos de reparo 
do local e de gerenciamento 
ambiental

• Reduz a pegada ecológica do 
local

• Facilita o acesso a locais de 
perfuração remotos ou isolados 
ou ambientalmente sensíveis 

• Instalação rápida e fácil

• Melhora o relacionamento com  
proprietários de terras.

A AMC Heli-Portable Solids Removal Unit™ (AMC HP SRU™) é uma alternativa 
inovadora para as bacias de decantação, comprovada por ter benefícios 
significativos para o meio ambiente, saúde e segurança no local de trabalho, 
bem como economia significativa de custos em locais de trabalho remotos 
ou isolados. O sistema de circuito fechado AMC HP SRU™ foi projetado para 
melhorar a eficiência e reduzir o impacto ambiental da zona de perfuração. 

 
Melhor eficiência e produtividade

A centrífuga de decantação de alta velocidade da unidade é projetada especificamente para 
perfuração de diamante, operando a até 3000 rpm para remover sólidos até 5 mícrons, mantendo 
as propriedades ideais dos fluidos de perfuração. 

Ao manter um fluido de perfuração limpo, com baixo teor de sólidos e não abrasivo, o AMC HP SRU™ 
pode reduzir o consumo de fluido e água, reduzir o risco de tubulação presa, reduzir o desgaste dos 
componentes de perfuração, reduzir tempo de inatividade e permitir que as equipes se concentrem 
nas operações de perfuração em vez de monitorar e manter grandes volumes de fluidos de 
perfuração.

 
Como Funciona?

A AMC HP SRU™ funciona circulando o fluido de perfuração diretamente do colar de perfuração 
para ser processado pela centrífuga, onde os sólidos de perfuração são separados do fluido 
e descarregados através de um depósito de resíduos. Após serem processados, os fluidos de 
perfuração limpos fluem para um tanque para retornar à sonda.  
Um sistema de mistura bem posicionado pode ser usado para misturar os produtos no fluido de 
perfuração neste tanque.

AMC Heli-Portable  
Solids Removal 
Unit™
A premiada tecnologia de controle 
de sólidos da AMC, em um design 
modular, ligeiro e transportável por 
helicóptero.
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Transportável via carga de quatro helicópteros

Cada componente do AMC HP SRU™ pesa menos de 700 kg, portanto, a 
unidade pode ser transportada com apenas quatro helicópteros.  Todos 
os quatro componentes se encaixam facilmente na estrutura de base e 
são leves o suficiente para serem transportados em condições de vento 
forte, garantindo que a operação não seja atrasada devido a condições 
climáticas adversas.

O design modular do AMC HP SRU™ facilita e agiliza a montagem e 
a instalação. Cada componente é codificado por cores, com pontos 
de orientação para direcionar a montagem das peças. As mangueiras 
hidráulicas também são codificadas por cores para garantir que a 
unidade possa ser montada em tempo mínimo.
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AMC Heli-Portable SRU™

Fabricado sob um sistema de qualidade certificado pela ISO 9001 por um organismo de 
certificação acreditado. Os resultados podem variar devido às propriedades do fluido e teor de 
sólidos. Consulte o especialista técnico da AMC mais próximo para obter um desempenho ideal. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DIMENSÃO TAMANHO

Comprimento 3.100 mm (10.2 pés)

Largura 2.100 mm (6.9 pés)

Altura 2000 mm (6.6 pés)

ITEM PESO

Estrutura base 650 kg (1433 libras)

Motor 580kg (1279lbs)

Tanque 384kg (847lbs)

Centrífuga 672kg (1482lbs)

Peso total 2.290 kg (5049 lbs)

ITEM DESCRIÇÃO

Centrífuga Centrífuga de decantação de tigela 
de aço inoxidável de 9” que opera a 
3000 rpm

Acessórios
Todos os acessórios de camlock 
macho de 2"

Capacidade do processo 50 — 130L/min

Método de 
posicionamento

Transportável por helicóptero e 
com montagem deslizante

Bomba Bomba de deslocamento positivo

Sistema de mistura Tremonha de jato e agitador

Motor Diesel / hidráulico

Capacidade do tanque 2 câmaras de 950L (aprox.)

Centrífuga (672 kg)

Estrutura de base incluindo hidráulica 
(650 kg)

Motor (580 kg)

Tanques de mistura (384 kg)

Informação Adicional

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

Visite nosso canal no YouTube para ver a 
demonstração completa: youtube.com/
amcdrillingfluid


