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Principais Benefícios 

• Rapidamente dispersível, altamente miscível

• Compatível com a maioria dos sistemas à base de água

• Melhora a taxa de penetração (ROP) e a capacidade de 
profundidade

• Melhora a ação de resfriamento do fluido circulante

• Protege contra corrosão

• Elimina a vibração da haste

• Não contribui para a produção de manchas nos 
testemunhos

• Estável em uma variedade de tipos de águas

• Eficaz em uma ampla variedade de aplicações de perfuração 
e condições geológicas

• Minimiza o bit balling

• Reduz o potencial de aderência da pressão diferencial

• Melhora a vida útil da haste, broca e alargador

• Ambientalmente aceitável e não perigoso

O AMC TORQUE GUARD™ é muito eficaz na redução 
do torque, garantindo que  a profundidade do alvo 
seja alcançada mais cedo, prolongando a vida útil 
do equipamento de medição de trajetória  e os alvos 
geológicos podem ser alcançados sem o risco de perda 
de equipamento no poço.

O AMC TORQUE GUARD ™ é um lubrificante de alto desempenho e pressão 
extrema com características avançadas de adesão e filmagem. A 
formulação melhora as características de lubrificação da maioria dos 
sistemas de fluidos de perfuração à base de água, reduzindo a fricção.

Opera em Vários Ambientes

O AMC TORQUE GUARD ™ funcionará em uma ampla variedade 
de sistemas com propriedades de fluido variadas, incluindo água, 
solução salina, polímero ou bentonita, bem como em uma variedade 
de ambientes de água variáveis, incluindo altos níveis de sal, alto pH e 
níveis extremamente altos de dureza de cálcio e magnésio.

O AMC TORQUE GUARD ™ foi projetado para ser versátil e não requer 
uma alteração do sistema durante as operações.

Oferece Redução de Torque Superior

O AMC TORQUE GUARD ™ é altamente eficaz na produção de uma 
película forte e eficaz, proporcionando redução do torque superior.

AMC TORQUE 
GUARD™
Lubrificante premium,  de alto 
desempenho e pressão extrema da 
AMC.
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AMC TORQUE GUARD™

Melhora a Produtividade

O AMC TORQUE GUARD ™ melhora a produtividade aumentando as 
Taxas de Penetração e é particularmente eficaz em poços direcionais 
profundos, onde o alto torque rotacional retarda o progresso do poço.

O AMC TORQUE GUARD ™ melhora a ação de corte na face da broca e 
no alargador, resultando em uma maior Taxa de Penetração (ROP). Sua 
película protetora cobre as superfícies metálicas, reduzindo o arrasto por 
fricção em ambientes de extrema pressão, incluindo pontos de fricção 
metal-metal e metal-forma.

O uso do AMC TORQUE GUARD ™ reduzirá a ocorrência de problemas 
de perfuração que causam tempo de inatividade. A formulação é eficaz 
onde há um alto risco de aderência da pressão diferencial, como em 
seções altamente desviadas e seções com alta pressão diferencial.

Em formações extremamente duras e abrasivas, poços direcionais 
profundos, ou em xistos e argilas, aumentar a taxa de AMC TORQUE 
GUARD ™ garantirá que o poço permaneça produtivo.

O AMC TORQUE GUARD ™ tem sido altamente eficaz na redução do 
torque rotacional em uma variedade de aplicações de perfuração, 
incluindo perfuração com diamante, perfuração direcional profunda e 
perfuração vertical e horizontal.

 
Aumenta a vida útil do equipamento

O AMC TORQUE GUARD ™ forma uma camada protetora que reveste 
as superfícies metálicas de todos os equipamentos de medição de 
trajetória, reduzindo o desgaste nas superfícies de corte, equipamentos 
de medição de trajetória, extremidades úmidas e proteção contra a 
corrosão. Ao prolongar a vida útil das brocas e outros equipamentos, os 
altos custos de manutenção e substituição podem ser atrasados.

 
Responsável Com O Meio Ambiente

O AMC TORQUE GUARD ™ usa uma base de óleo vegetal biodegradável 
que tem impacto mínimo no meio ambiente, sistemas aquáticos e vida 
selvagem. A formulação é segura para uso em todas as operações de 
perfuração, especialmente em zonas ecologicamente vulneráveis.

Comparação de torque a 5L/1000L em água doce

AMC TORQUE
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O AMC TORQUE GUARD™ oferece o menor torque sob pressão para avançar os poços mais 
rapidamente. 
 
 

Informação Adicional

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


