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Principais Benefícios 

• Melhora a saúde e a segurança 
no local, reduzindo o manuseio 
manual e a mistura excessiva

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

• Fácil de transportar

• Reduz o tempo de inatividade

• Elimina o custo de escavação 
e reabilitação de piscinas de 
decantação

• Aumenta a produtividade e os 
KPIs

• 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 
ecologicamente vulneráveis

Redução do Consumo de 
Líquidos e Água

Em operações onde o gerenciamento de 
água apresenta um desafio operacional e 
tem altos custos associados, o sistema de 
circuito fechado AMC ULW SRU™ permite a 
reciclagem de água e fluidos, eliminando a 
necessidade de transporte contínuo de água 
para operações de perfuração.

O AMC ULW SRU™ pode reduzir o consumo 
de água em até 90% e o consumo de 
produtos químicos fluidos em até 55%. 
Além disso, reduz custos associados, 
como piscinas de decantação de superfície, 
sistemas de bombeamento adicionais 
e transferência e descarte de volumes 
aparentes de fluido.

Custos Reduzidos de 
Descarte de Água e Fluido

A centrífuga decantadora de aço inoxidável de 
200 mm pode remover sólidos tão pequenos 
quanto 4a7 mícrons de fluidos de perfuração, 
mantendo os fluidos de perfuração em boas 
condições reológicas.

O AMC ULW SRU™ pode reduzir o volume de 
fluido residual em até 75%. Os sólidos são 
condensados   e transformados em um reboco 
de sólidos semi-secos, minimizando os 
custos associados ao descarte.

A AMC Ultra Lightweight Solids 
Removal Unit™ (AMC ULW SRU™) é 
uma unidade de reciclagem de fluido 
de perfuração altamente versátil 
projetada para uso em espaços 
confinados ou localidades remotas. 
O sistema de circuito fechado 
da unidade diminui o volume de 
água e fluido, reduzindo os custos 
operacionais e criando um ambiente 
de trabalho mais seguro.  Seu 
tamanho e forma permitem fácil 
transporte por helicóptero, veículo 
leve, manualmente ou em seções 
modulares.

Como Funciona?

O AMC ULW SRU™ circula o fluido de 
perfuração do colar de perfuração para 
a centrífuga para separar os sólidos de 
perfuração do fluido. Os sólidos são baixados 
para os trajetos do condutor de resíduos da 
unidade. Após o processamento, o fluido 
de perfuração limpo flui para um tanque 
de armazenamento. O fluido é devolvido ao 
tanque de mistura antes de ser reutilizado.

A montagem no local do AMC ULW SRU™ é 
muito rápida e fácil. 

AMC Ultra Lightweight 
Solids Removal Unit™
A premiada tecnologia de remoção de 
sólidos da AMC em um design ultraleve, 
compacto e versátil.
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Melhor Eficiência e Produtividade

O sistema de circuito fechado AMC ULW SRU™ elimina a necessidade 
de água de reposição, permitindo que a perfuração continue apesar das 
interrupções ou desvios no abastecimento de água.

O uso de fluidos de perfuração limpos é essencial para a produtividade 
da perfuração.  
O AMC ULW SRU™ mantém as propriedades ideais dos fluidos, 
reduzindo o desgaste dos componentes do equipamento de perfuração, 
otimizando a ROP, minimizando os danos na formação, minimizando os 
custos do fluido e reduzindo a manutenção e interrupções. 

Ao manter o fluido limpo e não abrasivo, o AMC ULW SRU™ pode 
aumentar o tempo da broca no furo de sondagem, aumentar 
significativamente a ROP removendo sólidos, reduzir a aderência da 
tubulação e reduzir o desgaste dos componentes da broca. 

Informação Adicional

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

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.
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AMC Ultra Lightweight SRU™

PESOS E DIMENSÕES

DIMENSÃO TAMANHO

Comprimento 185 cm (73”)

Largura 91cm (36”)

Altura 140cm (55”)

Peso 870kg (1.920lb)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
ITEM DESCRIÇÃO

Centrífuga O decantador centrífugo de 
aço inoxidável de 200 mm 
gera uma força G de 2.164 G a 
5.300 rpm 

Capacidade de 
processamento

40 – 100L/min, vazão ajustável 
por válvula manual

Bomba (1) fluido sujo Bomba submersível de 1 
hp para transportar o fluido 
do poço para a centrífuga, 
incorporando um sensor de 
nível para ativação On – Off

Bomba (2) fluido tratado Bomba de 1 hp para devolver 
os fluidos tratados aos tanques 
de mistura da perfuradora, 
incorporando um sensor de 
nível para ativação On - Off

Motor Motor trifásico de 400v, 
controlado eletronicamente por 
VFD (Variable Frequency Drive)

Capacidade do tanque Tanque único de 750L (aprox.)


