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Benefícios Adicionais

• Autocentragem automática

• Orientações de testemunho 
auditáveis usando o REFLEX 
Ori-Block™

• Adapta-se à maioria dos 
tamanhos de poços

• Survey e orienta poços verticais 
e angulares

• Seleção de survey de tiro único 
ou múltiplo.

Orientação do Testemunho Vertical e Sistema de Survey de Poço

O sistema REFLEX VERTI-ORI™ combina uma “pegada” mecânica do testemunho com uma leitura 
de instrumento de survey de poço, para fornecer orientação precisa do testemunho para o norte 
magnético.

Nosso REFLEX ORI-BLOCK™patenteado é pressionado na face da ruptura do testemunho não 
perfurado, antes do survey do norte magnético e do que a perfuração seja retomada, para garantir 
que um perfil de furo de sondagem preciso seja obtido. Depois de fazer a seção do testemunho, 
este perfil de orientação coincide com a primeira peça do testemunho que representa o fundo 
do poço antes da perfuração. O número de graus para o norte magnético fornecido pelo 
levantamento é deduzido da leitura de 360° no REFLEX ORI-BLOCK™, produzindo uma orientação 
norte magnética.

O conjunto do instrumento REFLEX VERTI-ORI™ inclui centralizadores na parte superior e inferior 
da unidade de survey para garantir que esteja absolutamente centralizada ao fazer o survey do 
poço. Além da face magnética do instrumento, o instrumento de survey também registra azimute, 
inclinação, rotação gravitacional, inclinação magnética, intensidade magnética e todas as outras 
medições associadas a um instrumento de survey magnético.

A capacidade total de survey significa que o instrumento também pode fornecer orientações de 
testemunho em poços inclinados. 

Informação Adicional

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

REFLEX VERTI-ORI™
Orientações verticais do testemunho 
impossíveis? Não mais!

O sistema REFLEX VERTI-ORI™, juntamente com 
o   REFLEX Ori-Block™  patenteado, é um método 
de orientação vertical do testemunho que pode 
ser auditado permanentemente.


