COMUNICADO DE IMPRENSA

Wellbore Integrity Solutions Introduces ProMILL Duo, Dual
Casing Section Milling System
HOUSTON, 12 de novembro de 2020 - Wellbore Integrity Solutions (WIS)
anunciou hoje o lançamento do ProMILL Duo, Sistema de Abertura de
Revestimento de Seção Dupla. O ProMILL Duo oferece uma solução inovadora
e econômica para aplicações de Abandono de Poço, onde a integridade da zona
de abandono requer a criação eficiente de uma seção fresada em dois tamanhos
de revestimento.
“Como a indústria continua a focar na integridade e eficiência de seus processos
de abandono de poço, o ProMILL Duo fornece uma solução chave para uma
lacuna de tecnologia reconhecida,” disse David MacNeill, Presidente e CEO,
Wellbore Integrity Solutions. “O desempenho do sistema tem sido excelente e
fortalece ainda mais o portfólio de tecnologia que podemos oferecer aos nossos
clientes globalmente.”
O ProMILL Duo System inclui facas/cortadores de alcance estendido e ativada
hidraulicamente, acoplada a um módulo de estabilização ativo, que otimiza o
comportamento dinâmico durante o processo de abertura/corte/remoção de
revestimento. A fresa de seção de alcance estendido é equipada com a estrutura
de corte WavEdge de propriedade da WIS para fornecer longevidade e
durabilidade ao fresamento.
O sistema foi testado com sucesso em vários clientes, em uma variedade de
aplicações, em todo o mundo, incluindo o Mar do Norte, Oriente Médio e Sul da
Ásia. Os resultados dos testes obtidos confirmaram uma economia significativa
de tempo de sonda e melhoraram a eficiência geral do processo de fresamento
de seção.
O ProMILL Duo complementa outras tecnologias inovadoras no portfólio de
Abandono de Poço WIS, como o sistema de corte e recuperação de revestimento
ProCISE, o sistema de recuperação de cabeça de poço ProLATCH e o sistema
de fresamento e underreaming com economia de desarme ProMILL.
Para obter mais informações sobre o ProMILL Duo, visite www.wellboreintegrity.com/promillduo.

###
Sobre a Wellbore Integrity Solutions
Wellbore Integrity Solutions (WIS) foi estabelecido como uma plataforma focada no cliente
para adquirir ativos e tecnologias para fornecer um conjunto abrangente de produtos e
serviços que melhoram o ciclo de vida de petróleo, gás e poços geotérmicos. Como uma
empresa independente autônoma com uma estrutura verticalmente integrada, a WIS se
concentra em fornecer produtos de qualidade fabricados nos EUA, entregues por meio de uma
pegada global de serviços de campo e engenharia. Por meio de nossa posição única no setor
de energia, atendemos às necessidades de integridade do poço de empresas de energia,
empresas de serviço e parceiros locais. Operando em mais de 27 países com mais de 45
instalações, a WIS está focada em nossos clientes, utilizando recursos integrados que incluem
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mundo. Para saber mais, visite www.wellboreintegrity.com.
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