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O portfólio CHIMERA de ferramentas de limpeza de poço da 
Wellbore Integrity Solutions (WIS) oferece soluções eficientes 
para uma ampla gama de aplicações. O valor de um poço limpo  
é amplamente reconhecido em nossa indústria. A adesão e  
uso de ferramentas de limpeza de poço demonstrou  
benefícios operacionais significativos, juntamente com  
riscos operacionais reduzidos.  

Soluções de Limpeza Abrangentes
 � Evite o Tempo Não Produtivo (NPT) evitando falhas de equipamentos  

de elevados custos associadas a detritos no poço.

 � Garanta completações avançadas bem-sucedidas, produção e 
implantação de teste com packer fornecendo um revestimento limpo  
e diâmetro interno do tubo.

 � Melhore a eficiência do fresamento/destruição removendo cortes de 
aço resultantes de desvios, abandono de poços ou operações gerais de 
fresagem/destruição.

 � Entregue operações de deslocamento de fluído de alta qualidade 
fornecendo um poço limpo ao deslocar a lama de perfuração com um  
fluído de completação limpo.

 � Minimize os custos de filtração, fluído de completação e produtos 
químicos eliminando contaminantes e detritos residuais no poço.

Escolha CHIMERA da WIS para todos 
  os seus requisitos de limpeza de poço.

Ferramentas Altamente Produtivas.  
Eficiências de Economia de Tempo. 
Com nossas ferramentas de limpeza, oferecemos benefícios 
operacionais significativos e reduzimos os riscos.



Limpeza do Revestimento
O Raspador CHIMERA Uni-Blade* e a CHIMERA Escova* são 
soluções robustas e não rotativas para garantir uma limpeza 
completa dos diâmetros internos da caixa e dos tubos. A 
plataforma de projeto modular dessas ferramentas oferece 
intercambialidade de componentes e são fáceis de montar. 

O Raspador CHIMERA Uni-Blade está disponível nas 
configurações padrão e reforçada. A lâmina raspadora 
de uma peça fornece cobertura de mais de 360 graus 
para garantir uma limpeza eficaz. Um moinho de colunas 
integrado opcional também está disponível para 
requisitos de limpeza de serviço mais pesado.

A CHIMERA Escova incorpora centralizadores 
integrais e está equipada com escovas de arame 
onduladas de aço inoxidável de longa duração. A 
configuração da escova também garante que mais 
de 360 graus de cobertura sejam fornecidos.

Gestão de Detritos
O portfólio de gerenciamento de detritos inclui uma variedade de ímãs, 
filtros e coletores adequados para uma ampla gama de aplicações. Os 
ímãs usados são do tipo “terra rara” que fornecem uma alta carga de 
transporte e uma forte resistência à desmagnetização. Esses ímãs 
também são adequados para operações em alta temperatura.

O CHIMERA NR-MAG* é uma solução não rotativa que incorpora 
uma camisa magnética nervurada. O CHIMERA NR-MAG compartilha 
a mesma plataforma de projeto modular que o Raspador Uni-Blade e 
a Escova CHIMERA para eficiência no gerenciamento da frota.

A CHIMERA Uni-Mag* oferece oito fileiras de ímãs instalados em 
um mandril integral para operações de transporte de cargas com  
alto teor de detritos.

O CHIMERA Heli-Mag* oferece a maior capacidade de carga 
de detritos, com mais de 16 fileiras de ímãs. Uma configuração 
helicoidal única resulta em uma área de superfície magnética 
maior.

Tanto o CHIMERA Uni-Mag quanto o CHIMERA Heli-Mag incluem 
centralizadores integrais como um recurso padrão para as ferramentas.  

O CHIMERA Heli-Mag e o CHIMERA Uni-Mag são ideais para gerenciamento 
de resíduos de corte de aço em aplicação de fresamento/destruição, como 
desvio com o sistema TrackMaster ou abertura de janela com sistema 
ProMILL e/ou ProMILL Duo.

A ferramenta de filtro CHIMERA Well Praetorian é um filtro de poço 
de serviço pesado que é normalmente utilizado em combinação com 
ferramentas de escova e raspador. O fluído do poço é desviado atráves da 
tela de filtro do CHIMERA Well Praetorian, capturando os detritos do poço na 
câmara de detritos. O CHIMERA Well Praetorian pode ser equipado com um 
copo limpador ou escova para auxiliar no processo de limpeza. 

Um Portfólio de Produtos para  
Requisitos de Limpeza de Poço

Eficiências de Combinação
O portfólio CHIMERA oferece 
inúmeras combinações de eficiência, 
onde vários recursos são combinados 
em um único produto. Isso permite 
redução do número de corridas, reduz o 
custo operacional e melhora o processo 
geral de limpeza.

A ferramenta combinada CHIMERA 
Cerberus* inclui um raspador, escova e ímã não 
rotativo de cobertura total em uma única ferramenta.

Hybrid Tools também estão disponíveis, oferecendo 
combinações seletivas de raspadores, escovas e ímãs para 
maximizar a flexibilidade operacional.

O CHIMERA Mag-Jet* combina uma configuração de ímã e 
uma ação de jato radial em uma única ferramenta. 

Para implantação de completação, o CHIMERA Eco-Max* 
fornece uma solução abrangente para reduzir o risco 
operacional. Composto por uma escova, raspador e ímã, 
ele foi projetado para ser montado e executado como 
parte integrante da completação. A metalurgia e o tipo de 
conexão são selecionados para serem compatíveis com a 
coluna de completação.

Limpeza de Cabeça de Poço e Riser
O CHIMERA Riser Cleaning Tool simultaneamente escova e 
coleta os detritos que ficam no riser. Ele é projetado para passar 
pelas restrições de ID da cabeça do poço e é equipado com 
escovas de cobertura total para maximizar a eficiência da 
limpeza. Uma cesta coletora de detritos integrada garante 
que a remoção de detritos seja capturada e retida.

Para limpar efetivamente em torno do BOP e da cabeça 
do poço, o CHIMERA BOP Jetting Sub é utilizado. O 
CHIMERA BOP Jetting Sub inclui bicos substituíveis e é 
ativado ao lançar um dardo que pousa em uma luva de 
cisalhamento expondo os bicos quando necessário. 
As cargas de cisalhamento podem ser ajustadas pela seleção do pino de 
cisalhamento e o dardo é recuperável para restabelecer o fluxo do poço 
conforme necessário. 

Circulação e Jateamento
Uma seleção de desvio de fluxo e sub de circulação estão disponíveis 
como acessórios para completar as operações de limpeza do poço. Vários 
tamanhos e opções de configuração podem ser fornecidos. Contate seu 
representante WIS local para mais detalhes.

CHIMERA 
Brush

CHIMERA  
Eco-Max

CHIMERA  
Riser 

Cleaning Tool

Well Praetorian

Soluções 
Abrangentes de 
Limpeza de Poço.

CHIMERA 
NR-MAG

CHIMERA 
Uni-Blade 

Scraper



CHIMERA  
Ferramentas de Limpeza de Poço

wellboreintegrity.com

Wellbore Integrity Solutions (WIS) 
1310 Rankin Road 
Houston, Texas 77073 USA

Copyright © 2021 Wellbore Integrity Solutions. Todos os direitos reservados.

Nenhuma parte deste conteúdo pode ser reproduzida, armazenada em um sistema de recuperação ou transcrita 
em qualquer forma ou por qualquer meio, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia e gravação, sem autorização 
prévia por escrito. Embora as informações apresentadas neste documento sejam consideradas precisas, elas são 
fornecidas “no estado em que se encontram”, sem garantia expressa ou implícita. 

A especificações estão atualizadas no momento da impressão..

WIS-BR-MKT-022_Rev7_PRG

Um asterisco (*) é usado em todo este documento para denotar uma marca da Wellbore Integrity Solutions.  
Outros nomes de empresas, produtos e serviços são propriedades de seus respectivos proprietários.

Para obter mais informações wellbore departure, 

contate o seu representante local WIS: 

wellboreintegrity.com/intervention  


