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PathBreaker™ Whipstock

Corte rápido de 
todos os graus de 
estrutura de aço

 

WHIPSTOCK DE UMA SÓ 
VIAGEM COM SISTEMA DE 
ANCORAGEM HIDRÁULICA



Desempenho

Carga axial (1m de ancla) 70,000kg 
(150,000 lbs)

Orientação MWD ou Gyro

Corte de janela Capaz

Moagem Alta velocidade

Sistema de ancoragem hidráulica 
capaz de desviar sem cimentar
A mais avançada tecnologia de Whipstock na realização de 
perfuração lateral. Equipado com um sistema de ancoragem 
hidráulica, é capaz de desviar sem cimentar e pode ser aplicado 
em poço aberto e revestido.

Feito com aço de carboneto de 
tungstênio de alto desempenho
O sistema triturador triplo Whipstock de Uma Só Viagem é 
feito com carboneto de tungstênio de alto desempenho para 
o corte rápido de todos os graus de estruturas de aço. Ele 
oferece a capacidade de drenar simultaneamente múltiplos 
reservatórios e pode ser usado para poços novos ou de reentrada.

Tecnologia altamente competitiva e eficiente em termos de custo
O Whipstock da SPT pode ser colocado em poços verticais, direcionais ou horizontais, com a possibilidade de 
retrocirculação direta enquanto o Whipstock está em funcionamento. O tubo de perfil expansível oferece uma 
configuração confiável para o Whipstock de Uma Só Viagem e pode ser ajustado em qualquer profundidade.

Especificações

* Possibilidade de fabricar qualquer tamanho de Moinho

Operação

Definindo em qualquer  
profundidade

100%

Ángulo geométrico 2.25° - 3.00°

Tubo de perfil expansível Sim

Desenho principal de poço Todas as direções

Desenho de poço lateral Todas as direções

Poços novos e de reentrada Aplicável

PathBreaker™ Whipstock

ø Diâmetro 
da Estrutu-

ra *

ø Ext. do 
Moinho

Mín.

ø Ext. do 
Moinho

Mín.

Comprimento 
do defletor

Comprimento 
do ancora

139.7mm
(5 ½’’)

116.8mm
(4.6¨)

122mm
(4.8¨)

2.4m
(7.9ft)

(1.19 - 2.1m) 
3.9 - 6.9ft

146mm
(5 ¾’’)

122mm
(4.8¨)

127mm
(5.0¨)

2.5m
(8.2ft)

(2.1 - 2.31m) 
6.9 - 7.6ft

168mm
(6 ⅝’’)

137mm
(5.4¨)

147.3mm
(5.8¨)

2.99m
(9.8ft)

(2.1 - 2.31m) 
6.9 - 7.6ft

178mm
(7’’)

137mm
(5.4¨)

149.8mm
(5.9¨)

2.99m
(9.8ft)

(2.1 - 2.31m) 
6.9 - 7.6ft

245mm
(9 ⅝’’)

211mm
(8.3¨)

223.5mm
(8.8¨)

3.69m
(12.1ft)

(3.0m)
9.8ft

EUROPA

Suécia (HQ)
+46 (8) 590-733-10 
Espanha
+34 (952) 179-918
Armenia
+374 (77) 815-683

Para obter mais informações
Entre em contato conosco em sales@sptab.com ou www.sptab.com 

AUSTRÁLIA

Sidney (Austrália)
+61 (2) 4782-7548

ÁSIA-PACÍFICO

Rússia (Moscú)
+7 (499) 301 02 37
Rússia (Ufa)
+7 (347) 216 30 87

AMÉRICA DO NORTE

Canadá (Alberta)
+1 (403) 807-6364
Canadá (Quebec)
+1 (819) 824-6002
México
+52 (662) 110-0219

AMÉRICA DO SUL

Argentina
+54 (9) 261-6231542 
Brasil
+55 (31) 99625-4379
Chile
+56 (975) 790-336 

Colômbia
+57 (311) 531-1609
Ecuador
+593 (99) 200 1060
Perú
+51 (962) 203-282


