TRIMAN
Produtos para Perfuração Ltda.

Face Regular ou Standard
Coroas padrão de face regular são projetados para perfuração inicial onde a condição de rocha
geralmente é desconhecida. Este perfil perfurará eficientemente muitas formações. As Saídas de
água dessas coroas possuem passagem de 4,0mm de largura, estas passagens fazem o fluido
circular no interior do diâmetro da coroa, para toda a face e sair pelo diâmetro externo da mesma.

Face Turbo
Coroas de Face Turbo são projetados para obter uma rápida penetração (velocidade de corte).
A face Turbo é o mais adequada para as formações sólidas (compactas) ou, no máximo, um
pouco fraturada.
A configuração Turbo não é recomendada para uso em formações altamente fraturadas.

Face Trapezoidal
Esta configuração é recomendada onde há necessidade de melhorar a remoção dos detritos da
perfuração, através do aumento dos fluxos (lama) nas passagens. Área de contato face é
normalmente reduzida em aproximadamente 10%, quando comparado com uma coroa de
tamanho equivalente com a configuração Standard. Esta redução na área de contato, muitas
vezes, fornece melhores taxas de penetração.
É necessário aplicar os volumes de bombas de circulação maior quando se utiliza coroa com essa
face trapezoidal, a fim de alcançar um desempenho eficaz.
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Face Larga
A configuração de face larga utiliza um número reduzido saída de água quando comparado às
faces regulares.
Os canais das saídas de agua dessa configuração são mais largos do que os encontrados em
outras faces e normalmente têm uma largura de 8,0mm.
Como resultado, o estilo de configuração proporciona um aumento da capacidade de lavagem que
é aproximadamente 40% maior do estilo Standard.
Deve-se notar, porém, que o estilo de configuração não é recomendado para uso em formações
friáveis aumentando o potencial de degradação da amostra. Neste caso, é recomendado o uso de
outro tipo de face de coroa.

Face Frontal ATF
Esta configuração de face é recomendada para perfuração em formações relativamente macias,
não consolidadas e / ou quando se utiliza sistemas barrilete wireline triple tube.
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Face MTF ou DWW
Esta configuração de face é uma alteração do estilo de face larga, onde inclui entrada profunda nas
passagens de água, e no diâmetro do interno da coroa.
A característica para essa coroa e minimizar a ação de destruição do testemunho, pelo fluxo do fluido que
circula nas amostras.
Esta configuração é comumente usada em substituição das coroas de modelos de Face Frontal, para
perfuração em formações moles, friáveis ou formações mais duras que contêm camadas mais suaves.
.
1)

10 Passagens D’água (10WW)

2)

06 Passagens D’água (10WW)

Altura de Impregnação: Y

Geotécnia :


Convencional (7mm)

Mineração :



Convencional (10mm)
Wire-Line: (10mm e 13mm)
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Principais Faces de Corte das Coroas Diamantadas TRIMAN

Standard – LATERAL (Saída D’água com 4,0mm)

Turbo – LATERAL (Saída D’água com 4,0mm)

TRZ – LATERAL (Saída D’água Trapezoidal com 4,4mm x 11°)

Large – LATERAL (Saída D’água com 8,0mm)

MTF – LATERAL / FRONTAL

ATF - FRONTAL
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