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Společnost TLM hydropuls® GmbH vznikla vyčleněním divizí ze společnosti ELM Gesellschaft für Handel
und Transfer mbH a společnosti hydropuls®-Ingenieurbüro Steinbrecher. V rámci společnosti TLM dochází ke spojení dlouholetých zkušeností a technického know-how, které zahrnují vše okolo regenerace studní a těžebních vrtů. Středobodem aktivit je přitom využití a další rozvoj patentovaných zařízení a postupů
souvisejících s metodou hydropuls®.

Spektrum našich činností



Výroba a prodej přístrojových jednotek Hydropuls



Intenzifikace studní a těžebních vrtů pomocí metody hydropuls ®



Zadávání licencí a poskytování know-how

hydropuls® – kontejner 10 ft

Intenzifikace studní a těžebních vrtů pomocí metody hydropuls ®

Společnost usiluje o silnou internacionalizaci. Naším cílem je etablovat značku hydropuls ® během 5 let ve
všech zemích světa.
Na německém trhu jsme aktivní ve všech spolkových zemích v první řadě prostřednictvím našeho licenčního partnera, kterým je společnost pigadi GmbH.

Společnost úspěšně zavedla systém řízení kvality dle mezinárodní normy DIN EN ISO 9001 a je certifikovaná.
Technologie hydropuls© splňuje standardy evropské normy CE. Jednatel, pan Alexander Steinbrecher, je
vlastníkem několika patentů metody hydropuls® i ochranné známky hydropuls®.
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Co je metoda

®

?

®

hydropuls je impulsním postupem ke zvýšení příp. obnovení vydatnosti studničních a těžebních vrtů i
obnovení funkčnosti vrtů pro měření hladiny spodní vody.

Popis metody
Základní princip vytváření impulsu prudkou expanzí vysoce komprimovaného plynu nebo kapaliny je používán již od začátku padesátých let pro různé účely jak v seizmickém průzkumu tak i při těžbě ropy. Začátkem devadesátých let byly vyvinuty první modifikace impulzní technologie pro použití jako metody pro
regenerování studní.
Princip účinku spočívá v tom, že jsou prostřednictvím pod vysokým tlakem pulzujících dávek plynu nebo
vody přiváděných pomocí impulzního generátoru zapuštěného do studny tlakovou hadicí vytvářeny následky tlakového impulsu. Impulzní generátor je vybaven systémem ventilů, který je schopen, během
krátké spínací doby (milisekundy) uvolnit energii akumulovanou v generátoru ve formě plynu nebo vody
pod vysokým tlakem, v důsledku čehož vznikají hydraulické rázové vlny. Zároveň je v důsledku náhlých
změn objemu způsobován kavitační efekt (kavitace), jehož následkem je vytvoření „vakuové bubliny“,
která následně kolabuje a přitom vytváří hydraulickou „vlnu sání“.
Alternující účinek zatížení a odlehčení tlakem vede k uvolnění jemnozrnných, železitých a manganičitých
podílů, sintrů apod. zanesených v nánosech štěrku a v pórovitých částech zvodnělé vrstvy. Uvolněná naplavenina je „vlnou sání“ transportována ke středu studny, kde je odčerpána.
Tato metoda je schválenou metodou dle DVGW (Německé sdružení pro oblast plynu a vody) – Dokument
W 130.

Charakteristika metody:


rychlost vytvoření impulsu je cca 2000 m/s a lze
ji během použití v určitém spektru nastavit



v důsledku toho vzniká jemný tlakový impuls,
díky kterému mohou být zpracovány materiály
výztuže jako PVC, HDPE, OBO a kamenina



vytváření důsledků tlakových impulsů, jejichž
časové pořadí lze během použití přizpůsobit –
dle charakteru studny je možno metodu nastavit
tak, aby byla „intenzivnější“ nebo „šetrnější“



Výšku výchozího tlaku impulsu lze změnit, což
rovněž umožňuje přizpůsobení na materiál výztuže a konkrétní stav studny



rychlé, z hlediska nákladů výhodné použití díky
nízké technické náročnosti
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V čem spočívají výhody metody?
Metoda hydropuls® je z ekologického hlediska zcela nezávadná metoda, protože v souvislosti s jejím použitím nedochází k jakémukoli zanesení ekologicky škodlivých látek, jako např. chemikálie a explozivní
plyny. Disponuje velkou činnou hloubkou ve spojení s dobrou dávkovatelností a účinkem.
Díky specifikaci metody se dále nabízí možnost cíleného do hloubky orientovaného zpracování lokálně
silně naplavených úseků ve studničních a těžebních vrtech či stanicích pro měření hladiny.

Fotografie: Studna – filtr z vinutého drátu a PVC filtr se zářezy před a po provedené regeneraci metodou hydropuls ® (zdroj: pigadi)
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Náčrt principu – průběh metody
1
2
3
4
5

Tlakové lahve
Elektrický generátor
Elektrické navíjecí zařízení pro navíjení hadice
Řídící jednotka
Trojhran s vratnou kladkou a hloubkový čítač
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6
7
8
9
10

Hadice stlačeného vzduchu
Impulzní generátor
Hlubinné čerpadlo / Airlift
Filtrační trubka se štěrkovým zásypem
Zvodnělá vrstva
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Pneumatické

generátory

Parametry

GI

GII

GIII

Oblast použití

Studny

Studny

Studny

Těžební vrty

Těžební vrty

Těžební vrty

Měřicí místa

Tlačené vrty

Tlačené vrty

Průměr studny

od DN 50

od DN 100

od DN 75

Hloubka nasazení

do 1000 m

do 1000 m

do 1000 m

Délka generátoru

310 mm

570 mm

570 mm

Vnější průměr generátoru

40 mm

70 mm

60 mm

Hmotnost

1,0 kg

8,0 kg

4,1 kg

Regulovatelný pracovní
tlak

1 – 10 MPa

1 – 10 MPa

1 – 10 MPa

Aktivace impulsu

automatické

automatické

automatické

Interval

nastavitelné

nastavitelné

nastavitelné

Provedení

Ušlechtilá ocel
kyselinovzdorná

Ušlechtilá ocel
kyselinovzdorná

Ušlechtilá ocel
kyselinovzdorná

Energetický vstup

Činná hloubka do zralého
kamene

cca 5 kJ

cca 25 kJ

cca 12,5 kJ

odpovídá ekvivalentu
1,2 g TNT

odpovídá ekvivalentu
6 – 7 g TNT

odpovídá ekvivalentu
3 – 4 g TNT

cca 5 m

cca 25 m

cca 12 m

Generátor GIIID50P
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Specifikace techniky
Technika
je vyráběna v různých specifikacích dle přání zákazníka a profilu požadavků. Dle
volby lze jednotlivé komponenty – elektrické navíjecí zařízení pro navíjení hadice, tlakové lahve, elektrický
agregát, trojhran a ostatní příslušenství zabudovat do kontejneru, skříně automobilu, přívěsu nebo přepravního vozidla. Pro rychlou přepravu vč. letecké jsou zejména vhodné kontejnery s instalovanou technikou.
Osvědčily se rovněž skříně automobilů, které mohou být namontovány na různá základní vozidla. Ve středoevropských zemích jsou převážně používány technické přívěsy nebo transportéry se zabudovanou technikou hydropuls®.
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Technologické možnosti použití

Těžba surovin

Studny

Seismika

Studny s pitnou vodou
Studny s minerální vodou

Použití

Studny s užitkovou vodou

Těžba mědi a uranu
pomocí metody ISL

Sanační studny
Tlačené a hloubené vrty

(In-Situ-Leaching)

Seismika vrtu

Vrt pro měření hladiny spodní
vody

Studnářství

Intenzifikace
Druh použití

Intenzifikace a regenerování injekčních a
těžebních vrtů

Hlubina

do 1000 m

do 1000 m

do 1000 m

Průměr studen a vrtů

od 50 mm

od 50 mm

od 50 mm

Ocel PVC HDPE OBO

Ocel PVC HDPE OBO

Ocel PVC HDPE OBO

Odkrytý kámen

Odkrytý kámen

Odkrytý kámen

Materiál výztuže

Regenerování
Mobilizace škodlivých látek
v podloží horizontálně
a vertikálně

Tvorba seismických vln
bez použití trhaviny

Zařízení pro navíjení hadice pro hadici délky až 500 m
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Příklad – výsledky použití metody

Místo

Provozovatel

Příklad 1
Technické údaje

Těžba surovin

Studny

Kazachstán

Německo

Uranová těžební oblast Muyunkum

Studny s pitnou vodou Naunhof

KATCO

KWL/BSL

cca 370 injekčních vrtů
DN 74, DN 93, PVC

Studny 43a
DN 250, hlubina 17,19 m,
výztuž z ušlechtilé oceli

Výkon před
regenerováním

0,9 – 1,5 cbmh-1

12,22 cbmh-1

Výkon po regenerování

7,0 – 12,5 cbmh-1

23,14 cbmh-1

cca 140

Příklad 2

Těžební vrty

Technické údaje

DN 200, PVC
Hlubina 460 – 480 m

Studny 45a
DN 250, hlubina 19,30 m,
výztuž z ušlechtilé oceli

Výkon před
regenerováním

7,4 cbmh-1

22,55 cbmh-1

Výkon po regenerování

10,0 – 12,0 cbmh-1

36,90 cbmh-1
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Další vývoj společnosti

Fotografie:

Použití v Kazachstánu paralelní příp. po použití metody hydropuls ®

Speciální vývoj společnosti TLM
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Celosvětové použití metody
Brazílie:

Uživatel:
pigadi GmbH

Dánsko:

Uživatel:
A. Højfelt A/S

Prodej:
ROTEK AS

Søren Pedersen Brøndboring A/S

Německo:

Uživatel:
TLM GmbH
pigadi GmbH

Francie:

Uživatel:
Areva AS (JV Katco)

Itálie:

Uživatel:
Acque Servizi s.r.l.

Prodej:
Hans Brand s.r.l.

Artesia S.p.A.
Ghiberti Domenico
Idrogeo s.r.l.
I.P.T.A. di Vassalli s.r.l.
Negretti s.r.l.
Ronchi s.r.l.

Chorvatsko:

Uživatel:
T.D.I . 90 d.o.o.
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Kazachstán:

Uživatel:

Prodej:

JV Katco (Areva-Kazatomprom)

ISV Ltd.

JV Inkai (Cameco-Kazatomprom)
Kazatomprom (RU-6)
Kendala KZ
TOO Appak

Norsko:

Uživatel:
Ruden Ltd.
Kraft Energie + Bronnboring AS

Rakousko:

Uživatel:

Plankel Bohrungen GmbH
Plankel Grund- & Bohrtechnik GmbH

Rusko:

Uživatel:
OOO UGF

Švédsko:

Prodej:
Avanti System AB
ROTEK AS

Švýcarsko:

Uživatel:
Gebr. Mengis AG

USA:

Uživatel:
Kleinfelder Inc.

CZ:

Uživatel:
Lidařík, s.r.o.
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