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Příloha č. 1: Technické parametry cementačního agregátu CPT – 800D (MND 

Servisní a.s.) 

 
Typ CPT - 800D je míchací agregát cementové kaše a současně vysokotlaký 

čerpací agregát, montovaný na podvozek Tatra, dodaným naší firmou. Agregát zahrnuje 
vysokotlaký čerpací systém, patentovaný recirkulační míchací systém TEM®, tryskový 
pozemní míchací systém, automatický systém řízení hustoty (CAM), všechny požadované 
řídící a ovládací prvky, kontrolní a řídící přístroje a hydraulický systém k pohonu 
manipulačního a míchacího zařízení. 
 

Vysokotlaký čerpací agregát se skládá ze dvou dieselmotorů Caterpillar C-15 
v souladu s předpisy Evropské unie stupeň 2, dvou automatických převodovek Allison HT 
750DR a ze dvou čerpadel triplex (tříplunžrových) typu SPM TWS - 600S.  
Nízkotlaký manipulační systém se skládá ze čtyř odstředivých čerpadel pro vstup média, 
jeho míchání, recirkulaci a výtlak. Vysokotlaký manifold se skládá z potřebného 
potrubního propojení, ventilů a spojovacích prvků k provádění cementačních prací. 
 

Triplex čerpadla SPM TWS - 600S jsou jednočinná horizontální, s horním 
uspořádáním ventilů plunžrového typu, skládající se ze strany pracovní a pohonné. Strany 
pracovní jsou vyrobeny ze slitinové oceli a jsou doporučovány pro čerpání cementu, 
kyseliny, vody, výplachů a ostatních servisních médií vrtu. Tříplunžrová čerpadla jsou 
montována na zadní části podvozku.  
 

Agregát může míchat cement ve výkonném recirkulačním hydraulickém míchači 
TEM®  nebo v tryskovém pozemním míchacím systému. Nízkotlaký systém agregátu 
umožňuje čerpání cementové kaše do zásobníku přistaveného zákazníkem. 
Vysokovýkonný recirkulační směšovač  TEM® je automatizován s CAM (automatické 
řízení hustoty), zatímco pozemní tryskový míchač automatizován není. Obvyklé 
recirkulační míchání se skládá z patentovaného, vysoce výkonného, recirkulačního 
tryskového směšovače TEM®, integrální míchací nádrže 1,11 m³ s agitátorem (míchací 
vrtule), výkonného recirkulačního odstředivého čerpadla, vysokotlakého odstředivého 
čerpadla záměsové vody a výtlačné nádrže. Výkonný recirkulační tryskový směšovač 
zpracovává volně sypaný a pneumaticky dopravovaný cement, vysokotlakou 
rozstřikovanou záměsovou vodu a kontinuální proud recirkulované cementové kaše. Tento 
cement vstupuje do tryskového směšovače přes dva vstupy (každý na jedné straně 
směšovače), kvůli optimálnímu kontaktu s čerstvě směšovaným cementem. Cementová 
kaše vstupuje do tryskového směšovače přes difuzor a je pak vytláčena do míchací nádrže. 
Difuzor pomáhá při odvzdušňování míchaného cementu. Do recirkulačního potrubí je 
připojen nejaderný hustoměr. Počítač CAM (Continuous Automatic Mixing) – kontinuální 
automatické míchání, komunikuje s hustoměrem a nastavuje měřící ventil vstupu suchého 
cementu tak, aby bylo dosaženo požadované hustoty. Průtok záměsové vody je měřen 
průtokoměrem turbinového typu. Jedno oddělení míchací nádoby 1,11 m3 má objem pro 
odpovídající retenční čas (čas prodlení v nádrži), kvalitní úroveň měření hustoty a 
kontinuální míchání.  

 
Jeden míchač (agitátor) je v míchací nádrži kvůli konstantnímu promíchávání cementu. 
Nádrž na výstupu se skládá ze dvou oddělení po 2,4 m3 s označeními po 100 litrech.  
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Nádrže na výstupu jsou opatřeny přetokovými potrubími, aby bylo zabráněno jejich 
přeplnění a přepadu do terénu. Systém je schopen míchat 2,3 m3/min o hustotách až do  2,7 
g/m3. 
 
Veškeré zařízení je nové. Na agregátu je použito následující zařízení: 
 
- patentovaný kontinuální automatický míchací systém TEM® (CAM) a recirkulační 

tryskový směšovač, 
-  sekundární pozemní tryskový míchač („jet“ mixér) s hadicovým propojením, 
-     4 odstředivá čerpadla Mission Magnum: 4x3 podávací; 4x3 míchací, 5x4 

recirkulační a 5x4 přeplňovací, 
- řídící panel se štítky v češtině a v angličtině, 
- přístroje v metrických jednotkách, 
- číslo 1502 (15 000 psi) výstupní manifold, 
-  2 dieselmotory Caterpillar C-15, v souladu s direktivami Evropské unie, stupeň 2,  

s výkony 450 k (335 kW) každý, 
- 2 automatické převodovky Allison HT-750 DR s možností volby výkonu a 

s uzávěrkou kroutícího momentu, 
- 2 plunžrová čerpadla triplex  SPM TWS - 600S, montovaná jak konfigurace 

umožňující použití 3“ průměr a 4 ½“ průměr plunžrů, 
- 2 ocelové výtlačné nádrže o obsahu 15 barelů každá se značkami vždy po 100  
 litrech,  
- nejaderný hustoměr Micromotion 3“ 
- podvozek Tatra 8x8, dodaný zákazníkem. 
 

Zařízení je v takovém uspořádání, aby mohlo pracovat za podmínek norem pro 
životní prostředí dle Evropské unie. 

 
Výkonové údaje, obsažené v téhle práci, se týkají recirkulačního míchacího 

systému TEM®. 
 
Kontinuální automatické míchání (CAM) je automatický systém řízení hustoty, 

patentovaný TEM®. CAM řídí hustotu cementu při připojení na recirkulační míchací 
systém TEM®, registruje údaje cementace, zobrazuje informace o cementaci a převádí 
údaje o cementaci do externích přístrojů. CAM udržuje hustotu cementové kaše, regulací 
množství vstupujícího volně sypaného cementu, současně s přítokem záměsové vody a 
registrací hustoty cementu. 

 
Operátor zařízení naprogramuje požadovanou hustotu cementu do CAM na místě 

cementace. Do CAM mohou být naprogramovány až tři rozdílné druhy cementu. Dojde-li 
ke změně podmínek ve vrtu během cementace, může být změněn kterýkoliv typ cementové 
kaše, nebo může být CAM vyřazen a cement může být míchán ručním řízením. CAM 
registruje a ukládá do paměti hustotu cementu, počet zdvihů čerpadel triplex, celkový 
čerpaný objem a výtlak čerpadel triplex. Počítač CAM dostává elektronické signály ze 
snímačů, vhodně umístěných na agregátu. CAM může řídit zobrazování elektronických 
údajů, ukazujících tlak čerpadel triplex, výkon čerpadel, celkový čerpaný objem a hustotu 
cementu. Po skončení cementace je CAM schopen zobrazit registrované údaje přes výstup, 
montovaný na velínu operátora.  

 

 



Bc. Zdislav Zubatý: Cementace vrtů a využití “Top Cement Pulsation“ technologie v ČR 
 

2010  63 
 

Čerpadla triplex 

 
Dvě nová čerpadla triplex SPM TWS - 600S jsou montována směrem k zadní části 

agregátu. Jedno z čerpadel má průměr plunžrů 3“ a druhé 4 ½“. Čerpadla triplex SPM 
TWS-600S jsou konstruována na vysokotlaký servis vrtů/sond, jako je začerpávání 
cementové kaše, pískové suspenze, ropy, obvyklých stimulačních kyselin, vrtného 
výplachu a ostatních kapalin vrtného nebo těžebního servisu. Každé čerpadlo je vybaveno 
pravostrannou nebo levostrannou redukční převodovkou. 

 
Popis čerpadla: 
- označení čerpadla:       SPM TWS-600S, 
- typ: horizontální jednočinné plunžrové čerpadlo triplex s ventilem nad ventilem, 
- délka zdvihu:       6“ (152,4 mm), 
- redukční poměr převodovky:     4,6 : 1, 
- maximální příkon:      447 kW, 
- maximální výkon se specifikací motoru (odhadnutou) 283 kW, 
- výkony plunžrového čerpadla 3“:      

maximální kontinuální tlak:     14 147 psi (97,54 MPa), 
maximální čerpací výkon (jedno čerpadlo):   0,94 m3/min, 
odhadovaný čerpací výkon při 14 147 psi (jedno čerpadlo) 0,11 m3/min, 

- výkony plunžrového čerpadla 4 ½“: 
maximální kontinuální tlak:     6.288 psi (43,3 MPa), 
maximální čerpací výkon (jedno čerpadlo):   2,11 m3/min, 
odhadovaný čerpací výkon při 6 288 psi (jedno čerpadlo): 0,23 m3/min, 

- volumetrická účinnost (odhadovaná):   > 0,97, 
- kontinuální doba čerpání při nominálním pracovním tlaku: > 2 hodiny, 
- mechanická účinnost (odhadovaná):    90 %, 
- kontinuální doba čerpání při max. průtoku:    > 3 hodiny, 
- průměr sacího manifoldu:     4“ (101,6 mm). 
  
Výtlačná nádrž kapalin 
 

Výtlačná nádrž se skládá ze dvou oddělení, každé o objemu 2,4 m³, mající 
garantované označení přírůstků měření po 100 litrech Nádrže mají celkový objem 4,8 m³. 
Výtlačná nádrž a potrubní manifold jsou vyrobeny z konstrukční oceli s výztuhami. Každé 
oddělení výtlačné nádrže má výstup 6“ (152,4 mm). Oba výstupy jsou manifoldem 
propojeny a potrubím spojeny se záměsovou vodou a výtlačným odstředivým čerpadlem. 
Škrticí ventily na výstupech umožňují, aby operátor mohl měnit nasávání kapaliny z jedné, 
druhé nebo obou nádrží. Výtlačný ventil je plněn vstupním odstředivým čerpadlem. Plnicí 
manifold, montovaný nad výtlačnou nádrží, umožňuje operátorovi plnit jedno, druhé nebo 
obě oddělení. Tlak z čerpadel triplex pak lze odpustit do výtlačných nádrží, protože jsou 
s nimi spojeny. Stojáky 4“ (101,6 mm) představují ochranu přetoku výtlačné nádrže a 
slouží k řízení přetoku mimo komponenty soustrojí. Každé oddělení nádrže má odkalovací 
ventily 3“ (76,2 mm). Potrubní manifold je konstruován tak, že má dostatečná propojení, 
umožňující kompletní demontáž potrubního systému.  
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Technologická potrubí 

 
- Nominální tlakový stupeň technologického potrubí je 1,2 MPa (175 psi). Spoje jsou 

vhodně rozmístěny tak, aby mohly být snadno ovládány. Škrticí klapky jsou 
umístěny na vhodných místech k bezpečnému řízení průtoků technologických 
kapalin.  

- Dálkově ovládané ventily, požadované pro normální provoz, jsou ovládány 
pneumaticky impulsním vzduchovým potrubím. 

- Vstupní odstředivé čerpadlo je umístěno tak nízko, jak je to je možné a praktické, 
avšak ne výše než 1 m (39“) nad zemí. Vstupní čerpadlo nasává kapalinu z obou 
stran agregátu přes sací průměr 4“ (101,6 mm), spojky s kryty a síty na zadržení 
hornin. Nasávací čerpadlo vytláčí kapalinu do výtlačné nádrže.  

- Vnější přívod vody nebo výplachu může naplnit výtlačnou nádrž z levého nebo 
pravého potrubí 3“ (76,2 mm) s maticovým profilem spojení 200 s krytkami a filtry 
(sítky) horniny. Potrubí je připojeno k plnícímu manifoldu výtlačné nádrže po 
proudu od vstupního odstředivého čerpadla.  

- Čerpadlo záměsové vody dostává kapalinu z výtlačné nádrže a vytlačí ji do 
recirkulačního míchače TEM®, pozemního míchače nebo zpět do výtlačné nádrže. 

- Recirkulační čerpadlo dostává kapalinu z recirkulační míchací nádrže TEM®, 
pozemního míchače (trychtýř)  nebo z vnějšího objímkového šroubení 5“ (127 mm) 
s krytkou. Vnější šroubení je používáno k přenosu kapaliny ze zdroje mimo čerpací 
agregát k cirkulaci přes hustoměr. Hustoměr vede kapalinu do míchací nádrže nebo 
mimo čerpací agregát přes objímkové šroubení 3“ (76,2 mm) s krytkou.  

- Výtlačné čerpadlo dostává kapalinu z recirkulační nádrže TEM®, výtlačné nádrže 
nebo z externího 5“ (127 mm) objímkového šroubení 200 s krytkou.  
Šroubení umožňuje výtlačnému čerpadlu dostávat kapalinu z pozemního míchače                                      
(trychtýře) nebo nádrže mimo agregát.   

Výstupní výtlačné (přeplňovací) čerpadlo vytlačí kapalinu do sacího manifoldu triplex 
čerpadel nebo přes externí 3“ (76,2 mm) objímkové šroubení s krytkou.  

 

Míchací systém cementu 

 
Agregát má dva míchací systémy: patentovaný TEM® recirkulační směšovač a 

pozemní tryskový míchač (trychtýř). Patentovaný TEM® recirkulační směšovač je tvořen 
vysoce výkonným recirkulačním míchačem cementové kaše. Zpracovává záměsovou vodu, 
suchý cement a recirkulovanou cementovou kaši. Směšovač vytláčí cementovou kaši do 
míchací nádoby přes difuzor. Konstrukce směšovače maximalizuje smáčení cementu 
smícháním volně sypaného suchého cementového prášku se záměsovou vodou a 
recirkulovanou cementovou kaší. Míchání vody a recirkulace odstředivých čerpadel 
znamená pro směšovač velkou spotřebu energie. Difuzor pomáhá odstraňovat vzduch 
z volně sypaného práškového cementu a eliminuje prach v míchací nádrži. Míchací 
nádržka 1,1 m3 je přibližně 1,5 m vysoká, vyrobená z konstrukční oceli s výztuhami. 
Míchací nádržka umožňuje dosažení odpovídající retenční doby k řádnému promíchání a 
průměruje hustotu pružnou dodávkou volného cementu. Hluboká nádrž skýtá dobrou sací 
výšku a prakticky eliminuje vír a kavitaci. Míchací nádržka má integrální hydraulicky 
poháněný agitátor (míchač), který konstantně stírá  a promíchává cementovou kaši čímž se 
dosahuje zlepšeného promíchání a homogennější cementové kaše. Míchací výkon jde od 0 
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do 2,3 m3 /min při hustotě míchané kaše od 1,0 do 2,7 g/cm3. Potrubní systém dopravuje 
kapalinu k recirkulačnímu čerpadlu a k výtlačnému přeplňovacímu čerpadlu. Suchý 
cementový prášek je dopravován do agregátu přes objímkové šroubení 4“ (101,6 mm) 
s krytkou. Hadice spojuje agregát s patentovaným recirkulačním směšovačem TEM®. 

 
Pozemní míchač (trychtýř) je převážen na šasi agregátu a při použití položen na 

zem. Míchací čerpadlo záměsové vody jej zásobuje vodou. Pozemní míchač (trychtýř) má 
míchací káď cca 320 l. Recirkulační čerpadlo nasává z míchací kádě a vytláčí přes 
hustoměr k externímu šroubení a spojení. 

 
Cementační agregát je konstruován tak, že může míchat cement přes patentovaný 

recirkulační míchač TEM® nebo přes pozemní míchač (trychtýř), avšak ne přes oba 
současně. 

 

 

 

Přístrojové vybavení pracovní plošiny 

 
- Volitelný počítač CAM má barevnou obrazovku, která zobrazuje všechny důležité 

provozní funkce, jako jsou čerpací tlak, hustota, celkový objem a průtok. Počítač 
má výstup RS 322, který umožňuje, aby byly údaje převedeny do PC, nebo do 
akvizičního systému údajů k přehledu a případnému vytištění v pozdějším čase.  

- Měřicí přístroje motoru zahrnují otáčkoměry, olejové tlakoměry, teploměry vody, 
voltmetr a výstražná světla, indikující nízký tlak mazacího oleje a vysokou teplotu 
chladící vody. 

- Měřicí přístroje převodovky jsou: hlavní tlak oleje, indikátorová kontrolka zapnutí 
spojky, teplota oleje a měřicí tyčinka výšky hladiny. 

- Měřicí přístroje čerpadla triplex: olejový tlakoměr a teploměr. 
- Každé čerpadlo triplex má výstupní tlak mezi 0 až 15000 psi (1050 MPa), 

monitorovaný tlakoměrem Martin Decker, s ochranou proti překročení maxima. 
V případě, že je překročen žádaný tlak, přejde motor na pracovní plošině na 
volnoběh a ozve se výstražná houkačka. 

- Výstupní průtok triplex čerpadla je měřen na základě otáček vstupní hřídele, 
snímaných počítacím spínačem v bezprostřední blízkosti. Průtok čerpadlem je 
digitálně zobrazován.  

- Hydraulický systém má tlakoměry pro každý okruh čerpadla a teploměr v olejové 
nádrži. 

- Ovládací pult je dostatečně osvícen osvětlovacím systémem agregátu, aby byl 
možný provoz i v noci. 

- Měřicí přístroje a zařízení mají odečet přednostně v metrických jednotkách. Kde to 
je možné jsou dvojité stupnice pro odečet v anglosaských a metrických jednotkách. 

- Míchací čerpadlo záměsové vody je vybaveno průtokoměrem a tlakoměrem. 
- Podávací, recirkulační a přeplňovací čerpadla jsou vybavena tlakoměry.  
- Ovládací pult obsahuje monitorovací lineární zápis hodnot na pruh registračního 

papíru. Zařízení permanentně zapisuje hustotu, počet zdvihů čerpadel (průtok/min) 
a tlak. 
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- Zobrazovací nebo registrační přístroje ukazují hustotu v g/cm3, tlak v MPa, průtok 
v litrech/min a celkový objem v m3. 

 

 

 

Regulace hustoty 

 
- Míchací systém cementu je provozovatelný v ručním nebo v automatickém režimu. 

Při automatickém režimu počítač reguluje hustotu řízením průtoku přicházejícího, 
volně sypaného cementu. Parametry cementace mohou být dopředu 
naprogramovány a změněny velmi rychle během cementace bez přerušení činnosti. 
Hustota cementové kaše může být udržována v rozmezí ± 0,01 – 0,02 g/cm3 
hustoměru indikujícího hustotu, za provozu blížícímu se stabilním podmínkám a za 
přiměřené hodnoty hustoty. 

- V případě, že je míchací systém ovládán ručně, operátor užívá hydraulicky 
ovládaný ventil k řízení ventilu dávkování cementu. 

-          Jeli vysoká hustota cementové kaše, může být rychle změněna použitím obtokového 
ředícího ventilu. 

- Systém automatického řízení hustoty TEM® (CAM) zobrazuje parametry buď 
v anglosaských nebo v metrických jednotkách. Agregát je nastaven k zobrazení a 
zápisu metrických hodnot. 

 


