Vřetenové čerpadlo, které chrání
plody práce zákazníků

KVALITA – BEZPEČNOST – ÚČINNOST

KONTAKTY PRO LISOVÁNÍ

Inovace PCM

Kvalita, bezpečnost, účinnost
jsou tři přísady, které společnost
PCM použila při vytváření nového
vřetenového čerpadla HyCareTM

Společnost PCM se podílí na závazku
zákazníků zajistit dokonalost
Díky patentované konstrukci tělesa, vyvinuté s použitím moderního výpočtového modelování dynamiky
TM
tekutin, je čerpadlo HyCare společnosti PCM celosvětově nejšetrnější, nejhygieničtější vřetenové čerpadlo
pro aplikace v potravinářském průmyslu. Jedná se o první potravinářské vřetenové čerpadlo, které řeší
stejně pečlivě zpracování přísad, požadavky na bezpečnost potravin i rozpočet zákazníků.
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Kvalita
Čerpadlo Hycare™ chrání kvalitu a texturu výrobků
Technologie Moineau™ v srdci čerpadla HyCare™
Čerpadla Hycare™ se používají
v posledních fázích procesu, kdy je
výrobek téměř hotový. Je to moment,
kdy je nezbytně nutné chránit textury
a přísady.
Technologie Moineau™ zajišťuje
nejlepší ochranu pro hodnotné kousky
a texturu výrobků.

Vnitřní proudění s posuvným pohybem,
který v produktu způsobuje namáhání
střihem, je regulováno utahováním
elastomerového statoru v rotoru. Tato
vlastnost zajišťuje rozhodující výhodu
oproti technologiím se stykem kovu na
kov, jako jsou například lopatková
čerpadla, pokud jde o ochranu textury
a vzhledu nebo chuťových vlastností
výrobků.

Při použití
vřetenového
čerpadla Hycare™
je chráněno

Při použití
lopatkového
(lobe) čerpadla je
chráněno pouze
Porovnání provozních vlastností
čerpadla HyCare™
s technologiemi dvoukřídlového
a lobe čerpadla (1)

textury výrobku.

Při použití
bi-wing čerpada
je chráněno
pouze

textury výrobku.

textury výrobku.

(1) Výsledky zkoušek provedených v technologickém centru pro určování proudění společnosti
PCM na modelové tekutině s vlastnostmi podobnými jogurtu při tlaku 4 bary a rychlosti 6
m3/hod. Charakteristiky výkonu dvoustupňového čerpadla HyCareTM byly porovnány
s lopatkovými a dvoukřídlovými čerpadly rovnocenných velikostí a výkonů.

Provoz
Čerpadlo s technologií Moineau se skládá ze
šroubovitého rotoru otáčejícího se uvnitř
šroubovitého statoru. Rotor z nerezavějící oceli je
opracovaný na vysoký stupeň přesnosti a stator je
vylisovaný z pružného elastomeru.
Geometrie a rozměry těchto dílů jsou takové, že
po zasunutí rotoru do statoru vznikne dvojitý řetěz
nepropustných dutin (voštinového tvaru).
Když se rotor uvnitř statoru otáčí, dutiny postupují
spirálovitě v ose čerpadla beze změny tvaru nebo
objemu.
Tímto působením je výrobek přepravován od sání
čerpadla k jeho výtlaku, aniž se sníží kvalita
výrobku.

Význačné vlastnosti
- Pracuje jak s křehkými, tak
s viskózními výrobky.
- Výborná sací
a samonasávací schopnost.
- Konstantní nepulzující proud.
- Snadná údržba.
- Obousměrné.
- Průtoková rychlost úměrná rychlosti
chodu.
- Průtoková rychlost úměrná rychlosti
otáčení.
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Bezpečnost
Partner při plnění závazku vůči spotřebitelům
Hycare™, nejčistší vřetenové
v
čerpadlo
erpadlo na trhu
Pro vývoj ohebného hřídele
Duraflex, zaručujícího
bezpečnost potravin pro
spotřebitele, použila společnost
čnost
PCM výpočetní modelování
dynamiky kapalin
(Computational Fluid Dynamics,
CFD).

S certifikací 3-A a EHEDG zaručuje
TM
čerpadlo HyCare optimální
hygienu vašeho procesu.

CFD na podporu hygieny
TM

Společnost
nost PCM optimalizovala vnit
vnitřní konstrukci čerpadla HyCare
a díky svým odborným znalostem v oblasti výpočetního modelování
dynamiky kapalin (Computational Fluid Dynamics, CFD) zlepšila
účinek čistění na místě
ě o 30 %. Tohoto výsledku bylo dosaženo
zvýšením rychlosti čisticí
isticí tekutiny a studiem proud
proudů v místech, kde je
čištění nejobtížnější.
Modelování rychlostí
tekutin pro čištění na místě
v tělese čerpadla HyCareTM
s použitím CFD.

Duraflex, ohebný hřídel
h
navržený
pro čištění
ění na míst
místě
Ohebný hřídel
ídel Duraflex má jednodílnou konstrukci, na rozdíl od
klasických otevřených spojů
ů nemá žádné místo, kde by mohlo
docházet k zadržování výrobku. Naprostá nepřítomnost
nep
dílů
podléhajících opotřebení předchází
ředchází riziku uvolňování
uvol
kovových částic
do výrobku.
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Účinnost
Čerpadlo HyCare™ optimalizuje výrobu zákazníků
Čerpadlo Hycare™ optimalizuje výrobu
Čerpadlo Hycare™ je nejkratší
hygienicky nezávadné vřetenové
čerpadlo na trhu.
Toto čerpadlo, opatřené novým
ohebným hřídelem Duraflex, je
kratší o 20 %. Tím se výrazně
snižují náklady na zapojení a na
dopravu.

Vyšší efektivita
TM
Vnitřní objem čerpadla HyCare
je díky inovační konstrukci tělesa
a ohebnému hřídeli Duraflex
menší o 50 %. Výrobní ztráty na
konci výroby se tím snižují na
absolutní minimum.
Dosažené úspory znamenají, že
TM
investice do čerpadla HyCare se
vám vrátí již za několik měsíců.

Energetická účinnost technologie
Moineau
Technologie Moineau patří mezi
technologie s nejlepšími
hodnotami hydraulické účinnosti
jakéhokoliv objemového čerpadla,
a to díky proudění s posuvným
pohybem, které je regulováno
utahováním statoru v rotoru.
Konstantní průtoková rychlost
umožňuje, aby si čerpadlo
zachovalo vysokou účinnost bez
ohledu na odchylky ve viskozitě
nebo tlaku. Výsledkem toho jsou
motory, které spotřebovávají
méně energie, a tím i nižší
provozní náklady.

Spolehlivé v každé situaci
- Ohebný hřídel Duraflex vyrobený z titanu, vysoce odolného proti
opotřebení (ve srovnání s otevřenými spoji).
- Patentovaný systém zabraňující otáčení statoru, který zajišťuje
bezpečný chod v případě vysokého tlaku nebo teploty.

Zjednodušená údržba
- Ohebný hřídel nevyžaduje žádnou údržbu (nemá spoj).
- Mechanická ucpávka v kazetě (nevyžaduje seřízení).
- Rychlá a snadná demontáž díky dvoudílnému tělesu a systému
montáže hřídele.
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Technické vlastnosti čerpadla Hycare™
Typ 13HY24 až 90HY12
Provozní vlastnosti čerpadla HyCare
Tlak až do 24 barů
3
Průtoková rychlost až do 40 m /h
Velikost částic až do 32 mm

TM

Patentovaný stator
Systém pro zamezení otáčení.
(Dodáván pouze pro typ 13HY24 až
90HY12.)

Stator z elastomeru určeného pro
potravinářský průmysl
(normy ES 1935/2004, FDA, 3-A, USP):
Statory jsou navržené a vyrobené společností
PCM tak, aby zaručovaly bezkonkurenční
životnost a bezpečnost potravin.

Rotor
Z nerezavějící oceli 316L.

Excentrická trubka
Předchází zadržování výrobku.

Trubka s vestavěným obtokem pro
čištění na místě (doplňkové
vybavení)

Trubka směřující nahoru
(doplňkové vybavení)
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Optimalizovaná konstrukce tělesa
S technologií CFD pro zlepšení účinku
čištění a snížení výrobních ztrát. Je
vyrobeno z nerezavějící oceli 316L, s
dvoudílnou konstrukcí pro snadnou údržbu.
(Lze dodat pouze pro typ 13HY24 až 90HY12.)

Vliv tangenciální konstrukce sání
na rychlost tekutiny pro čištění
na místě v zadní části čerpadla
Konstrukce čerpadla
Hycare™ s připojením
tangenciálního sání
Klasická konstrukce

Hygienicky nezávadná mechanická
ucpávka v kazetě
Její vnitřní konstrukce je bez šroubů
nebo pružin a umístěna je u vstupu
pro čištění na místě, což umožňuje
optimální čištění.
Ohebný hřídel Duraflex z titanu
Zkrácená délka, optimalizované čištění
(žádné zadržující místo), nevyžaduje
údržbu.

Typ 05HY12 až 13HY12 čerpadla Hycare™
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Odvětví a aplikace
V každé oblasti potravinářského průmyslu

Mléčné
výrobky
Krémovitý
jogurt, jogurt
s pevným
koagulátem,
tvarohový sýr,
máslo, krémy,
dezerty,
fermenty,
syřidlo, mléko,
olej, zmrzlina,
vejce, ovocné
přípravky,
vitamíny,
příchutě atd.

Maso, ryby,
živočišné
potraviny,
vaječné
výrobky
Masové
emulze, extra
jemné sekané
maso, krmivo,
kuřata, ryby
s kostmi nebo
bez kostí,
surimi, oleje,
příchutě,
barviva, tuky,
proteiny,
enzymy atd.

Chléb, koláče,
pečivo
Máslo, džem,
voda, olej,
vejce,
kvasnice, těsto,
sušenková
směs, lepek,
náplně,
omáčky,
čokoláda,
krémy na
sušenky,
sladký sirup
atd.

Nápoje
Šťávy, vinné
kaly
a lisované víno,
ovocné
koncentráty,
pivo atd.

Ovoce,
zelenina
Ovocné nebo
zeleninové
pyré, džem
a želé, ovocné
pasty, kompot
atd.

Hotová jídla,
omáčky
Majonéza,
hořčice, kečup,
rajčatová
omáčka, oleje,
vejce, rybí
pasta, dětská
výživa atd.

Kosmetické
a farmaceutické výrobky
Krémy,
šampon, tekuté
mýdlo, tělové
mléko,
pryskyřice,
olej, rostlinné
výtažky atd.
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O společnosti PCM
Společnost PCM, založená v roce 1932 Reném MOINEAUEM, vynálezcem vřetenového
čerpadla (Progressing Cavity Pump, PCP), je dnes jedním z předních světových výrobců
objemových čerpadel a zařízení pro manipulaci s tekutinami. Naší specialitou je vývoj
řešení pro zvedání, přepravu a dávkování abrazivních, křehkých, viskózních, korozivních,
horkých nebo těžkých výrobků. Jsme přítomni po celém světě a poskytujeme řešení pro tři
hlavní sektory: ropa a plyn, potraviny a průmysl.

Společnost PCM má obrat 95 milionů eur. 80 % činnosti je realizováno mimo Francii, a to
v Kanadě, Číně, Kongu… Společnost PCM má více než 500 zaměstnanců 30 různých
národností po celém světě.
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