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Vřetenové čerpadlo, které chrání 
plody práce zákazníků 
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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 t ělesa, vyvinuté s použitím moderního výpo čtového modelování dynamiky 
tekutin, je čerpadlo HyCare TM spole čnosti PCM celosv ětově nejšetrn ější, nejhygieni čtější v řetenové čerpadlo 

pro aplikace v potraviná řském pr ůmyslu. Jedná se o první potraviná řské v řetenové čerpadlo, které řeší 
stejn ě pečlivě zpracování p řísad, požadavky na bezpe čnost potravin i rozpo čet zákazník ů. 
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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 tém ěř hotový. Je to moment, 
kdy je nezbytn ě nutné chránit textury 
a přísady. 
 
Technologie Moineau™ zajiš ťuje 
nejlepší ochranu pro hodnotné kousky 
a texturu výrobk ů. 
 

Vnit řní proud ění s  posuvným pohybem, 
který v produktu zp ůsobuje namáhání 
střihem, je regulováno utahováním 
elastomerového statoru v rotoru. Tato 
vlastnost zajiš ťuje rozhodující výhodu 
oproti technologiím se stykem kovu na 
kov, jako jsou nap říklad lopatková 
čerpadla, pokud jde o ochranu textury 
a vzhledu nebo chu ťových vlastností 
výrobk ů. 

 

 
 
(1) Výsledky zkoušek provedených v  technologickém centru pro ur čování proud ění spole čnosti 
PCM na modelové tekutin ě s vlastnostmi podobnými jogurtu p ři tlaku 4 bary a rychlosti 6 
m3/hod. Charakteristiky výkonu dvoustup ňového čerpadla HyCare TM byly porovnány 
s lopatkovými a dvouk řídlovými čerpadly rovnocenných velikostí a výkon ů. 

 

Porovnání provozních vlastností 
čerpadla HyCare™ 

s technologiemi dvouk řídlového  
a lobe  čerpadla (1)  

Při použití 
lopatkového 

(lobe) čerpadla je 
chrán ěno pouze 

 
 

textury výrobku.  

Při po užití  
bi-wing čerpada 

je chrán ěno 
pouze  

 
 

textury výrobku.  

Při použití 
vřetenového 

čerpadla Hycare™ 
je chrán ěno  

 
 
 
 

textury výrobku.  

Provoz 
Čerpadlo s technologií Moineau se skládá ze 
šroubovitého rotoru otá čejícího se uvnit ř 
šroubovitého statoru. Rotor z nerezav ějící oceli je 
opracovaný na vysoký stupe ň přesnosti a stator je 
vylisovaný z pružného elastomeru. 
Geometrie a rozm ěry těchto díl ů jsou takové, že 
po zasunutí rotoru do statoru vznikne dvojitý řetěz 
nepropustných dutin (voštinového tvaru). 
Když se rotor uvnit ř statoru otá čí, dutiny postupují 
spirálovit ě v ose čerpadla beze zm ěny tvaru nebo 
objemu. 
Tímto p ůsobením je výrobek p řepravován od sání 
čerpadla k jeho výtlaku, aniž se sníží kvalita 
výrobku.  

Význačné vlastnosti 
- Pracuje jak s k řehkými, tak 

s viskózními výrobky. 
- Výborná sací 

a samonasávací schopnost. 
- Konstantní nepulzující proud. 
- Snadná údržba. 
- Obousm ěrné. 
- Průtoková rychlost úm ěrná rychlosti 

chodu. 
- Průtoková rychlost úm ěrná rychlosti 

otáčení. 
 



Bezpečnost  
Partner při plnění závazku
 

 Hycare™, nejčistší v
čerpadlo na trhu

  
Pro vývoj ohebného h řídele 
Duraflex, zaru čujícího 
bezpečnost potravin pro 
spot řebitele, použila spole čnost 
PCM výpo četní modelování 
dynamiky kapalin 
(Computational Fluid Dynamics, 
CFD). 

  

 CFD na podporu hygieny
 
Spole čnost PCM optimalizovala vnit
a díky svým odborným znalostem v
dynamiky kapalin (Computational Fluid Dynamics, CFD ) zlepšila 
účinek čistění na míst ě o 30 %. Tohoto výsledku bylo dosaženo 
zvýšením rychlosti čisticí tekutiny a studiem proud
čišt ění nejobtížn ější. 
 

  
  

 Duraflex, ohebný h
pro čištění na míst
 
Ohebný h řídel Duraflex má jednodílnou konstrukci, na rozdíl od 
klasických otev řených spoj ů nemá žádné místo, kde by mohlo 
docházet k zadržování výrobku. Naprostá nep
podléhajících opot řebení p ředchází riziku uvol
do výrobku. 
 

 

 
závazku vůči spotřebitelům 

nejčistší vřetenové 
erpadlo na trhu 

čnost 

(Computational Fluid Dynamics, 

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

 

CFD na podporu hygieny 
nost PCM optimalizovala vnit řní konstrukci čerpadla HyCare TM 

a díky svým odborným znalostem v  oblasti výpo četního modelování 
dynamiky kapalin (Computational Fluid Dynamics, CFD ) zlepšila 

ě o 30 %. Tohoto výsledku bylo dosaženo 
isticí tekutiny a studiem proud ů v místech, kde je 

 
Modelování rychlostí 
tekutin pro čištění na míst ě 
v tělese čerpadla HyCare TM 
s použitím CFD. 
 

 
 

Duraflex, ohebný hřídel navržený 
ění na místě 

ídel Duraflex má jednodílnou konstrukci, na rozdíl od 
ů nemá žádné místo, kde by mohlo 

docházet k zadržování výrobku. Naprostá nep řítomnost díl ů 
ředchází riziku uvol ňování kovových částic 
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Účinnost 
Čerpadlo HyCare™ optimalizuje výrobu zákazníků 
 

 Čerpadlo Hycare™ optimalizuje výrobu 
 

 Čerpadlo Hycare™ je nejkratší 
hygienicky nezávadné v řetenové 
čerpadlo na trhu. 
Toto čerpadlo, opat řené novým 
ohebným h řídelem Duraflex, je 
kratší o 20 %. Tím se výrazn ě 
snižují náklady na zapojení a na 
dopravu. 
 

Vyšší efektivita  
Vnit řní objem čerpadla HyCare TM 
je díky inova ční konstrukci t ělesa 
a ohebnému h řídeli Duraflex 
menší o 50 %. Výrobní ztráty na 
konci výroby se tím snižují na 
absolutní minimum. 
 
Dosažené úspory znamenají, že 
investice do čerpadla HyCare TM se 
vám vrátí již za n ěkolik m ěsíců. 

Energetická ú činnost technologie 
Moineau 
Technologie Moineau pat ří mezi 
technologie s nejlepšími 
hodnotami hydraulické ú činnosti 
jakéhokoliv objemového čerpadla, 
a to díky proud ění s posuvným 
pohybem, které je regulováno 
utahováním statoru v rotoru. 
Konstantní pr ůtoková rychlost 
umožňuje, aby si čerpadlo 
zachovalo vysokou ú činnost bez 
ohledu na odchylky ve viskozit ě 
nebo tlaku. Výsledkem toho jsou 
motory, které spot řebovávají 
méně energie, a tím i nižší 
provozní náklady. 
 

 Spolehlivé v každé situaci 
 

- Ohebný h řídel Duraflex vyrobený z titanu, vysoce odolného pr oti 
opot řebení (ve srovnání s otev řenými spoji). 

- Patentovaný systém zabra ňující otá čení statoru, který zajiš ťuje 
bezpečný chod v p řípadě vysokého tlaku nebo teploty. 

 

 

 Zjednodušená údržba 
 

- Ohebný h řídel nevyžaduje žádnou údržbu (nemá spoj). 
- Mechanická ucpávka v kazet ě (nevyžaduje se řízení). 
- Rychlá a snadná demontáž díky dvoudílnému t ělesu a systému 

montáže h řídele. 
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 Technické vlastnosti čerpadla Hycare™ 
Typ 13HY24 až 90HY12 
 

 Provozní vlastnosti čerpadla HyCare TM 
Tlak až do 24 bar ů 
Průtoková rychlost až do 40 m 3/h 
Velikost částic až do 32 mm 
 

 
 
 
  

Stator z  elastomeru ur čeného pro 
potraviná řský pr ůmysl 
(normy ES 1935/2004, FDA, 3-A, USP): 
Statory jsou navržené a vyrobené společností 
PCM tak, aby zaručovaly bezkonkurenční 
životnost a bezpečnost potravin. 

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

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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Typ 05HY12 až 13HY12 čerpadla Hycare™ 

Hygienicky nezávadná mechanická 
ucpávka v kazet ě 
Její vnitřní konstrukce je bez šroubů 
nebo pružin a umístěna je u vstupu 
pro čištění na místě, což umožňuje 
optimální čištění. 

Ohebný h řídel Duraflex z titanu  
Zkrácená délka, optimalizované čištění 
(žádné zadržující místo), nevyžaduje 
údržbu. 

 

Vliv tangenciální konstrukce sání 
na rychlost tekutiny pro čištění 
na místě v zadní části čerpadla 
 Konstrukce čerpadla 

Hycare™ s připojením 
tangenciálního sání 

 Klasická konstrukce 

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

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

Chléb, kolá če, 
pečivo 
Máslo, džem, 
voda, olej, 
vejce, 
kvasnice, t ěsto, 
sušenková 
směs, lepek, 
nápln ě, 
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, ke čup, 
rajčatová 
omáčka, oleje, 
vejce, rybí 
pasta, d ětská 
výživa atd. 

Kosmetické  
a farmaceuti-
cké výrobky 
Krémy, 
šampon, tekuté 
mýdlo, t ělové 
mléko, 
prysky řice, 
olej, rostlinné 
výtažky atd. 

 

 Odvětví a aplikace 
 V každé oblasti potravinářského průmyslu 
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 O společnosti PCM 
 
 
 

Společnost PCM, založená v roce 1932 Reném MOINEAUEM, vyn álezcem v řetenového 
čerpadla (Progressing Cavity Pump, PCP), je dnes jed ním z p ředních sv ětových výrobc ů 
objemových čerpadel a za řízení pro manipulaci s tekutinami. Naší specialitou  je vývoj 
řešení pro zvedání, p řepravu a dávkování abrazivních, k řehkých, viskózních, korozivních, 
horkých nebo t ěžkých výrobk ů. Jsme p řítomni po celém sv ětě a poskytujeme řešení pro t ři 
hlavní sektory: ropa a plyn, potraviny a pr ůmysl. 
 
 
Společnost PCM má obrat 95 milion ů eur. 80 % činnosti je realizováno mimo Francii, a to 
v Kanad ě, Číně, Kongu… Spole čnost PCM má více než 500 zam ěstnanc ů 30 různých 
národností po celém sv ětě. 
 
 

 
 



 

 

 


