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Din anul 2000, S.C. CONFIND Câmpina produce şi livrează grupuri de
pompare cu pompe cu şurub excentric şi stator de cauciuc, cunoscute şi
sub denumirea PCP-Progressive Cavity Pumps(pompe cu cavităţi progresive).

Principiul cavitatii progresive a fost inventat de Rene Moineau în 1929. Pompele cu cavitati progresive
dezvoltate sub conceptul original al lui Moineau sunt un tip unic de pompa volumetrică, folosit într-o
varietate de aplicații de pompare. Un desen în secțiune transversală al unei pompe cu cavitati progresive
tipica este prezentată mai jos.
Pompele volumetrice sunt de obicei pompe rotative sau cu piston. Incluse în aceste două clasificări sunt
cele cu roti dintate externe, roti dintate interne, cu piston, cu diafragmă, cu lob, cu șurub, peristaltica și
pompe cu cavitati progresive. Singura trăsătură comună a tuturor acestor pompe este faptul că acestea au
o deplasare definita asociata fiecarei miscari, rotatii, sau ciclu al pompei. Similitudinea dintre aceste pompe
și pompele cu cavitati progresive în general se termină aici. Dintre toate tipurile de pompe disponibile,
pompele cu cavitati progresive sunt în măsură să se ocupe de o gamă de viscozități și proprietăți ale
fluidelor mai largă decât orice alt tip de pompă.
Spre deosebire de alte tipuri de pompe, pompele cu cavitati progresive pot pompa practic orice tip de lichid,
de la cele curate, cu vascozitate redusă, cum ar fi titei sau apa, produse delicate, cum ar fi cireșe întregi,
lichide foarte abrazive, foarte vâscoase. Desi designul unic al pompelor cu cavitati progresive le face utile
pentru o varietate mare de aplicatii de pompare, domeniile de aplicare abordate cel mai frecvent implica
fluide sensibile la forfecare, fluide abrazive, aplicații de contorizare și fluide vâscoase. Fiecare dintre aceste
aplicații solicită caracteristici specifice ale pompei cu cavitati progresive și utilizarea corectă a pompelor în
aceste aplicații necesită o cunoaștere aprofundată a principiilor pompelor cu cavitati progresive. Pentru a
comanda o anumita pompa este necesara completarea de catre client a formularului de procurare, care
ofera datele necesare.

Pompele cu cavitati progresive, în forma lor cea mai simplă, sunt formate dintr-un singur șurub elicoidal filetat,
sau un rotor, ce se roteste excentric în interiorul unei piulițe filetate dublu elicoidală, sau stator. Lungimea
pasului pentru stator este dublă față de cea a rotorului. Combinația dintre un rotor și stator reprezintă un
set de elemente ale pompei cu cavitati progresive. Elementele descrise anterior sunt identificate ca avand
raport cinematic 1:2 , pentru rotor cu un inceput și stator două inceputuri. Modele de pompe cu cavitati
progresive mai complexe sunt posibile, cum ar fi modelul cu raport cinematic 9:10. Conform teoriei inițiale
a lui Moineau, orice combinație este posibilă atât timp cât statorului are un inceput in plus fata de rotor.
Pe masura ce rotorul se roteste, in interiorul statorului sunt formate cavități care trec de la un capăt al
statorului la celălalt capăt. Pe durata unei miscari de rotatie a rotorului, se formeaza două cavități separate, o
cavitate se deschide în același ritm in care cea de-a doua cavitate se închide. Acest lucru duce la un flux
previzibil, fara pulsatii. În majoritatea pompelor cu cavitati progresive, statorul este format dintr-un material
elastomeric, care se monteaza pe rotor cu strângere. Strangerea dintre rotor și stator conduce la formarea
liniilor de etanșare in care rotorul i-a contact cu statorul. Acest lucru asigură separarea cavităților individuale
ce avanseaza prin pompa cu fiecare miscare de rotație a rotorului. Folosirea unui stator elastomeric permite
pompelor cu cavitati progresive sa pompeze materiale abrazive și fluide cu particule solide mari în suspensie
și permite de asemenea autoamorsarea pompei până la 5m.

Scurtă caracterizare a pompelor cu cavitati progresive

Principiul de lucru:
Proiectarea și construcția pompelor cu cavitati progresive le permite acestora să pompeze aproape orice
tip de lichide, de la cele curate, cu vascozitate redusă, cum ar fi titei sau apa, produse delicate, cum ar fi
cireșe întregi, lichide foarte abrazive, foarte vâscoase.
Pompele cu şurub sant pompe cu deplasare pozitiva, realizand presiune prin actiunea de impingere a
fluidului din linia de refulare. Acest tip de pompa are două elemente active: un rotor de oţel şi un stator
captusit la interior cu un material elastic, de regula un elastomer.
Pompa cu cavitati progresive utilizeaza un singur rotor „filetat” ce se roteste excentric într-o elice dublu
„filetata” cu o lungime a pasului de două ori cat a rotorului. Profilul rotorului în secţiune transversală este
cerc, cu centrul pe o elice cilindrică, statorul fiind o suprafaţă elicoidală cu două începuturi, cu profilul frontal
compus din două arce de cerc, de aceeaşi rază ca şi rotorul, racordate cu două segmente de dreaptă.
Această combinație rezulta într-o serie de cavități închise la 180 de grade care avanseaza de la capătul de
aspirație la capătul de refulare al statorului, pe masura ce rotorul se rotește. Cand o cavitate se închide,
cealalta se deschide in exact același ritm astfel incat suma celor două evacuări este constantă. Rezultatul
este debitul fara pulsatii, fără utilizarea de supape. Acest lucru face ca conceptul de cavitate progresiva sa
fie ideal pentru aplicatii unde debitul previzibil este esențial.
Presiunea de refulare: ansamblul rotor-stator cu perete elastomeric cu grosime inegala asigură o presiune
de până la 6 bar/pas. La presiuni mai mari de 6 bar/pas-stator, randamentul hidraulic scade.
Cresterea presiunii de refulare se obtine prin multiplicarea numarului de pasi - stator.
Pentru pompele cu presiuni mai mari de 48 bar, se utilizeaza statoare cu suport metalic (manta) elicoidal.
În secţiune, conturul mantalei metalice urmăreşte spaţiul de lucru al statorului, iar stratul de elastomer este
de grosime constantă. La pompele cu stator cu manta elicoidală se admit presiuni de 9 bar / pas-stator.

Stator cu perete elastomeric
cu grosime egala si inegala

Debitul pompei este determinat de parametrii setului stator-rotor: excentricitate, diametrul cercului de
secţiune a rotorului, de pas, de strângerea dintre stator şi rotor, de presiune şi turaţie.
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Materiale: Pentru ca uzura să fie cât mai mică, chiar în prezenţa unor particule solide în suspensie,
şi pentru ca scăderile în timp ale debitului să fie nesemnificative chiar şi după o funcţionare de durată,
se folosesc următoarele materiale:
Rotoarele se fac, în general, din oţeluri aliate şi au suprafaţa de lucru placată cu crom dur sau carburi.
Elastomerul statorului este ales în funcţie de caracteristicile fluidului vehiculat pentru condiţiile concrete
de lucru ale pompei: natura fluidului, temperatura acestuia, conţinutul de particule solide.

Dimensiunile şi caracteristicile grupurilor de
pompare orizontale sunt date în fisele tehnice
ale pompelor.

bazinului. Dimensiunile şi caracteristicile
grupurilor de pompare verticale sunt date în
fisele tehnice ale pompelor.

Grupurile de pompare orizontale sunt pentru
presiuni de 6, 12, 24, 48, 80, 100, 120 bar, cu
debite de la 4,5 la 70 mc/h. Pompele de 12, 24,
80 şi 100 bar au statorul monobloc, iar pompele
de 48 bar au statorul format din 2 sau 4 module
de 4 sau 2 paşi-stator. Grupurile de pompare de
80, 100, 120 bar sunt concepute ca pompe de
injecţie a apei sărate în zăcămintele de ţiţei şi
au un stator monobloc.

Pentru a obţine o ofertă sau pentru a comanda
grupuri de pompare cu şurub excentric, CONFIND
solicită detalii în legătură cu aplicaţia concretă, care
se completeaza de catre solicitant in Fisa de
procurare pompa.
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