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Technicznie zaawansowane rozwiązania        
- dla przemysłu czekolad

Zestawienie typoszeregu pomp 

Korpus dostępny z  króćcami 
połączeniowymi dla 
rurociągów – w linii, jako 
standard lub pod kątem 90°

Specjalna konstrukcja koła 
zębatego napędzanego, 
zapewniająca zwiększony 
przepływ do wałka koła

Specjalna konstrukcja łożyska głównego smarowanego 
zewnętrznieSpecjalna konstrukcja wirnika  z tolerancją pasow-

ania T=2 dla czekolad

Płaszcze grzejne, przedni i tylny w pompach CHD, 
jako wyposażenie standardowe 

Firma ROTAN oferuje pełen 
asortyment pomp zębatych 
wykonanych z żeliwa, stali 
węglowej i stali nierdze-
wnej.
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Zestawienie wykonań materiałowych pomp
Materiał 
pompy

Kor-
pus

Pokrywa 
przednia

Wspornik Wirnik Koło 
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Wał Wałek
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Tuleja łożyskowa 
koła zębatego 
napędzanego
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Gwarantujemy, że pompy czekolad RO-
TAN odsuną na zawsze smak czegoś jakby 
“gorzkiego”!

Ponad 40 lat doświadczeń w produkcji pomp dla 
przemysłu czekolad,  w bliskiej współpracy  z  
wiądącymi producentami czekolad, zaowocowało 
opracowaniem unikalnej konstrukcji pompy, która 
spełnia wysokie wymagania bardzo delikatnego,
“ostrożnego” przepompowywania czekolad, 
w aspekcie warunków mechanicznych 
i temperaturowych.

Jak widać na ilustracjach powyżej, pom-
pa zębata z zazębieniem wewnętrznym 
prawie nie zmienia  kierunku strumienia, 
przepływającego przez pompę, co predy-
stynuje szczególnie ten typ kostrukcji pompy 
do pompowania czekolady. 

W uzupełnieniu do tego, oczywiście  korzyst-
nego sposobu pompowania czekolad, ofer-
owanego przez pompę zębatą, o zazębieniu 
wewnętrznym, DESMI Rotan koncentruje się 
na rozwiązywaniu problemów, występujących 
przy pompowaniu czekolad.

Firma ROTAN rozwiązała ten problem:

Luzy pomiędzy elementami wewnętrznymi pompy 
zostały zaprojektowane w taki sposób, że “nowa”  
czekolada jest zawsze wprowadzana do obszaru 
znajdującego się wokół obracających się el-
ementów pompy, w szczególności wokół czopu 
czołowego wałka koła zębatego napędzanego 
i tulei łożyskowych.

Powoduje to zmniejszenie bądź wyeliminoanie ten-
dencji czekolady do karmelizowania w tylnej części 
wirnika i łożysku koła zębatego napędzanego, tym 
samym zabezpieczając pompę przed zablokow-
aniem.

Dodatkowo, firma ROTAN opracowała kombinację 
uszczelnienia z łożyskiem głównym; unikalne 
rozwiązanie techniczne dla tego typu pomp.

Pakunek zamontowany pomiędzy korpusem pom-
py a łożyskiem głównym, smarowany zewnętrznie, 
np. masłem kakaowym, zapobiega nagrzewaniu, 
a wkonsekwencji karmelizowaniu czekolady w tym 
obszarze.

ROTAN CHD 

Podsumowując, firma ROTAN 
koncentruje się na następujących 
sprawach:

Specjalnej konstrukcji łożysko główne z 
uszczelką wargową pozwala na utrzym-
anie środka smarnego wewnątrz pompy. 
Dodany środek smarny umożliwia 
smarowanie zarówno łożyska głównego 
jak i pakunku. Pozwala to na zmnie-
jszenie tarcia i temperatury łożyska oraz 
pakunku uszczelnienia.

Pompy CHD posiadają płaszcze grzejne, 
zamontowane z przodu i tyłu korpusu 
pompy, jako wyposażenie standardowe.

Specjalne luzy pasowania elementów 
umożliwiają “przepłukiwanie” wokół 
obracających się części i w rejonie 
łożyska, tym samym zapobiegając 
blokowaniu się pompy. 

Specjalny system wyciągania elementów 
/“back-pull-out”/ pozwala na wykony-
wanie przeglądów/napraw pompy bez 
konieczności demontażu pompy, co 
pozwala na znaczną redukcję czasu 
przestoju urządzenia.

Pompa do czekolady jest dostępna 
zarówno w wersji o przepływie prostym 
jak i kątowym.

ROTAN CHD

Należysz do tych, dla których czekolada 
to coś znacznie więcej niż tylko czysta 
przyjemność? 

-   Może jesteś ciągle ‘usmarowany’ czekoladą,  
    zaangażowany w rozwiązywaniu problemów  
  z pompami, częściami zamien nymi, których  
  to problemów nie można uniknąć! 

-    Może jesteś odpowiedzialny za  bieżącą
  produkcję czekolady i doświadczasz uczucia  
  bezsilności wobec problemów z jakością
  i dotrzymaniem terminów dostaw!
 
-    Może sprawy, takie jak koszty dotrzymania  
  wielkości i jakości produkcji odnoszą się do  
  Ciebie, szczególnie jeżeli są nieproporcjonal 
  nie wysokie w trakcie eksploatacji, utrzyma 
  nia ruchu!     
                         
Niezależnie od tego, jaki jest Twój zakres działań i 
żaangażowania w procesie produkcji czekolady lub 
w procesie budowy instalacji dla przemysłu cze-
kolad, ten materiał dostarczy Ci odpowiedzi na 
wiele pytań, jakie w związku z tym mogą się 
pojawiać.  

Czekolada a standardowe łożysko główne

Jeden otwór i rowek do 
zewnętrznego smarowania 
wału w razie potrzeby.

Uszczelka wargowa 
utrzymująca masło 
kakaowe wewnątrz 
pompy

“Jaskółczy ogon” w tulei lożysko-
wej. Dławnica utrzumuje tuleję 
łożyskową na wale. Stosowany 
do wyciągania tulei z pompy

Cztery rowki 
w odstępie co 
90° zapewniają 
smarowanie 
wału masłem 
kakaowym na 
odpowiedniej 
długości

O-ringutrzymujący 
masło kakaowe 
wewnątrz pompy

4 otwory, 
po obwodzie 
co 90°,  
oprowadzające 
masło kakaowe 
do wału pompy 

Problemy z pompowaniem czekolad 

W procesie pompowania czekolady, bardzo często 
ulegają zablokowaniu wewnętrzne elementy 
pompy. Jest to spowodowane wzrostem temperatu-
ry wewnątrz pompy, który powoduje karmelizow-
anie oraz zastyganie czekolady.

Zastyganie coraz większej ilości czekolady doprow-
adza do zwiększonego tarcia wewnątrz pompy oraz 
całkowitego zablokowania pracy pompy.

Dotyczy to szczególnie przypadków pompowania 
czekolady pod  relatywnie wysokim ciśnieniem.
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