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Hydraulika a Hydraulické systémy

Už pred rokom 1999 vyvinul 
Rexroth čerpadlo verzie SILEN-
CE reagujúc na požiadavky pre 

tiché zubové čerpadlá. Výsledkom pokra-
čovania vo vývoji je ešte tichšia generácia 
zubových čerpadiel spĺňajúca nasledovné 
požiadavky:
■ výrazná redukcia hlučnosti a pulzácií
■  technické špecifikácie porovnateľné 

s čerpadlami verzie SILENCE už pre-
dávanými na trhu

■  identické upevňovacie príruby
■  priaznivá cena
 Hlavné faktory charakterizujúce 
chod zubových čerpadiel sú ich vlastná 
hlučnosť, rozsah pulzácie tlaku a výška 
generovaného tónu. Pokračovanie vývo-
ja sa zameralo na dosiahnutie zlepšenia 
týchto faktorov troma vytýčenými prin-
cípmi, a to kontaktom oboch bokov, šik-
mým ozubením a elimináciou kavitácie 
uzatváraného oleja v ozubení v priestore 
medzi hlavou a pätou zubov.

kontakt oboch bokov
 Ozubenie pri tradičných zubových 
čerpadlách s vonkajším ozubením vytvá-
ra kontakt počas rotácie iba nábehovými 
bokmi zubov. Už používané čerpadlá ver-
zie SILENCE majú minimálnu toleranciu 

medzi profilmi spoluzaberajúcich zubov. 
Výsledkom je nulová medzera medzi 
oboma bokmi zaberajúceho zuba. Prietok 
je podstatne rovnomernejší a pulzácia sa 
redukuje asi o 75 percent. V hydraulic-
kom systéme je indukovaná menšia hluč-
nosť a vibrácie.

Šikmé ozubenie
 V prvom kroku nového vývoja sa 
princíp kontaktu oboch bokov rozšíril 
o zvolenie šikmého ozubenia bežne sa 
nachádzajúceho v konštrukciách prevo-
doviek. To má závažný vplyv na vlastnú 
hlučnosť, pretože vzhľadom na uhlovú 
konštrukciu zubov sa prenáša styčná lí-
nia z jednej dvojice zubov na nasledujú-
cu priebežne a už nie celou šírkou zubov 

naraz. Axiálne sily generované šikmým 
ozubením zachytávajú ložiská. Hydrosta-
tická kompenzácia drážkami v ložiskách 
pomáha absorbovať dodatočné sily bez 
opotrebenia.

Eliminácia kavitácie 
zachyteného oleja
 Kombinácia dvoch opísaných 
princípov ešte nepostačovala na stavbu 
novej generácie čerpadiel, kde sa hlučnosť 
výrazne redukuje. Pretrvával problém 
so zachyteným olejom v medzizubovom 
priestore počas striedania zubov v zábere, 
keď zmena objemu priestoru medzi 
hlavou a pätou zubov vedie k rapídnemu 
nárastu tlaku. Vznikla požiadavka na 
elimináciu tohto javu.

SILENCE PLUS 
Nová gENEráCIa zUbovýCh
čerpadiel s vonkajším ozubením

 Nový profil umožňuje kontinuálny kontakt 
medzi zubmi, bez kavitácie oleja
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silENcE Plus: Nová 
generácia zubových 
čerpadiel s vonkajším 
ozubením
 Novým riešením je konštrukcia čer-
padla so šikmým ozubením s neevolvent-
ným zaokrúhleným profilom zubov s nu-
lovou medzerou v zábere. Povrch zubov 
dvoch spoluzaberajúcich ozubených ko-
lies je v kontakte nie iba bokmi zubov, ale 
tiež hlavou a pätou zubov. Nedochádza 
k prerušeniu kontaktu styčnej línie zubov 

počas ich striedania v zábere, ale kontakt 
je kontinuálny v uzavretej slučke vytvára-
júcej tvar číslice 8. Vďaka permanetnému 
kontaktu ozubenia je tekutina transporto-
vaná takmer nepretržite a nehlučne.

Možnosti využitia čerpadiel 
silENcE Plus
 Redukcia hluku je zvlášť pozorova-
teľná, keď čerpadlo poháňa elektromotor. 
Profituje z toho napr. obsluha obrábacích 
strojov a mobilných dopravných zariade-

ní. Taktiež aplikácie s kompaktnými agre-
gátmi ako zásobovacie vozidlá s naklada-
cími zadnými čelami, komunálne vozidlá, 

vysokozdvižné vozíky v skladoch a su-
permarketoch, nákladné aj osobné vý-
ťahy a pod. Ďalšou oblasťou použitia sú 
mazacie, filtračné a chladiace okruhy. 
Množstvo potenciálnych aplikácií ilu-
struje priestor, kde sa hydraulický hluk 
objavuje každý deň. Dnes to akceptujeme 
ako nezameniteľný fakt, ale do budúcna 
to môžeme zmeniť. Nová technológia zu-
bových čerpadiel s vonkajším ozubením 
smeruje k budúcnosti s tichými hydraulic-
kými systémami.
                                                                                         

Ing. Ladislav Kováč
       TBH Technik, s. r. o.

    www.rexroth.sk

 Špeciálna geometria zubov redukuje hlučnosť 
zubových čerpadiel s vonkajším ozubením 
verzie SILENCE PLUS v priemere o 15 dB oproti 
tradičným zubovým čerpadlám. 75-percentné 
zníženie pulzácie tlaku zároveň znižuje vibrácie 
a čerpadlo taktiež vydáva príjemnejší zvuk 
s frekvenciou nižšou o 35 percent.

 Výrazne znížená hladina hlučnosti čerpadiel 
SILENCE PLUS v porovnaní s tradičnými 
zubovými čerpadlami s vonkajším ozubením

 Hydrostatické 
ložiská zabezpečujú 
dlhú životnosť
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