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Wprowadzenie
Pierwsze urządzenia hydrauliczne pojawiły się ok. 1500 lat 

przed naszą erą i używane były na początku w rolnictwie do 
nawadniania pól. Z biegiem czasu ich zastosowanie rozszerzono 
i urządzenia hydrauliczne znalazły zastosowanie w instalacjach 
sanitarnych. Przełomowym odkryciem w układach hydraulicz-
nych było wynalezienie pompy hydraulicznej. Historia rozwo-
ju pomp ma swoje początki w starożytności. W połowie III w. 
p.n.e. grecki konstruktor Ktesibios wynalazł pompę tłokową 
używaną do gaszenia pożarów. Pierwsze przemysłowe zastoso-
wanie pomp datuje się na XV w., kiedy to wykorzystywano je 
do odwadniania kopalń. Pierwsza udokumentowana wzmian-
ka o pompie zębatej pojawiła się w 1604 roku i był to patent 
niemieckiego astronoma i matematyka Johannesa Keplera [7]. 
Pierwotnym zastosowaniem w ówczesnym czasie było prze-
pompowywanie wody. Z kolei pierwszy układ hydrostatyczny 
(prasa hydrauliczna) powstał w roku 1796 wraz z wynalezie-
niem pierścienia uszczelniającego tłok przez Anglika Johna 
Bramha. Następny krok w rozwoju to odkrycie w 1853 roku 
przez Ignacego Łukasiewicza destylacji ropy naftowej. Zasto-
sowanie oleju mineralnego pozwoliło na wykorzystanie cieczy 
roboczej jako czynnika smarującego. Jednak pompy zaczęły 
być powszechnie stosowane dopiero pod koniec XIX w., gdy 
do ich napędu użyto silników elektrycznych oraz spalinowych. 
Dziś pompy należą do najbardziej rozpowszechnionych maszyn 
roboczych; są stosowane we wszystkich dziedzinach techniki 
i przemysłu [3, 7]. Obecnie wykorzystuje się szereg różnorakich 
rozwiązań konstrukcyjnych. Spośród grupy pomp wyporowych 
najszersze zastosowanie znalazły pompy zębate o zazębieniu ze-
wnętrznym. Pompy tego typu cechują się stosunkowo wysokimi 
ciśnieniami roboczymi dochodzącymi do 32 MPa. Dodatkowo 
w ostatnim czasie pojawiły się rozwiązania o obniżonej pulsacji 
wydajności z tzw. zerowym luzem bocznym [7]. W tym celu 
osie kół zębatych łożyskuje się ze ściśle określonym luzem i ob-
ciąża siłą promieniową działającą na dzielone korpusy łożysk. 

Przykładem może być tutaj konstrukcja typu Silence fir-
my Rexroth lub pompa typu Whisper firmy Casappa (rys. 1) 
wg patentu amerykańskiego nr US5624251 lub europejskiego 
nr EP0692633. Wytworzenie kół zębatych z zerowym luzem 
bocznym wymaga zachowania wysokiego reżimu technologicz-
nego. Koła zębate są ze sobą parowane i dodatkowo dobiera-
ne do wielkości luzów występujących w łożyskach ślizgowych. 
W rezultacie uzyskuje się obniżenie pulsacji wydajności o 75%. 
Obniżeniu ulega również hałas wg informacji zamieszczonych 
w katalogach przeciętnie o ok. 3 dB (A) w porównaniu do jed-

nostek konwencjonalnych [2, 7]. Wytworzenie kół zębatych 
z zerowym luzem bocznym wymaga zachowania wysokiego 
reżimu technologicznego. Koła zębate są ze sobą parowane 
i  dodatkowo dobierane do  wielkości luzów występujących 
w łożyskach ślizgowych. Pracochłonna technologia wykona-
nia generuje znaczne koszty wytwórcze. W konsekwencji pom-
py z zerowym luzem bocznym są ponadtrzykrotnie droższe 
od rozwiązań tradycyjnych, dlatego ich udział w układach z na-
pędem hydraulicznym w porównaniu do jednostek konwen-

Wpływ luzu bocznego w zazębieniu  
na właściwości hydrauliczne i akustyczne 
pomp zębatych o zazębieniu zewnętrznym
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Streszczenie: W referacie przedstawiono badania akustyczne 
i hydrauliczne przeprowadzone dla współcześnie wytwarzanych 
jednostek przemysłowych. W wyniku badań określono poziom 
dźwięku oraz poziom ciśnienia akustycznego dla pomp kon-
wencjonalnych i z tzw. zerowym luzem bocznym. W publikacji 
skorzystano z materiałów, które są wynikiem pracy w obszarze 
badań, projektowania i eksploatacji pomp zębatych, prowadzo-
nych w Laboratorium Napędów Hydraulicznych i Wibroakusty-
ki Maszyn przy Politechnice Wrocławskiej. Badania wykonano 
w ramach kooperacji Politechniki Wrocławskiej z firmą Hydro-
tor finansowanego z projektu p.t. „Opracowanie innowacyjnych 
pomp zębatych o obniżonym poziomie emisji akustycznej” re-
alizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka, lata 2007–2013, Priorytet 1. Badania i rozwój no-
woczesnych technologii, Działanie 1.4 Wsparcie projektów ce-
lowych. Nr projektu POIG.01.04.00-04-345/13.

Abstract: This paper presents the results of acoustics and 
hydraulic tests for the industrial units manufactured today. As 
a result of the tests specified sound level and sound pressure 
level for conventional pumps and with dual-flank seal. Used in 
the publication of materials which are the result of work in the 
field of research, design and operation of the gear pumps, car-
ried out in the laboratory of Hydraulic Drives and Vibroacous-
tics Machines at Wroclaw University. Research carried out in 
the framework of cooperation with the Wroclaw University and 
Hydrotor Corporation. The project name “Develop innovative 
gear pumps for low level acoustic emission”, The operational 
programme innovative economy, for the period 2007–2013, pri-
ority 1. Research and development of new technologies, Op-
eration Suppoting 1.4. No project POIG. 01.04.00-04-345/13.
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Obiekty badań
Obiekty badań stanowiły pompy zębate z zazębieniem ze-

wnętrznym o konstrukcji konwencjonalnej produkcji: WPH 
Wrocław, PARKER i SUER DANFOSS oraz pompy z zerowym 
luzem bocznym produkcji: CASAPPA WHISPER i REXROTH  
SILENCE. Wszystkie jednostki charakteryzowały się jednakową 
wydajnością właściwą wynoszącą q = 16 cm3/obr.

Przedstawione do badań akustycznych i hydraulicznych typy 
pomp zębatych wraz z ich numerami fabrycznymi zestawiono 
w tabeli 1.

Układ pomiarowy
Badania akustyczne i hydrauliczne przeprowadzono na pię-

ciu jednostkach zębatych prezentowanych w tabeli 1. Ogólny 
schemat blokowy układu pomiarowego hałasu przedstawio-
no na rys. 3. Badania hałasu pomp zębatych przeprowadzono 
w akustycznej komorze dyfuzyjnej, gdzie w ośmiu punktach, 
jak przedstawiono na rys. 3, rozstawione były mikrofony po-
miarowe, z których odczytywano, a następnie uśredniano war-
tości wypadkowe poziomu ciśnienia akustycznego i poziomu 
dźwięku. Mikrofony pomiarowe wybierane były przy odczycie 
ciśnienia akustycznego Lm [dB] i poziomu dźwięku LA [dB(A)]  
za pomocą multipleksera, a sam poziom w postaci numerycznej 
odczytywany był na ekranie dwukanałowego analizatora często-
tliwości i zapisywany w pamięci komputera klasy PC. Zapisane 

Rys. 1. Pompa zębata z zerowym luzem bocznym wg patentu nr 

US5624251 firmy Casappa z 1997 r.: 1 – płyta; 2 – korpus; 3 – koło zębate 

czynne; 4 – element kompensujący mechanicznie luzy promieniowe;  

5 – korpus łożyska ślizgowego; 6 – pokrywa; 7 – śruby

cjonalnych jest jeszcze stosunkowo niewielki pomimo wyżej 
wymienionych zalet.

Tym niemniej w odniesieniu do całościowego zagadnienia 
określającego korzyści i ewentualne przeciwwskazania doty-
czące stosowania pomp zębatych z zerowym luzem bocznym 
wydaje się niezbędne przeprowadzenie akustycznych i hydrau-
licznych weryfikacyjnych badań porównawczych z jednostkami 
zębatymi o konstrukcji konwencjonalnej.

Tabela 1

Lp. Typ pompy zębatej Nr fabryczny

1. WPH 2PZ-16/22-2-575 A04110073

2. REXROTH 0517625001

3. PARKER A0160AS2D3NJ715B1

4. CASAPPA WHISPER W0000276228888z11/05

5. SAUER DANFOSS DC001....1
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Rys. 2. Pulsacja wydajności qs dla z = 9; x = 0,22; y = 1; α0 = 20º [3]

w pamięci komputera wartości wypadkowe sygnałów pomiaro-
wych poziomu ciśnienia akustycznego Lm i poziomu dźwięku LA 
poddawano uśrednianiu i ostatecznej obróbce edycyjnej. Przed 
rozpoczęciem pomiarów akustycznych i po ich zakończeniu ca-
ły tor pomiarowy hałasu został poddany kalibracji wzorcowym 
źródłem dźwięku pistonfonem. Badania hydrauliczne objęły 
wyznaczenie wydajności rzeczywistej Qrz pomp oraz momentu 
obrotowego M, co umożliwiło wyznaczenie sprawności wolu-
metrycznej i całkowitej oraz mocy doprowadzonej ND badanych 
jednostek.

Zestaw aparatury do pomiaru wydajności i momentu ob-
rotowego na wałku pompy przedstawiono na rys. 4. Zakresy 
maksymalnych ciśnień tłoczenia, jak też zakresy prędkości ob-

Tabela 2

Objetość geometryczna
[cm3/obr]

Prędkość obrotowa [obr/min]

500 800 1000 1500 2000

16
Ciśnienie max na wyjściu [Mpa}

20 22 26

Rys. 3. Schemat blokowy toru pomiarowego do wyznaczania hałasu 

pomp zębatych. KO – komora akustyczna dyfuzyjna, IK i EM Politech-

niki Wrocławskiej; PZ – badany obiekt, hydrauliczna pompa zębata; 

MC – pojemnościowe mikrofony pomiarowe z przedwzmacniaczami typ 

4165 + 2639 firmy Brüel & Kjaer; MU – multiplekser 8-kanałowy, typ 2811 

firmy Brüel & Kjaer; WP – uniwersalny wzmacniacz pomiarowy, typ 

2607 firmy Brüel & Kjaer; AF – analizator dwukanałowy częstotliwości 

typ 2144 firmy Brüel & Kjaer; KA – kalibrator akustyczny (pistonfon), typ 

4220 firmy Brüel & Kjaer; PC – komputer

Rys. 4. Schemat blokowy toru pomiarowego: a) natężenia przepływu;  

b) momentu obrotowego na   wałku pompy.   BO – badany obiekt – 

hydrauliczna pompa zębata; PT1 – przepływomierz turbinkowy typ 

HO3/4x5/8-1,75-16 firmy Hoffer, PT2 – przepływomierz turbinkowy typ 

HO3/4x5/8-2,5-29 firmy Hoffer; UL – uniwersalny licznik MINItrol typ E 

S730 DRT firmy KEP; MO – momentomierz  MT1000 Nm nr 05/04 firmy 

SENSOR AT; IN – interfejs BETA2000 nr 05/03 firmy SENSOR AT

rotowych, jakie stosowano podczas prowadzenia pomiarów ba-
danych jednostek, przyjęto zgodnie z zaleceniami producenta 
przedstawionymi w tabeli 2.

Zachowując w trakcie prowadzenia badań akustycznych ta-
kie same warunki pomiarowe, zapewniono możliwość doko-
nania porównań uzyskanych wyników badań poszczególnych 
jednostek zębatych o konwencjonalnej konstrukcji zazębienia 
z pompami o konstrukcji z zerowym luzem bocznym. Schemat 
stanowiska badawczego, pozwalającego na zachowanie jedna-
kowych warunków pomiarowych, przedstawiono na rys. 5. 

Badana pompa (1) napędzana jest silnikiem (2) prądu sta-
łego o mocy 100 kW, współpracującego z tyrystorowym ukła-
dem sterującym. Silnik prądu stałego Pxob-94a oraz tyrysto-
rowy układ sterujący typu DSI-0360/MN-503 umożliwiają 
płynną zmianę prędkości obrotowej pompy w zakresie od 0 
do 2400 obr/min. Tyrystorowy układ sterujący umożliwia do-
kładny wybór prędkości obrotowej oraz zapewnia utrzymanie 
jej stałej wartości podczas prowadzenia pomiarów. Pokazany na 
rys. 3 układ hydrauliczny zapewnia ciągłą nastawę ciśnień po 
stronie ssawnej i tłocznej. Nastawę ciśnienia po stronie ssaw-
nej umożliwia układ złożony z pompy zasilającej (3) i nasta-
wialnych zaworów dławiących (9) i (11). Obciążenie badanej 
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pompy uzyskuje się poprzez zawór dławiący 10, 
a zabezpiecza się pompę zaworem bezpieczeństwa 
(7). Do kontroli ciśnień po stronie ssawnej pompy 
służą manowakuometry (13), (14), natomiast po 
stronie tłocznej manometr (15). Badana pompa jest 
sprzęg nięta poprzez momentomierz (19) z silni-
kiem napędowym (2). Obciążenie badanej pompy 
uzyskuje się poprzez zawór dławiący (10), a zabez-
piecza się pompę zaworem bezpieczeństwa (7).

Kontrola prędkości obrotowej odbywała się za 
pomocą obrotomierza, w który wyposażony był 
momentomierz MT 100. Pomiar natężenia prze-
pływu realizowano za pomocą przepływomierzy 
(16) włączanych sekwencyjnie z uwzględnieniem 
zakresu pomiarowego i wydajności rzeczywistych 
badanych jednostek.

Temperaturę oleju w zbiorniku kontrolowano za 
pomocą miernika temperatury z czujnikiem ter-
mistorowym. 

Wyniki pomiarów
Wyniki pomiarów, odpowiednio dla prędkości 

obrotowych wynoszących n = 800, 1500 i 2000 obr/
min, przedstawiono na wykresach:
a) charakterystyki akustyczne, poziom dźwięku LA 

(rys. 6, 7, 8);
b) sprawność wolumetryczna, ηvol (rys. 9, 10, 11);
c) sprawność całkowita, ηc (rys. 12, 13, 14);
d) sprawność hydrauliczno-mechaniczna, ηhm 

(rys. 15, 16, 17).

Podsumowanie
Wyniki przeprowadzonych badań porównaw-

czych akustycznych i hydraulicznych potwierdza-
ją w pełni korzyści, jakie wynikają z zastosowania 

Rys. 5. Schemat stanowiska badawczego: 1 – badana pompa zębata; 2 – silnik napędo-

wy prądu stałego;  3 – pompa zasilająca; 4 – silnik prądu zmiennego; 5 – filtr ssawny; 

6 – zawór odcinający; 7, 8 – zawór bezpieczeństwa; 9, 10, 11 – zawory odcinające; 

12 – filtr zlewowy FD1-10-200-10  z zaworem przelewowym i sygnalizacją wizualną 

elektryczną (10 µm); 13, 14 – manowakuometr; 15 – manometr; 16 – przepływomierz; 

17 – mikrofon pomiarowy; 18 – komora akustyczna; 19 – momentomierz; 20 – zbiornik
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Rys. 6. Porównanie poziomu dźwięku A dla wybranych pomp zębatych 

konwencjonalnych i z zerowym luzem bocznym. Prędkość obrotowa 

n = 800 obr/min

Rys. 7. Porównanie poziomu dźwięku A dla wybranych pomp zębatych 

konwencjonalnych i z zerowym luzem bocznym. Prędkość obrotowa 

n = 1500 obr/min

Rys. 8. Porównanie poziomu dźwięku A dla wybranych pomp zębatych 

konwencjonalnych i z zerowym luzem bocznym. Prędkość obrotowa 

n = 2000 obr/min

Rys. 9. Porównanie sprawności objętościowej ηvol dla wybranych pomp 

zębatych konwencjonalnych i z zerowym luzem bocznym. Prędkość 

obrotowa n = 800 obr/min

Rys. 10. Porównanie sprawności objętościowej ηvol dla wybranych pomp 

zębatych konwencjonalnych i z zerowym luzem bocznym. Prędkość 

obrotowa n = 1500 obr/min

Rys. 11. Porównanie sprawności objętościowej ηvol dla wybranych pomp 

zębatych konwencjonalnych i z zerowym luzem bocznym. Prędkość 

obrotowa n = 2000 obr/min
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Rys. 12. Porównanie sprawności całkowitej ηc dla wybranych pomp zęba-

tych konwencjonalnych i z zerowym luzem bocznym. Prędkość obrotowa 

n = 800 obr/min

Rys. 13. Porównanie sprawności całkowitej ηc dla wybranych pomp zęba-

tych konwencjonalnych i z zerowym luzem bocznym. Prędkość obrotowa 

n = 1500 obr/min

Rys. 14. Porównanie sprawności całkowitej ηc dla wybranych pomp zęba-

tych konwencjonalnych i z zerowym luzem bocznym. Prędkość obrotowa 

n = 2000 obr/min

Rys. 15. Porównanie sprawności hydrauliczno-mechanicznej ηhm dla wy-

branych pomp zębatych konwencjonalnych i z zerowym luzem bocznym. 

Prędkość obrotowa n = 800 obr/min

Rys. 16. Porównanie sprawności hydrauliczno-mechanicznej ηhm dla wy-

branych pomp zębatych konwencjonalnych i z zerowym luzem bocznym. 

Prędkość obrotowa  = 1500 obr/min

Rys. 17. Porównanie sprawności hydrauliczno-mechanicznej ηhm dla wy-

branych pomp zębatych konwencjonalnych i z zerowym luzem bocznym. 

Prędkość obrotowa n = 2000 obr/min
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b) pompa konwencjonalna nr 2 – 89,9%;
c) pompa konwencjonalna nr 3 – 88,4%;
d) pompa z zerowym luzem bocznym nr 1 – 87,5%;
e) pompa z zerowym luzem bocznym nr 2 – 89,0%.

Nieco mniejsze wartości sprawności hydrauliczno-mecha-
nicznej dla pomp z zerowym luzem bocznym wynikają z dwu-
krotnie większej liczby miejsc styku, niż ma to miejsce dla 
pomp konwencjonalnych.

Reasumując zatem, na podstawie przeprowadzonych badań 
można stwierdzić, że wprowadzenie w pompach zębatych roz-
wiązania konstrukcyjnego z zerowym luzem międzyzębnym 
zapewnia wymierne korzyści w postaci obniżenia hałasu oraz 
poprawy charakterystyk sprawności wolumetrycznej ηv i całko-
witej ηc. Wpływa zatem na poprawę środowiska akustycznego 
w otoczeniu pracy oraz na poprawę energochłonności szeroko 
stosowanych jednostek zębatych.
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nowego rozwiązania konstrukcyjnego pomp zębatych z tzw. 
zerowym luzem bocznym. W porównaniu z pompami kon-
wencjonalnymi o klasycznej konstrukcji, pompy zębate z ze-
rowym luzem bocznym wykazują znacznie niższą hałaśliwość 
w całym zakresie stosowanych ciśnień tłoczenia pt = 0÷26 MPa. 
Największe różnice w zmierzonym poziomie dźwięku A odno-
towano dla ciśnień roboczych powyżej 14 MPa oraz dla wyż-
szych prędkości obrotowych. W skrajnym przypadku pompa 
z zerowym luzem bocznym była blisko o 10 dB (A) cichsza od 
jednostki konwencjonalnej (rys. 7, pt = 26 MPa). W pozostałych 
przypadkach różnice kształtowały się przeciętnie na poziomie 
od 3 do 5 dB (A). Potwierdzeniem tego są zamieszczone na 
rys. 6–8 wyniki przeprowadzonych badań akustycznych, które 
wykazują, że podlegający ocenie normatywnej poziom dźwięku 
LA w przypadku pomp z zerowym luzem bocznym układają się 
zdecydowanie poniżej odpowiednich poziomów charakteryzu-
jących pompy zębate o konstrukcji konwencjonalnej.

Wartości poziomu dźwięku w warunkach maksymalnego 
obciążenia pt = 26 MPa przy nominalnej prędkości obrotowej 
n = 1500 obr/min dla poszczególnych jednostek wynoszą:
a) pompa konwencjonalna nr 1 – 87,5 dB (A);
b) pompa konwencjonalna nr 2 – 81,5 dB (A);
c) pompa konwencjonalna nr 3 – 83 dB (A);
d) pompa z zerowym luzem bocznym nr 1 – 79 dB (A);
e) pompa z zerowym luzem bocznym nr 2 – 78 dB (A).

Głównym powodem obniżenia hałasu jednostek z zerowym 
luzem międzyzębnym jest 75-procentowe obniżenie pulsacji 
wydajności, a w konsekwencji pulsacji ciśnienia, będące wyni-
kiem przyjętego rozwiązania konstrukcyjnego [3, 7]. Stanowi to 
potwierdzenie wniosków zawartych w publikacjach [1, 2, 4–6, 
8, 9] stwierdzających, iż główną przyczyną hałasu pracy pomp 
zębatych są  zjawiska hydrauliczne związane z przepływem 
czynnika roboczego podczas pracy pompy zębatej.

Poprawa właściwości hydraulicznych i przebiegu zjawisk 
związanych z przepływem cieczy skutkuje poprawą parametrów 
sprawnościowych ηv (sprawność wolumetryczna), ηc (spraw-
ność całkowita), ηhm (sprawność hydrauliczno-mechaniczna), 
jaka ma miejsce w tych pompach. 

Jak wykazują wyniki pomiarów przedstawione na rys. 9–11, 
sprawność wolumetryczna ηv przy nominalnych parametrach 
pracy pt = 0÷26 MPa i n = 1500 obr/min wynosi dla jednostek 
z zerowym luzem bocznym oraz w zdecydowanej większości 
jednostek konwencjonalnych ηv ≈ 100%. 

W odniesieniu do sprawności całkowitej ηc , wyznaczonej przy 
nominalnych parametrach pracy pt = 24 MPa i n = 1500 obr/min, 
wartości dla poszczególnych jednostek kształtują się następu-
jąco:
a) pompa konwencjonalna nr 1 – 88,4%;
b) pompa konwencjonalna nr 2 – 91,6%;
c) pompa konwencjonalna nr 3 – 90,4%;
d) pompa z zerowym luzem bocznym nr 1 – 94,4;
e) pompa z zerowym luzem bocznym nr 2 – 89,8%.

Sprawność hydrauliczno-mechaniczna ηhm badanych jed-
nostek przy nominalnych parametrach pracy pt  =  24  MPa 
i n = 1500 obr/min, jak przedstawiono to na wykresie rys. 16 
przyjmuje następujące wartości:
a) pompa konwencjonalna nr 1 – 92,6%; artykuł recenzowany


