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Oblasť techniky

5

Technické riešenie sa týka rotora dúchadla Rootsovho typu alebo čerpadla s cykloidným profilom. Technické riešenie patrí do oblasti strojárenstva dúchadiel s hlavným zameraním na Rootsov typ, prípadne čerpadiel.
Doterajší stav techniky

10

Ako profil rotora rootsovho dúchadla sa využívajú cykloidy, kružnice, evolventy, prípadne aj iné krivky.
V súčasnosti sa hlavne využívajú krivky v základnom prevedení záberu epicykloidy nadväzujúcej na hypocykloidu, prípadne sa využívajú iné krivky v spoločnom zábere, pričom je potrebné udržať tesnosť v deliacej rovine vzájomného záberu. Obdobne je tomu u čerpadiel či už zubových alebo skrutkových.
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Podstata technického riešenia

20

25

Zvýšenie možností výroby rôznych druhov rotorov a grafický postup ich určenia rieši toto technické riešenie.
Rootsove dúchadlo sa vyznačuje tesnosťou v deliacej rovine vzájomného záberu dvoch ozubených rotorov, načo sa na profil týchto rotorov využívajú hlavne epicykloidy a hypocykloidy. Ako je možné vidieť
z profilu cykloíd, sú vzájomne symetrické vo vrchole cykloidy a v strede kružnice, po ktorej odvaľuje tvoriaca kružnica cykloidy. Pre epicykloidy a hypocykloidy platí: „R = r * k“, pričom „R“ je polomer pevnej kružnice, „r“ je polomer odvaľujúcej kružnice a „k“ je vzájomný pomer kružníc. Pokiaľ „k“ je celé číslo je vytvorených „k“ násobok oblúkov krivky. Pre polohu a tvar platí: („t“ je parameter)
Epicykloida:
x(t) = r * (k + 1) * cos(t) – r * cos((k + 1) * t), y(t) = r * (k + 1) * sin(t) – r * sin((k + 1) * t)

30

Hypocykloida:
x(t) = r * (k – 1) * cos(t) + r * cos((k – 1) * t), y(t) = r * (k – 1) * sin(t) – r * sin ((k – 1) * t)
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Pre jedno otočenie kružnice po povrchu pevnej kružnice a tým vytvorenie jedného oblúka krivky, je parameter „t“ v rozmedzí t = (0, ± 2 * π/k).
Na vytvorenie potrebného profilu rotora sa využíva vlastnosť symetrie profilu menovaných cykloíd. Vykreslí sa jeden oblúk epicykloidy a jeden oblúk hypocykloidy s parametrom podľa menovaného rozmedzia.
Okolo stredu pevnej kružnice sa vytvorí kruhové pole týchto kriviek s dvojnásobkom pomeru otáčajúcej sa
kružnice ku pevnej kružnici. To znamená že vznikne obrazec tvorený dvojnásobným počtom oblúkov obidvoch kriviek, tieto krivky sú vzájomne posunuté o polovicu uhla, ktorý je vytvorený pri jednom odvalení
otáčajúcej kružnice. Vzniká symetrický obrazec poľa epicykloíd a hypocykloíd, ktoré je tvorené pomocou
kružníc R a odvaľujúcej kružnice r s pomerom R = r * k pričom k je celé číslo, vzniká zložením dvojnásobku
k epicykloíd E a hypocykloíd H posunutých o 180/k stupňov, tým vytvoreného dvojnásobným počtom kriviek oproti k vytvorených odvaľujúcou kružnicou r, symetrických okolo vrcholov kriviek a stredu pevnej
kružnice R. V mieste priesečníka epicykloíd je bod vrcholu zuba – vonkajšej kružnice rotora dúchadla Rootsovho typu alebo čerpadla s cykloidným profilom. V mieste priesečníka hypocykloíd je bod päty zuba – vnútornej kružnice rotora dúchadla Rootsovho typu alebo čerpadla s cykloidným profilom, na seba nadväzujúce
krivky týmto vytvárajú spoločný dotyk rotorov, vytvárajú zub vynechaním polovice kriviek tvoriacich vrcholy a päty zuba, a to tak že od vrcholu zuba – priesečníka epicykloíd, časť epicykloidy od vrcholu zuba po
pevnú kružnicu nadväzuje na časť hypocykloidy od pevnej kružnice po pätu zuba – priesečník hypocykloíd a
naopak v druhom smere, tým vzniknutá časť je tvarom zuba rotora, keďže takto vzniknutý tvar rotora má dve
rovnaké riešenia využije sa iba polovica. Ak epicykloida alebo hypocykloida nie je skrátená alebo predĺžená,
krivky na seba nadväzujú a vytvárajú zub tým, že sa vynechá polovica kriviek a spoja sa na seba nadväzujúce
krivky. Týmto vzniká profil dúchadla, pričom krivky udržiavajú spoločne prevodový pomer jedna k jednej.
Profil čerpadla vzniká vyčlenením iba časti epicykloíd alebo hypocykloíd, epicykloidný profil tvorí mužský
tvar rotora, v mieste kde nadväzujú krivky medzi epicykloidou a hypocykloidou je umiestnená dotyková
pevná kružnica rotorov, hypocykloidný profil tvorí ženský tvar, dotyková pevná kružnica je opätovne v bode
nadväzovania epicykloidy na hypocykloidu. Prevodový pomer je opätovne jedna k jednej. Pričom pomer „k“
patrí celý číslam. Ak ide o rotor, ktorého profil je ťahaný po závitovke je veľkosť stúpania opäť jedna k jednej.
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Pre iný prevodový pomer platí, že pomer pevných kružníc „R“ jednotlivých rotorov musí byť v rovný
prevodovému pomeru a musí to byť pomer dvoch celých čísiel. To isté platí pre pomer „k“, to znamená že
kružnica „r“ odvaľujúca po pevných kružniciach „R“ tvoriacich profil rotorov musí byť rovnaká. Postup vytvorenia profilu rotora je zhodný ako u prevodového pomeru jedna k jednej. Pri profiloch ťahaných po závitovke je nutné zachovať pomer stúpaní rovný prevodovému pomeru. Obdobne ako je známe z teórie ozubení.
Korekcia rotora dúchadla Rootsovho typu alebo čerpadla s cykloidným profilom je možná viacerými spôsobmi, prvým spôsobom je korekcia zmenšením alebo zväčšením priemeru odvaľujúcej kružnice po pevnej
kružnici, z epicykloidy alebo hypocykloidy sa stane trochoida, je to vhodné hlavne pre dúchadlá Rootsovho
typu, ale tento spôsob prináša nevýhody v riešení, a to hlavne v zmene prevodového pomeru vzájomného záberu rotorov, vzniknuté obrazce profilu sú neúplné a ťažšie je určiť správny profil, prípadne vzniká odchýlka
od presného dotyku a vzájomný záber je čiastkovo s presahom alebo zväčšenou vôľou a sú potrebné ďalšie
geometrické úpravy.
Jednoduchší a viac využiteľný je spôsob korekcie posunutím polohy cykloíd zmenou veľkosti uhla, ktorý
zvierajú krivky vo vzájomnom zábere, to znamená že krivku pootočíme o uhol proti osi rotora, pričom korekčný uhol otočenia jednotlivých kriviek je zhodný u prevodového pomeru jedna k jednej, a pomer uhlov
u iných prevodových pomerov je rovný veľkosti prevodového pomeru. Obdobne ako je známe z teórie ozubení. Týmto spôsobom korekcie je zachovaný prevodový pomer, správny geometrický tvar kriviek, vzájomná
tesnosť rotorov, výhodou tejto korekcie je vhodnosť pre optimalizáciu pevnostných a objemových parametrov pre čerpadlá.
U rotora dúchadla Rootsovho typu alebo čerpadla s cykloidným profilom podľa tohto princípu vytvorenia
geometrie často vzniká netesnosť medzi hlavou a pätou zuba, túto netesnosť je najjednoduchšie odstrániť použitím korekčným rádiusom – zaoblením päty zuba tak, že hlava zuba opačného rotora sa dotýka zaoblenia a
veľkosť rádiusu je obálka dotyčníc otáčajúcej sa hlavy zuba opačného rotora. Takýto spôsob je výhodný aj
z dôvodu výroby, nakoľko nie je nutné vyrábať ostrú hranu v oblasti päty zuba rotora tvoreného priesečníkom hypocykloíd.
Zmenou veľkosti uhla, ktorý zvierajú krivky vo vzájomnom zábere proti osi rotora tak, že hypocykloidný
a epicykloidný záber sa vzájomne posunie, pri veľkej zmene uhla korekcie , nám vzniká zub s opačnou geometriou. Zub s opačnou geometriou je konkávny na bokoch zuba , oproti konvexnému pôvodnému zubu, to
znamená že ženský tvar rotora je na bokoch zuba konvexný a mužský tvar zuba konkávny, pričom vzájomné
odvaľovanie epicykloíd a hypocykloíd sa nemení. Tento zub je výhodný práve tým, že päta zuba sa rozširuje,
čím nám vzniká geometria veľmi výhodná pre pevnostné a objemové vlastnosti, driek zuba sa rozširuje a ak
sa využije aj korekčný rádius zuba je zvýšená aj vrubová pevnosť päty. Obdobne ako je známe z teórie ozubení. Objemové vlastnosti sa zväčšujú – medzizubný priestor narastá.
Rotor dúchadla Rootsovho typu alebo čerpadla s cykloidným profilom je možné využiť aj pre skrutkové
kompresory, kde nie sú nároky na ekonomiku prevádzky vysoké, pretože tento profil je symetrický, oproti
dnes hlavne využívaným asymetrickým profilom, hlavné využitie je ako u dúchadiel obdobných skratovým
kompresorom, tento profil je jednoduchšie skonštruovateľný, nevýhoda je značná netesnosť medzi zubami
v hornej polovici záberu, ktorá narastá so zmenšovaním stúpania, kompresia nie je v medzizubnom priestore
– oproti asymetrickým kompresorom, veľkou výhodou je oproti asymetrickým profilom, jednoduchosť návrhu a veľká variabilnosť parametrov, z hľadiska programovania cnc strojov pre výrobu je vhodnou vlastnosťou symetrickosť profilu. Pri tomto riešení profilu nie je nutné počítať zdĺhavé derivačné rovnice. Profil je
ľahko skonštruovateľný pomocou CAD programov.
Rotor s profilom pre Rootsovo dúchadlo, ktorý je tvorený pomocou kružníc s pomerom „R = r * 2“ vzniká zložením dvoch epicykloíd – nefroíd a dvoch hypocykloíd – úsečiek posunutých o 90 stupňov, z dôvodu
vzniknutej nulovej hrúbky v strede je umiestnený korekčný rádius, tento rádius svojou veľkosťou je určený
dotykom hlavy drahého rotora, a ktorého korekčný rádius má rovnakú dĺžku oblúka na vonkajšej strane ako
korekčný rádius v strede profilu, nakoľko je potrebné nezmeniť prevodový pomer. Tento profil je významný
tým, že jeho výroba je možná obrábaním pomocou rovinného nástroja – a to úsečku, ako aj nefroidu – súčasným posunom nástroja a súčasnou rotáciou obrobku, prípadne opačne. Pre profil čerpadla je nefroida využitá
pre mužský rotor a úsečka ako ženský rotor. Profil je možné na zvýšenie tesnosti v oblasti päty zuba ženského rotora upraviť korekčným rádiusom.
Rotor s profilom pre rootsovo dúchadlo, ktorý je tvorený pomocou kružníc s pomerom „R = r * k“ pričom
„k“ je celé číslo, vzniká zložením dvojnásobku „k“ epicykloíd a hypocykloíd posunutých o „180/k“ stupňov,
pričom sú na profil vyčlenené iba krivky, ktoré sú vo vzájomnom zábere to znamená – epicykloida odvaľuje
po hypocykloide a naopak. Vzniknutá malá vôľa v oblasti päty zuba rotora je na zvýšenie tesnosti možné
upraviť zaoblením – korekčným rádiusom. Pre profil rotora čerpadla je časť epicykloidná využitá pre mužský
rotor a hypocykloidná časť ako ženský rotor. Profily je možné na zvýšenie tesnosti v oblasti päty zuba ženského rotora upraviť korekčným zaoblením, alebo upraviť uhol medzi epicykloidami a hypocykloidami.
Takto vzniknuté rotory je možné spájať do rôznych variácií v rámci prevodového pomeru jedna k jednej
aj v rámci iných prevodových pomerov, pri dodržaní všetkých zásad z oblasti teórie ozubení, dosiahnutie
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rôzneho prevodového pomeru je rovné podielu tvoriacich pevných kružníc a zhodnej odvaľujúcej kružnice
pre obidva rotory, a aj vytvoriť jednak vonkajšie ozubenie aj vnútorné ozubenie. Problematické je to napríklad pri riešení vzájomného pomeru rotorov vzájomne zaberajúcich s pomerom kružníc „R = r * 2“, kde je
potrebné riešiť nulovú hrúbku profilu v strede, je to však možné ľahko odstrániť korekčnými rádiusmi ako je
opísané u daného pomeru.
Rotor dúchadla Rootsovho typu alebo čerpadla s cykloidným profilom je v tomto prevedení ľahšie navrhnuteľný a zvyšuje možnosti výroby rôznych druhov dúchadiel a čerpadiel, nie je nutné riešiť addendum alebo
dedendum na cykloidných profiloch, cieľom tohto technického riešenia je zjednodušiť návrh.
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Rotor dúchadla Rootsovho typu alebo čerpadla s cykloidným profilom je zobrazený vo viacerých realizáciách na obrázkoch, kde na obr. 1 je znázornený vznik profilu pomocou epicykloíd a hypocykloíd a vznik obrazca pre profil s pomerom kružníc dva ku jednej. Na obr. 2 je znázornený rotor dúchadla Rootsovho typu
alebo čerpadla s cykloidným profilom – zhora obrazec a profil rotora, v strede spoločný záber dvoch rotorov
pre dúchadlo rootsovho typu, naspodku rotor čerpadla pre pomer kružníc dva ku jednej. Na obr. 3, obr. 4,
obr. 5, obr. 6 je znázornený rotor možným vyhotovením za pomoci cykloíd zhora obrazec a profil rotora,
v strede spoločný záber dvoch rotorov pre dúchadlo rootsovho typu, naspodku rotor čerpadla pre postupne
narastajúci pomer kružníc od tri po šesť ku jednej, v prevodovom pomere jedna ku jednej. Na obr. 7 je znázornený vznik profilu rotora pre prevodový pomer dva ku trom, s pomermi kružníc jedna ku trom a jedna ku
dvom, s potrebnými korekčnými rádiusmi. Na obr. 8 je znázornený vznik profilu rotora pre prevodový pomer
jedna ku jednej, s pomermi kružníc jedna ku štyrom, rotor je korigovaný zväčšenou odvaľujúcou kružnicou –
vznik predĺženej epicykloidy a hypocykloidy. Na obr. 9 je znázornený vznik profilu rotora pre prevodový
pomer jedna ku jednej, s pomermi kružníc jedna ku päť, rotor je korigovaný zväčšenou a zmenšenou odvaľujúcou kružnicou – epicykloida a hypocykloida sa vzájomne dotýkajú. Na obr. 10 je znázornený rotor rootsovho dúchadla pre prevodový pomer zhora tri ku štyrom, tri ku päť, štyri ku päť, štyri ku šesť. Na obr. 11 je
znázornený rotor pre rôzne druhy prevodových pomerov čerpadiel. Na obr. 12 je znázornená možná korekcia
profilu rotora pomocou zmeny uhla polohy cykloíd v profile rotora alebo v obrazci a vznik upraveného profilu, ďalej je tu znázornená korekcia za vzniku zuba s opačnou geometriou. Na obr. 13 je znázornený rotor
s profilom korigovaného dúchadla so zubom s opačnou geometriou pre prevodový pomer zhora tri ku štyrom,
tri ku päť, štyri ku päť, štyri ku šesť. Na obr. 14 je znázornený rotor s profilom korigovaného dúchadla
so zubom s opačnou geometriou pre prevodový pomer zhora tri ku trom, štyri ku štyrom, päť ku päť, šesť
ku šesť.
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Príklady uskutočnenia
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Príklad 1
V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia je opísaný Rotor dúchadla Rootsovho typu alebo čerpadla
s cykloidným profilom s technologicky najjednoduchším riešením. Na obr. 2 je znázornený rotor s profilom
Rootsovho dúchadla 1, tvorený časťami epicykloidy E – nefroidy a hypocykloidy H – úsečky spolu s korekčným rádiusom R kor, rotor s profilom pre čerpadlo 2 ženskej časti je tvorený hypocykloidou H – úsečkou a
korekčnými rádiusmi R kor, mužská časť je tvorená časťami epicykloidy E – nefroidy.
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Príklad 2
V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia je znázornený Rotor dúchadla Rootsovho typu alebo čerpadla
s cykloidným profilom na obr. 3, na obr. 4, na obr. 5 a na obr. 6 možným vyhotovením pomocou epicykloíd
E a hypocykloíd H a ich poloha na pevnej kružnici R a súčasne aj dotykovej, zhora obrazec a výsledný profil,
v strede spoločný záber dvoch rotorov s profilom Rootsovho dúchadla 1, naspodku rotor s profilom pre čerpadlo 2 pre postupne narastajúci pomer kružníc od tri po šesť ku jednej, s prevodovým pomerom jedna
ku jednej, korekčné rádiusy nie sú vyznačené kvôli prehľadnosti.
Príklad 3
V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia je opísaný na obr. 7 rotor s profilom Rootsovho dúchadla 1
v strede, tvorený časťami epicykloidy E – nefroidy a hypocykloidy H – úsečkou spolu s korekčným rádiusom
R kor pre pomer kružníc dva ku jednej spolu v zábere s rotorom tvoreným časťami epicykloidy E a hypocykloidy H spolu s korekčným rádiusom R kor pre pomer kružníc tri ku jednej, ďalej sú nižšie zobrazené príklady
uskutočnenia pre rotor s profilom pre čerpadlo 2 s využitím jedného obrazca na vznik dvoch možných riešení
rotorov, pričom je časť epicykloidy E, a časť hypocykloidy H s vyznačenými korekčnými rádiusmi R kor,
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pevná kružnica R.
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Príklad 4
V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia je znázornený Rotor dúchadla Rootsovho typu alebo čerpadla
s cykloidným profilom pomocou zmeny priemeru odvaľujúcej sa kružnice, na obr. 8 je znázornený vznik rotora s profilom Rootsovho dúchadla 1 pre prevodový pomer jedna ku jednej, s pomermi kružníc jedna ku štyrom, profil je korigovaný zväčšenou odvaľujúcou sa kružnicou – vznik predĺženej epicykloidy E a hypocykloidy H, pre rotor s profilom pre čerpadlo 2 sú vyznačené potrebné korekčné rádiusy R kor.
Príklad 5
Na obr. 9 je znázornený príklad cykloidného profilu rotora s profilom Rootsovho dúchadla 1 alebo rotor
s profilom pre čerpadlo 2 pre prevodový pomer jedna ku jednej, s pomermi kružníc jedna ku päť, profil je korigovaný zväčšenou a zmenšenou odvaľujúcou kružnicou – epicykloida E a hypocykloida H sa vzájomne dotýkajú.
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Príklad 6
V týchto príkladoch konkrétneho uskutočnenia sú znázornené rotory s profilom Rootsovho dúchadla 1
na obr. 10 pre prevodový pomer zhora tri ku štyrom – rotor 3, tri ku päť – rotor 4, štyri ku päť – rotor 5, štyri
ku šesť – rotor 6.
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Príklad 7
V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia sú znázornené na obr. 11 rotory s profilmi pre rôzne druhy
prevodových pomerov čerpadiel. Rotor čerpadla s prevodovým pomerom 3 ku 4 – rotor z 3 epicykloíd – 7,
Rotor čerpadla s prevodovým pomerom 3 ku 4 – rotor z 4 epicykloíd-8, Rotor čerpadla s prevodovým pomerom 3 ku 5 – rotor z 3 epicykloíd-9, Rotor čerpadla s prevodovým pomerom 3 ku 5 – rotor z 5 epicykloíd-10,
Rotor čerpadla s prevodovým pomerom 4 ku 5 – rotor z 4 epicykloíd-11, Rotor čerpadla s prevodovým pomerom 4 ku 5 – rotor z 5 epicykloíd-12, Rotor čerpadla s prevodovým pomerom 4 ku 6 – rotor z 4 epicykloíd-13, Rotor čerpadla s prevodovým pomerom 4 ku 6 – rotor z 6 epicykloíd-14.
Príklad 8
V tomto príklade uskutočnenia je znázornený na obr. 12 hore rotor čerpadla so zmenou korekčného uhla
U oproti počiatočnej polohe uhla bez korekcie Uo pre pomer kružníc dva ku jednej, prevodový pomer jedna
k jednej. Dole je príklad rotora čerpadla s so zmenou korekčného uhla U, tak že vzniká zub s opačnou geometriou pre prevodový pomer tri ku trom.
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Príklad 9
V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia sú znázornené na obr. 13 rotory pre rôzne druhy prevodových pomerov čerpadiel. Korigovaný rotor s opačnou geometriou zuba s prevodovým pomerom 3 ku 4 – rotor z 3 epicykloíd-15, korigovaný rotor s opačnou geometriou zuba s prevodovým pomerom 3 ku 4 – rotor
z 4 epicykloíd-16, korigovaný rotor s opačnou geometriou zuba s prevodovým pomerom 3 ku 5 – rotor z 3
epicykloíd-17, korigovaný rotor s opačnou geometriou zuba s prevodovým pomerom 3 ku 5 – rotor z 5 epicykloíd- 18, korigovaný rotor s opačnou geometriou zuba s prevodovým pomerom 4 ku 5 – rotor z 4 epicykloíd-19, korigovaný rotor s opačnou geometriou zuba s prevodovým pomerom 4 ku 5 – rotor z 5 epicykloíd20, korigovaný rotor s opačnou geometriou zuba s prevodovým pomerom 4 ku 6 – rotor z 4 epicykloíd- 21,
korigovaný rotor s opačnou geometriou zuba s prevodovým pomerom 4 ku 6 – rotor z 6 epicykloíd-22.
Príklad 10
V týchto príkladoch konkrétneho uskutočnenia sú znázornené Rotory dúchadla Rootsovho typu alebo
čerpadla s cykloidným profilom na obr. 14 s korigovaným profilom s opačnou geometriou zuba pre prevodový pomer zhora tri ku trom – rotor 23, štyri ku štyrom – rotor 24, päť ku päť – rotor 25, šesť ku šesť – rotor
26.
Priemyselná využiteľnosť

55

60

Rotor dúchadla Rootsovho typu alebo čerpadla s cykloidným profilom je využiteľný pri výrobe kompresorov, dúchadiel, čerpadiel, čiastkovo aj ozubených prevodov pre domácnosti a priemysel. Využiteľnosť je
hlavne vo zväčšení možností výroby rôznych druhov Rootsových dúchadiel a zjednodušení návrhu čerpadiel
v CAD programoch, nie je týmto spôsobom nutné počítať addendum a dedendum cykloidných profilov, pričom je záber kriviek v správnom prevodovom pomere.
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Zoznam vzťahových značiek
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1–
2–
3–
4–
5–
6–
7–
8–
9–
10 –
11 –
12 –
13 –
14 –
15 –
16 –
17 –
18 –
19 –
20 –
21 –
22 –
23 –
24 –
25 –
26 –
R–
r–
E–
H–
Sr –
R kor –
Uo –
U–

Rotor s profilom Rootsovho dúchadla
Rotor s profilom pre čerpadlo
Rotor Rootsovho dúchadla s prevodovým pomerom 3 ku 4
Rotor Rootsovho dúchadla s prevodovým pomerom 3 ku 5
Rotor Rootsovho dúchadla s prevodovým pomerom 4 ku 5
Rotor Rootsovho dúchadla s prevodovým pomerom 4 ku 6
Rotor čerpadla s prevodovým pomerom 3 ku 4 – rotor z 3 epicykloíd
Rotor čerpadla s prevodovým pomerom 3 ku 4 – rotor z 4 epicykloíd
Rotor čerpadla s prevodovým pomerom 3 ku 5 – rotor z 3 epicykloíd
Rotor čerpadla s prevodovým pomerom 3 ku 5 – rotor z 5 epicykloíd
Rotor čerpadla s prevodovým pomerom 4 ku 5 – rotor z 4 epicykloíd
Rotor čerpadla s prevodovým pomerom 4 ku 5 – rotor z 5 epicykloíd
Rotor čerpadla s prevodovým pomerom 4 ku 6 – rotor z 4 epicykloíd
Rotor čerpadla s prevodovým pomerom 4 ku 6 – rotor z 6 epicykloíd
Korigovaný rotor s pomerom 3 ku 4 – rotor z 3 epicykloíd
Korigovaný rotor s pomerom 3 ku 4 – rotor z 4 epicykloíd
Korigovaný rotor s pomerom 3 ku 5 – rotor z 3 epicykloíd
Korigovaný rotor s pomerom 3 ku 5 – rotor z 5 epicykloíd
Korigovaný rotor s pomerom 4 ku 5 – rotor z 4 epicykloíd
Korigovaný rotor s pomerom 4 ku 5 – rotor z 5 epicykloíd
Korigovaný rotor s pomerom 4 ku 6 – rotor z 4 epicykloíd
Korigovaný rotor s pomerom 4 ku 6 – rotor z 6 epicykloíd
Korigovaný rotor s pomerom 3 ku 3
Korigovaný rotor s pomerom 4 ku 4
Korigovaný rotor s pomerom 5 ku 5
Korigovaný rotor s pomerom 6 ku 6
Pevná kružnica
Odvaľujúca kružnica
Epicykloida
Hypocykloida
Stred kružnice
Korekčný rádius
Uhol bez korekcie
Korekčný uhol
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NÁROKY NA OCHRANU

5

10

15

20

25

30

35

1. Rotor dúchadla Rootsovho typu alebo čerpadla s cykloidným profilom, v y z n a č u j ú c i s a
t ý m , že je tvorený poľom epicykloíd (E) a hypocykloíd (H) v symetrickom obrazci, ktoré je tvorené pomocou pevných kružníc (R) a odvaľujúcej kružnice (r) s pomerom R = r * k, pričom k je celé číslo, vzniká
zložením dvojnásobku k epicykloíd (E) a hypocykloíd (H) posunutých o 180/k stupňov, tým vytvoreného
dvojnásobným počtom kriviek oproti k vytvorených odvaľujúcou kružnicou (r), symetrických okolo vrcholov
kriviek a stredu pevnej kružnice (R) pričom sú na profil rotora sú vyčlenené iba krivky ktoré sú vo vzájomnom zábere, ktoré v zábere vytvárajú vzájomný dotyk rotorov (1, 2), pričom priesečník epicykloíd (E) je bod
vrcholu zuba vonkajšej kružnice rotora a v mieste priesečníka hypocykloíd (H) je bod päty zuba vnútornej
kružnice rotora, kde je pre zvýšenie tesnosti využité zaoblenie – korekčný rádius (R kor), pričom krivky
na seba nadväzujú a vytvárajú zub vynechaním polovice kriviek tvoriacich hlavy a päty zuba a spojením
na seba nadväzujúcich epicykloíd (E) a hypocykloíd (H), pričom pre korekciu je najviac využitý korekčný
rádius (R kor) a zmena korekčného uhla (U) vzájomnej polohy kriviek.
2. Rotor dúchadla Rootsovho typu alebo čerpadla s cykloidným profilom podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že pre čerpadlá vyčlenením z poľa iba časti epicykloidnej (E) alebo hypocykloidnej (H) je tvorený profil rotora (2), pričom epicykloidný (E) profil tvorí mužský tvar rotora, hypocykloidný
(H) profil tvorí ženský tvar, a v mieste kde nadväzujú krivky je dotyková súčasne aj pevná kružnica (R).
3. Rotor dúchadla Rootsovho typu alebo čerpadla s cykloidným profilom podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že dosiahnutie rôzneho prevodového pomeru je rovné podielu tvoriacich pevných
kružníc (R) a zhodnej odvaľujúcej kružnice (r) pre obidva rotory (1, 2), pričom sú na profil vyčlenené iba
krivky ktoré sú vo vzájomnom zábere.
4. Rotor dúchadla Rootsovho typu alebo čerpadla s cykloidným profilom podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že pole je tvorené epicykloidou (E) nefroidou a hypocykloidou (H) úsečkou posunutých o 90 stupňov, a korekčným rádiusom (R kor), tento rádius je určený dotykom hlavy druhého rotora (1,
2), a ktorého oblúk vonkajšej kružnice má rovnakú dĺžku ako korekčný rádius (R kor) v strede profilu rotora
(1, 2).
5. Rotor dúchadla Rootsovho typu alebo čerpadla s cykloidným profilom podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že zaoblením – korekčný rádius (R kor) päty zuba tak, že hlava zuba opačného rotora (1, 2) sa dotýka zaoblenia – korekčný rádius (R kor) a veľkosť rádiusu (R kor) je obálka dotyčníc otáčajúcej sa hlavy zuba opačného rotora (1, 2).
6. Rotor dúchadla Rootsovho typu alebo čerpadla s cykloidným profilom podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že korekcia posunutím polohy epicykloíd (E) a hypocykloíd (H) zmenou veľkosti
uhla bez korekcie (Uo), ktorý zvierajú krivky vo vzájomnom zábere, je pootočením o korekčný uhol (U) proti
osi rotora (1, 2) so zachovaním prevodového pomeru.
7. Rotor dúchadla Rootsovho typu alebo čerpadla s cykloidným profilom podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že korekcia posunutím polohy epicykloíd (E) a hypocykloíd (H) zmenou veľkosti
uhla bez korekcie (Uo), ktorý zvierajú krivky vo vzájomnom zábere, je pootočením o korekčný uhol (U) proti
osi rotora (1, 2) má opačnú geometriu zuba pri zachovanom prevodovom pomere.
14 výkresov

7

SK 55-2021 U1

@OBRAZKY@

8

SK 55-2021 U1

9

SK 55-2021 U1

10

SK 55-2021 U1

11

SK 55-2021 U1

12

SK 55-2021 U1

13

SK 55-2021 U1

14

SK 55-2021 U1

15

SK 55-2021 U1

16

SK 55-2021 U1

17

SK 55-2021 U1

18

SK 55-2021 U1

19

SK 55-2021 U1

20

SK 55-2021 U1

Koniec dokumentu

21

ÚRAD PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica 4

VÝSLEDOK REŠERŠE
PÚV 55-2021

A. Zatriedenie predmetu prihlášky úžitkového vzoru podľa MPT
F04C 18/00, F04C 2/00, F01C 1/00

B. Prehľadávané oblasti
Prieskum v minimálnej PCT dokumentácii: F04C, F01C
Prieskum v dokumentoch nepatriacich do minimálnej PCT dokumentácie: F04C, F01C
C. Dokumenty, ktoré sú považované za relevantné

JPS6332186 A (MIKUNI) 1988-02-10
US5040959 A (FUJI) 1991-08-20
US4666384 A (AISIN) 1987-05-19
GB1030458 A (MIDLAND) 1966-05-25
EP3045655 A1 (TECH MARKET) 2016-07-20
RU2062907 C1 (GIDRA) 1996-06-27
US2021115918 A1 (JIANGNAN) 2021-04-21
Dátum skutočného ukončenia rešerše:
20. 7. 2021

2222V

Rešerš urobil:
Bc. Ing. Ivan Korda

