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Anotace bakalářské práce 

PŘIKRYL, R. Měření průtokové charakteristiky rotačního převodníku: bakalářské 

práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní,  

Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení, 2014, 50 s. Vedoucí práce:  

doc. Ing. Vašina, Martin, Ph.D. 

Bakalářská práce se zabývá proměřením statických charakteristik rotačního 

převodníku, a sice axiálního pístového hydromotoru s rotující šikmou deskou. Převodník je 

součástí zatěžovacího zařízení a je poháněn hydraulickým agregátem. V úvodu práce je 

uveden teoretický rozbor zabývající se v převážné míře rotačními převodníky, zde jsou 

popsány jejich princip funkce, výhody, nevýhody a použití. Dále jsou zde zakresleny 

základní průběhy statických charakteristik hydromotorů a hydrogenerátorů. 

V praktické části je uveden postup měření a nastavení měřicího přístroje M5050 

Hydrotechnik. Dále je zde obsaženo početní i grafické vyhodnocení naměřených hodnot, 

pro porovnání jsou v grafech znázorněny i teoretické průběhy. 

Annotation of bachelor thesis 

PŘIKRYL, R. Measurement of Flow Characteristic of Rotary Converter: Bachelor 

Thesis. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical 

Engineering, Department of Hydromechanics and Hydraulic Equipments, 2014, 50 p. 

Thesis head:  doc. Ing. Vašina, Martin, Ph.D. 

The bachelor thesis deals with measurement of static characteristics of a rotary 

converter, namely of axial piston hydraulic motor with rotary swash plate. The converter is 

a part of load equipment and is powered by a hydraulic aggregate. A theoretical analysis, 

which deals namely with rotary converters, is adduced in the introduction of the work. 

There are introduced functional principles, advantages, disadvantages and applications of 

the converters in the introduction. Furthermore, there are basic characteristics of hydraulic 

motors and hydraulic pumps.  

The measurement procedure and the setting of the measuring equipment M5050 

Hydrotechnik is described in the practical part. There are introduced numerical and 

graphical evaluations of measured values in this part. For comparison, theoretical 

dependencies are shown in graphs. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK 

Značka Název veličiny Jednotka 

F síla [N] 

I výstupní signál [mA] 

M krouticí moment [N.m] 

tM  teoretický moment [N.m] 

P výkon [W] 

GP  výkon hydrogenerátoru [W] 

MP  výkon hydromotoru [W] 

hP  hydraulický výkon [W] 

Q průtok [m
3
.s

-1
] 

GQ  průtok hydrogenerátoru [m
3
.s

-1
] 

MQ  průtok hydromotoru [m
3
.s

-1
] 

tQ  teoretický průtok [m
3
.s

-1
] 

S plocha pístu [m
2
] 

V geometrický objem [m
3
] 

GV  geometrický objem hydrogenerátoru [m
3
] 

MV  geometrický objem hydromotoru [m
3
] 

f pohybová frekvence [s
-1

] 

n otáčky [s
-1

] 

p tlak [MPa] 



 Bakalářská práce  

~ 9 ~ 

 

1p  tlak před hydromotorem [MPa] 

2p  tlak za hydromotorem [MPa] 

v rychlost [m.s
-1

] 

Δp  tlakový spád [MPa] 

GΔp  tlakový spád hydrogenerátoru [MPa] 

MΔp  tlakový spád hydromotoru [MPa] 

CG  celková účinnost hydrogenerátoru [1] 

CM  celková účinnost hydromotoru [1] 

QG  průtoková účinnost hydrogenerátoru [1] 

QM  průtoková účinnost hydromotoru [1] 

mpG  mechanicko-tlaková účinnost hydrogenerátoru [1] 

mpM  mechanicko-tlaková účinnost hydromotoru [1] 

  Ludolfovo číslo [1] 

φ regulační parametr [1] 

ω úhlová rychlost [s
-1

] 
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1. ÚVOD 

Úkolem této bakalářské práce je změření a vyhodnocení základních charakteristik 

hydrostatického převodníku. Měřeným převodníkem byl neregulační, axiální pístový 

hydromotor s rotující šikmou deskou. Hydromotor byl součástí zatěžovacího zařízení a byl 

poháněn hydraulickým agregátem. K měřenému hydromotoru se vhodně připojily snímače 

tlaku, snímač otáček, a dále pak turbínový průtokoměr. V průběhu měření byl využíván 

měřicí přístroj typu M5050 Hydrotechnik, ke kterému je v postupu měření popsán 

přehledný návod pro jeho nastavení. Měření probíhalo při konstantním tlakovém zatížení  

a konstantních otáčkách. 

V této práci se v počáteční fázi zabývám teoretickým rozborem hydrostatických 

převodníků a posléze jejich rozdělením podle druhu pohybu výstupního členu. U těchto 

převodníků jsou popsány jejich funkce, výhody, nevýhody a použití v praxi. 

Historie hydrostatických převodníků [8] 

Zdroje tlakové kapaliny byly známy a používány už před mnoha stoletími. První 

tlakovou vodní pumpu zkonstruoval již ve 3. století př. n. l. alexandrijský matematik  

a vynálezce Ktésibios. Tato pumpa se používala jako zdroj tlakové vody pro vodní 

stříkačku. 

Kolem roku 1600 byl navrhnut a zkonstruován německým astronomem a mechanikem 

Johannesem Keplerem první princip zubového čerpadla. Ramelli kolem roku 1600 

zkonstruoval první lamelové čerpadlo. Téhož roku Ramelli zkonstruoval první axiální 

pístové čerpadlo. 

Cíl práce 

Cílem této bakalářské práce je proměřit statické charakteristiky axiálního pístového 

hydromotoru při konstantním tlakovém zatížení a při konstantních otáčkách. 
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2. HYDROSTATICKÉ PŘEVODNÍKY – ZÁKLADNÍ POJMY 

Hydrostatické převodníky jsou prvky, které slouží k přeměně mechanické energie  

na tlakovou energii (v tomto případě se jedná o hydrogenerátory), nebo naopak tlakové  

na mechanickou (hydromotory) [8]. 

Podle druhu pohybu výstupního nebo vstupního členu lze tyto převodníky rozdělit  

na hydrostatické převodníky: s rotačním, kývavým a přímočarým pohybem. Další 

rozdělení je pak podle možnosti řízení geometrického objemu, a to na převodníky 

neregulační, jejichž geometrický objem je neměnitelný, a na regulační, u kterých 

geometrický objem lze za chodu měnit [7]. 

Důležitým a základním parametrem každého hydrostatického převodníku je jeho 

geometrický objem, který je uveden v rovnici (2.1). Geometrický objem je dán objemem 

kapaliny, který do převodníku vteče, nebo z něj vyteče při jeho otočení za jednu otáčku,  

a to v nezatíženém stavu [5]. 

 
n

Q
V           (2.1) 

V ustáleném stavu a bez ohledu na ztráty platí pro rotační hydrostatické převodníky 

následující základní vztahy [5]:  

 průtok:  nVQ         (2.2) 

 otáčky: 
V

Q
n          (2.3) 

 moment: 




2

VΔp
M        (2.4) 

 výkon:  ΔpQΔpnVP       (2.5) 

Tabulka 2.1 Charakteristické parametry hydrostatických převodníků [8] 

rotační převodníky přímočaré převodníky 

moment M [N m] síla F [N] 

otáčky n [s
-1

, min
-1

] pohybová frekvence 
v

L
f



2

[s
-1

] 

úhlová rychlost ω [rad  s-1
] rychlost v [m  s-1

]  

geometrický objem V [m
3
] plocha pístu S [m

2
] 

mechanický výkon  MPm  [W] mechanický výkon vFPm   [W] 

Hydrogenerátory a hydromotory jsou konstruovány podle stejných zásad. Při jejich 

konstrukci se používají zpravidla stejné elementy [6]. 
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3. ROTAČNÍ PŘEVODNÍKY 

Rotační hydrostatické převodníky lze podle konstrukce rozdělit do čtyř základních 

typů, a to na zubové, lamelové, pístové a šroubové [5]. 

Existuje celá řada různých konstrukčních typů hydrogenerátorů, které mají jednu 

společnou věc, a to že pracují na objemovém principu [2]. 

Při výběru hydraulických čerpadel musí být dodrženy tyto následující body [2]: 

 požadovaný rozsah tlaku, 

 očekávaný rozsah otáček, 

 životnost, 

 minimální a maximální provozní teplota,  

 snadná údržba, aj. 

Jen málo hydromotorů lze obecně používat při velmi malých otáčkách a současně  

i při otáčkách nad 1000 min
-1

. Z toho důvodu mohou být hydromotory rozděleny  

na rychloběžné (n = 500  10000 min
-1

) a pomaluběžné (n = 0,5  1000 min
-1

) [2]. 

3.1 Zubové hydrogenerátory a hydromotory 

Hydrogenerátory [9] 

Zubová čerpadla jsou dnes nejvíce používaným typem čerpadel v hydraulických 

soustavách. Je tomu tak zejména kvůli jejich jednoduchosti, kompaktnosti a relativně nízké 

ceně při výrobě. Je zde malý počet pohybujících se částí – prakticky pouze hnací a hnané 

kolo. Jsou schopna spolehlivě pracovat i v obtížných provozních podmínkách. 

Zubové čerpadlo je tvořeno dvěma vzájemně zabírajícími ozubenými koly (z nichž 

jedno je hnací), tyto kola jsou uložena v tělese s velmi malou radiální vůlí. Čepy kol jsou 

uloženy v ložiskách. Mezi čelními plochami kol a tělesem, popř. víkem je vůle v setinách 

mm, z důvodu vzájemného těsnění zubových mezer. 

Zubová čerpadla se převážně používají v hydraulických soustavách obráběcích strojů, 

dále v různých mechanizačních a automatizačních zařízeních, na mobilních zařízeních, 

jako jsou nákladní automobily, různé nakládače, traktory a zemědělské stroje apod. 
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Hydromotory 

Zubové hydromotory jsou konstrukčně podobné jako zubové hydrogenerátory,  

ve většině případů jsou odvozeny od hydrogenerátorů s vyváženou axiální kompenzací.  

Používají se převážně jako reverzní, proto u nich musí být konstrukčně zajištěna 

kompenzace při obou smyslech otáčení. Zubové hydromotory pracují se stejnými 

tlakovými, průtokovými a otáčkovými parametry jako zubové hydrogenerátory [7]. 

Mohou být podobně jako čerpadla s vnějším nebo s vnitřním ozubením [9]. 

Bývají často používány u zemědělských strojů, šneků, dopravníků, větráků, apod. 

Obecně jsou to motory pro pomaluběžné i rychloběžné aplikace [1]. 

Typy zubových převodníků [8], [13] 

1) Zubový s vnějším ozubením 

 Výhody:  

o Velice jednoduchá konstrukce, nízká cena. 

o Vhodný pro vysoké tlaky (výtlačný tlak je cca 15 až 200 barů) a pro vysoké 

rychlosti (rychlost pohonu do 3500 ot min
-1

). 

o Robustní, vhodný pro těžké provozní podmínky. 

 Nevýhody: 

o Značná hlučnost. 

o Značné pulzace průtoku, a tím i velké kmitání. 

o Vyžadují dobrou čistotu. 

o Malá účinnost. 

o Není možno řídit geometrický objem. 

 Aplikace: 

o Jako hydrogenerátor se používá pro jednoduché aplikace u mobilní  

i stacionární hydrauliky. 

o Jako levný hydromotor se používá pro jednoduché aplikace, ale s 

problémovým rozběhem, jako vysokootáčkový. Problémový rozběh lze 

kompenzovat použitím valivých ložisek. 
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Obr. 3.1 Jednotlivé funkční fáze zubového hydrogenerátoru s vnějším ozubením [13] 

2) Zubový s vnitřním ozubením 

 Výhody: 

o Malý zástavný prostor, vysoký měrný výkon. 

o Malé pulzace, velmi tichý chod, vysoká životnost. 

o Robustní, vhodný pro obtížné provozní podmínky. 

o Má vysokou teplotní odolnost, zároveň i vysoká odolnost vůči nečistotám  

a prachu. 

o Vhodný pro látky s různou viskozitou (dynamická viskozita produktů je  

od 0 až po stovky Pa  s). 

o Ideální pro velké průtoky (průtok až cca 6000 l/min). 

 Nevýhody: 

o Není možno řídit geometrický objem. 

o Dražší než zubový s vnějším ozubením. 

o Použitelnost jen pro menší tlaky (do 20, max. do 30 barů). 

 Aplikace: 

o Jako hydrogenerátor s tichým chodem se používá zejména u stacionárních 

strojů, například obráběcích strojů. Hodí se pro dopravu sypkých  

a mazlavých materiálů, například v čokoládovnách. 

o Jako hydromotor se používá tam, kde se vyžaduje malý zástavný prostor. 

 

Obr. 3.2 Jednotlivé funkční fáze zubového hydrogenerátoru s vnitřním ozubením [13] 
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3) Výstředníkový (Gerotor) – s orbitálním pohybem 

 Výhody: 

o Malý zástavný prostor, vysoký měrný výkon. 

o Jednoduchá konstrukce. 

o Relativně velký geometrický objem. 

o Robustní, vhodný pro obtížné provozní podmínky. 

o Možnost dopravování kapaliny v obou směrech, skvělé sací vlastnosti. 

o Lehká a kompaktní konstrukce. 

 Nevýhody: 

o Není možno řídit geometrický objem, relativně malá účinnost. 

o Vyrábí se v malých tolerancích. 

o Je vhodný jen pro malé tlaky (výtlačný tlak cca do 10 barů) a průtoky 

(průtok jen do cca 300 l/min). 

o Je vhodný jen pro produkty se střední viskozitou (dynamická viskozita 

produktů je od 0,001 až po 0,8 Pa  s). 

 Aplikace: 

o Jako levný hydrogenerátor se používá pro jednoduché aplikace, například 

cirkulace oleje v chladícím a filtracím zařízení. 

o Jako pomaluběžný hydromotor se používá pro nejrůznější aplikace  

v mobilní technice. 

 

Obr. 3.3 Jednotlivé funkční fáze zubového hydrogenerátoru typu Gerotor [13] 

3.2 Šroubové hydrogenerátory a hydromotory 

Hydrogenerátory 

Šroubové hydrogenerátory se vyrábějí jako jednovřetenové, dvouvřetenové, nebo 

třívřetenové, s jednochodým nebo vícechodým závitem, přičemž jednovřetenové 

hydrogenerátory se používají pouze pro dopravu kapalin [7], [8]. 

Na rozdíl od většiny ostatních typů hydrogenerátorů je předností šroubových 

hydrogenerátorů velmi tichý chod bez tlakových pulsací. Kapalina při čerpání nevíří  
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ani nerotuje, je unášena v prostoru mezi závity. Jsou vhodné pro dopravu vazkých kapalin. 

Jsou drahé, a proto se používají zejména tam, kde se vyžaduje nízká hlučnost, rovnoměrný 

průtok a není rozhodující pořizovací cena [8], [9].  

Hydromotory 

Šroubové hydromotory nejsou často používány. Kromě velmi nízké hlučnosti je dále 

jejich velkou výhodou možnost dopravování vazkých kapalin. Proto se používají zejména 

v mazací technice [7].  

Typy šroubových převodníků [9], [13] 

1) Jednovřetenový 

Nejpoužívanějším převodníkem tohoto typu je Archimedův šroub, který je znázorněn 

na obr. 3.4. 

 

Obr. 3.4 Princip a konstrukce jednovřetenového hydrogenerátoru s Archimédovým šroubem [13] 

2) Dvouvřetenový 

Zde mohou být poháněna obě vřetena. V častých případech se objevuje přímý pohon 

jen jednoho vřetena a pomocí ozubených kol se přenáší na druhé.  

 

Obr. 3.5 Konstrukce a princip dvouvřetenového hydrogenerátoru [13] 
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3) Třívřetenový 

Princip je podobný jako u dvouvřetenových, pouze s tím rozdílem, že zde je 

konstrukce složena ze tří vřeten. Bývá realizován tak, že hlavní vřeteno dopravuje kapalinu 

a dvě pomocná vřetena jej těsní, a přitom oddělují pracovní prostor na řadu malých 

objemů. 

 

Obr. 3.6 Konstrukce a princip třívřetenového hydrogenerátoru [13] 

 Výhody: 

o Vhodné pro nízké, střední i vysoké tlaky. 

o Velmi tichý a rovnoměrný chod. 

o Vhodné pro nízké, střední i vysoké průtoky. 

o Má dobré sací schopnosti (kromě Archimédova šroubu). 

o Vhodné pro dopravu produktů s pevnými částicemi. 

o Vhodný pro produkty všech viskozit. 

 Nevýhody: 

o Velké rozměry, zejména u čerpadel. 

o Čím větší požadavek na tlak, tím větší rozměry (délka). 

o Vysoká cena. 

3.3 Lamelové hydrogenerátory a hydromotory 

Hydrogenerátory [9] 

Základním prvkem lamelového (lopatkového) hydrogenerátoru je rotor, ten se otáčí 

uvnitř statoru. Dalším důležitým prvkem jsou pak lamely, které rozdělují prostor mezi 

rotorem a statorem na jednotlivé, vzájemně oddělené části.  
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Podle provedení lamel a podle uspořádání jednotlivých sacích a výtlačných prostorů 

můžeme lamelové hydrogenerátory rozdělit do tří skupin: 

a) s nevyváženým rotorem (jednozdvihová), 

b) s vyváženým rotorem (vícezdvihová), 

c) s lamelami ve statoru. 

Hydromotory [9] 

Uvedené tři typy lamelových hydrogenerátorů se také používají jako hydromotory.  

Po konstrukční stránce jsou shodné s hydrogenerátory. Pro usnadnění rozběhu je nutné 

počáteční přitlačení lamel k rotoru pružinami. 

Typy lamelových převodníků [8], [9], [11] 

1) S nevyváženým rotorem (jednozdvihový) 

 Výhody: 

o Vysoká životnost. 

o Nízká hlučnost, minimální pulzace průtoku. 

o Dobrý poměr geometrického objemu k rozměrům převodníku a poměrně 

příznivá cena. 

o Možnost regulace geometrického objemu. 

 Nevýhody: 

o Značná síla působící na rotor, která se musí zachytit v masivních ložiskách. 

o Užití pro nízké tlaky, jsou citlivé na viskozitu a nečistoty. 

 Aplikace: 

o Jako regulační i neregulační hydrogenerátor se používá v mnoha aplikacích  

ve strojírenství (manipulátory, stroje pro zemní práce apod.). 

o Jako hydromotor se prakticky nepoužívá. 

 

Obr. 3.7 Lamelový hydrogenerátor s rotačním přítokem [11] 
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2) S vyváženým rotorem (vícezdvihový) 

 Výhody: 

o Dlouhá životnost. 

o Nízká hlučnost, nižší než u pístových. 

o Menší síly v ložiskách, mechanická, průtoková i celková účinnost je vyšší 

než u typu s nevyváženým rotorem. 

o Výhodný poměr výkonu na jednotku hmotnosti. 

 Nevýhody: 

o Citlivý na dodržení viskozity. 

o Není možno řídit geometrický objem. 

 Aplikace: 

o Jako neregulační hydrogenerátor se používá v mnoha aplikacích ve 

strojírenství (manipulátory, stroje pro zemní práce apod.). 

o Jako motor se používá výjimečně, používá se převážně jako pomaluběžný  

i rychloběžný. 

3) S lamelami ve statoru 

 Výhody: 

o Stálý krouticí moment (při použití jako hydromotor). 

o Dlouhá životnost, nízká hlučnost. 

 Nevýhody: 

o Není možno řídit geometrický objem. 

o Citlivý na dodržení viskozity. 

 Aplikace: 

o Jako neregulační hydrogenerátor se používá v mnoha aplikacích ve 

strojírenství (manipulátory, stroje pro zemní práce apod.). 

o Jako hydromotor se používá výjimečně, zejména pak pro tichý chod bez 

pulzací. 

3.4 Pístové hydrogenerátory a hydromotory 

Podle prostorového uspořádání pístů se pístové převodníky dělí na axiální a radiální. 

3.4.1 Axiální pístové hydrogenerátory a hydromotory 

Hydrogenerátory 

Osy válců leží na válcové nebo kuželové ploše. Existuje mnoho různých konstrukčních 

řešení. Tyto konstrukční varianty se navzájem od sebe liší způsobem pohonu pístů.  
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Ze všech možných řešení vyhovují taková, která jsou schopna pracovat při vysokých 

otáčkách a tlacích, při dobré účinnosti a dlouhé životnosti [9]. 

Hydromotory 

Hydromotory mají osy válců rovnoběžné s osou otáčení.  

Změna geometrického objemu se dosáhne řízením zdvihu pístu změnou úhlu mezi 

osou hřídele a osou bloku válců, popř. změnou úhlu sklonu šikmé desky. Používají  

se především s výhodou tam, kde je třeba dosahovat vysokých pohybových frekvenci [10].  

Typy axiálních pístových převodníků [1], [8], [10] 

1) Axiální pístový s nakloněným blokem 

 Výhody: 

o Vysoké tlaky. 

o Možnost řízení a regulace geometrického objemu. 

o Velký úhel sklonu rotoru. 

o Malé příčné síly na písty, nízké opotřebením, vysoká životnost. 

o Nenáročné na nečistoty, možnost použití v prašném prostředí. 

o Vysoká účinnost, prakticky nejvyšší ze všech. 

 Nevýhody: 

o Vysoká cena. 

o Nutnost dobrého chlazení. 

o Velké rozměry. 

 Aplikace: 

o Tento typ převodníku se většinou používá jako hydrogenerátor i jako 

hydromotor, tzv. motorgenerátor. 

 

Obr. 3.8 Axiální pístový hydromotor s nakloněným blokem [13] 

 



 Bakalářská práce  

~ 21 ~ 

 

2) Axiální pístový s nakloněnou deskou 

 Výhody: 

o Vysoké tlaky, vysoký výkon. 

o Vhodný pro řízení a regulaci. 

o Velmi dobrá účinnost. 

 Nevýhody: 

o Vysoká cena. 

o Velké příčné síly působící na písty. 

o Náročnost na čistotu. 

o Relativně malý úhel sklonu desky, více se opotřebovává. 

 Aplikace: 

o Používá se jako regulační hydrogenerátor, zejména v mobilní a stacionární 

technice. 

o Jako hydromotor se používá zejména neregulační. 

 

Obr. 3.9 Axiální pístový hydrogenerátor s nakloněnou deskou [13] 

3.4.2 Radiální pístové hydrogenerátory a hydromotory 

Válce jsou uspořádány buď v rotujícím bloku válců, nebo jako samostatné a neotáčejí 

se [9]. 

Hydrogenerátory 

Vyznačují se tím, že osy jednotlivých válců leží v rovině kolmé k ose otáčení hnacího 

hřídele [9].  

Hydromotory 

Používají se dnes převážně jako neregulační vysokomomentové, pomaluběžné 

hydromotory [10].  
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Typy radiálních pístových převodníků [8], [10] 

1) Radiální pístový s vnějším vedením pístů (s písty v rotoru) 

 Výhody: 

o Vysoká účinnost. 

o Velmi vysoké tlaky. 

 Nevýhody: 

o Méně kompaktní tvar. 

o Nedosahuje otáček srovnatelných s axiálními pístovými. 

o Vysoká cena. 

 Aplikace: 

o Jako neregulační i regulační hydrogenerátor se používá u stacionárních 

pohonů, v dnešní době ustupuje axiálním pístovým převodníkům. 

2) Radiální pístový s vnitřním vedením pístů (s písty ve statoru) 

 Výhody: 

o Velmi vysoké tlaky, vysoká účinnost. 

o Lze použít jako pomaluběžný, vysokomomentový i rychloběžný. 

 Nevýhody: 

o Vysoká cena. 

 Aplikace: 

o Jako hydrogenerátor se používá pro nejvyšší tlaky, zejména u stacionárních 

strojů. 

o Jako neregulační hydromotor se používá zejména u stacionárních  

i mobilních strojů. 

 

Obr. 3.10 Radiální pístový hydromotor s písty vedenými ve statoru [13] 
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3) Radiální pístový s křivkovou dráhou 

 Výhody: 

o Vysoké tlaky, vysoká účinnost. 

o Lze použít jako pomaluběžný, i jako vysokomomentový. 

 Nevýhody: 

o Vysoká cena. 

o Vyrábí se pouze jako neregulační motor. 

 Aplikace: 

o Jako neregulační vysokomomentové hydromotory se používají k přímému 

pohonu kolesových rýpadel, pro pohyb cementárenských pecí, míchacích 

bubnů apod. Konstruují se pro nejvyšší momenty, až 1000000 N m. 

 

Obr. 3.11 Radiální pístový hydromotor s křivkovou oběžnou dráhou [13] 
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3.5 Základní parametry hydrostatických převodníků 

Tabulka 3.1 Přehled základních parametrů některých hydrostatických převodníků [5], [8] 

Název převodníku Základní parametry 

 

Geometrický 

objem  

V [cm
3
] 

Jmenovitý 

tlak  

pn [MPa] 

Maximální 

otáčky 

 nmax [min
-1

] 

Celková 

účinnost  

ηcmax [1] 

Zubový s vnějším 

ozubením 
0,5 až 400 16 až 21 6000 0,75 až 0,85 

Zubový s vnitřním 

ozubením 
0,4 až 200 8 až 30 3000 0,85 až 0,92 

Zubový s orbitálním 

pohybem (gerotor) 
13 až 950 6 až 17,5 175 až 1600 0,70 až 0,87 

Vřetenové 20 až 1500 2,5 až 16 3000 0,82 

Lamelový jednozdvihový 8,5 až 125 7 až 17,5 5000 0,8 

Lamelový vícezdvihový 3 až 196 17,5 až 23 1800 0,85 

Radiální pístový 

s vnitřním vedením pístů 
16 až 20 000 21 až 40 550 až 3000 0,9 až 0,94 

Radiální pístový s vnějším 

vedením pístů 
5 až 500 16 až 63 3000 0,9 až 0,94 

Radiální pístový 

s křivkovou oběžnou 

dráhou (jen jako 

hydromotor) 

63 až 38000 10 až 32 250 až 700 0,85 až 0,9 

Axiální pístový s rotující 

nakloněnou deskou 
6 až 52 20 až 30 2000 0,9 

Axiální pístový s 

nakloněnou deskou 
28 až 500 32 až 40 3700 0,9 až 0,92 

Axiální pístový s 

nakloněným blokem 
94 až 3584 35 až 40 6000 0,9 až 0,93 
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4. PŘÍMOČARÉ HYDROMOTORY 

Na rozdíl od hydromotoru konajícího rotační pohyb mají přímočaré hydromotory  

za úkol vykonávat pohyb translační (přímočarý), a přitom přenášet síly [2]. 

Při lineárních pohybech za pomocí přímočarých hydromotorů vznikají následující 

výhody [2]: 

 Rychlost pístu je závislá na dodaném objemovém průtoku a na povrchu,  

je konstantní po celé délce zdvihu. 

 Jednoduchá konstrukce. 

 Dimenzování hydraulických válců umožňuje vytvořit pohony s vysokým 

výkonem při nízkých montážních rozměrech. 

Přímočaré hydromotory se obecně používají, když je potřeba zdvihnout, spouštět, 

zablokovat a přesouvat zátěž [2].  

Přímočaré hydromotory se používají ve všech odvětvích průmyslu. Musí spolehlivě  

a účinně splňovat požadavky, které jsou na ně kladeny. Obecně mají zaručovat 

rovnoměrnost pohybu, mají mít malé tření při dostatečné těsnosti, ve spojení 

s hydraulickými regulačními prvky musí umožnit plynulou změnu rychlosti pístu 

v širokém rozsahu a mají mít dlouhou životnost [9]. 

Přímočaré hydromotory můžeme rozdělit [2]: 

a) Jednočinné hydromotory  

Vyvozují sílu pouze v jednom směru. Zpětný pohyb pístu může být vyvozen buď pomocí 

pružiny, hmotností pístu, nebo vnější síly. 

b) Dvojčinné hydromotory 

Dvojčinný hydromotor má dvě protichůdné činné plochy, které jsou stejné nebo různé 

velikosti. Jsou vybaveny dvěma samostatnými vedeními, což umožní vyvodit sílu v obou 

směrech. 

 

Obr. 4.1 Přímočarý hydromotor jednočinný a dvojčinný [2] 
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5. CHARAKTERISTIKY HYDROSTATICKÝCH PŘEVODNÍKŮ  

5.1 Statické charakteristiky hydrogenerátorů 

Průtok a moment u hydrogenerátorů pracujících za reálných podmínek stlačitelné 

vazké kapaliny a také při vůlích mezi činným prvkem a tělesem, jakož i odpory v ložiskách 

a těsněních lze vyjádřit [6]: 

,  zGtGsZtGG ΔQQQQQ       (5.1) 

,  zGtGzGtGG ΔMMMMM      (5.2) 

kde  sZzG QΔQ - součet průtokových ztrát v hydrogenerátoru, 

  zGzG MΔM - součet momentových ztrát v hydrogenerátoru.  

Skutečný průtok QG hydrogenerátoru v ustáleném stavu je možné vyjádřit pomocí 

průtokové účinnosti ηQG a teoretického průtoku QtG následně [6]: 

QGGGtGQGG nVQQ         (5.3) 

Průtoková účinnost je vlastně přenos průtoku v ustáleném stavu, a je udávána 

výrobcem hydrogenerátoru. Udává se zpravidla jako závislost od otáček a tlaku  

při konstantní viskozitě (obr. 4.1 d, e) [6] [12]. 

Vlivem reálných podmínek je krouticí moment na hřídeli hydrogenerátoru větší  

jako teoretický při konstantním tlakovém spádu ΔpG mezi vstupem a výstupem 

hydrogenerátoru. Tlakový spád hydrogenerátoru lze definovat [6]: 

,
2

mpG

G

G
G

V

M
Δp 





        (5.4) 

kde  mpG - mechanicko-tlaková účinnost. 

Přenos výkonu hydrogenerátoru v ustáleném stavu vyjadřuje celková účinnost, která je 

definována takto [6]: 

mpGGQCG           (5.5) 

Z rovnice (5.5) tedy vyplývá, že celková účinnost hydrogenerátoru je dána součinem 

průtokové a mechanicko-tlakové účinnosti hydrogenerátoru [6]. 

 

Skutečný výkon hydrogenerátoru lze vyjádřit vztahem [12]: 
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GGCGGGG ΔpQnMP  2      (5.6) 

 

Obr. 5.1 Základní skutečné charakteristiky hydrogenerátoru [6], [8] 

a), b), c) průtoková charakteristika, 

d), e) momentová charakteristika, 

f), g) účinnostní charakteristika (průběh mechanicko-tlakové a průtokové účinnosti). 

5.2 Statické charakteristiky hydromotorů 

Hydromotor realizuje v porovnání s hydrogenerátorem inverzní přestup energie. 

Charakteristickým parametrem je geometrický objem VM a množství energie potřebné 

k realizaci technologického úkonu za jednu otáčku, nebo jeden zdvih. Toto množství 

energie charakterizuje vnější zátěž motoru, která může být realizována některým z odporů 

proti přenosu energie, nebo jejich kombinací [12]. 

Charakteristickými výstupními parametry hydromotoru jsou: pohybová frekvence 

hydromotoru fM a krouticí moment MM na hřídeli rotačního hydromotoru, nebo síla FM  

na pístnici přímočarého hydromotoru [6]. 
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Pohybová frekvence fM u všech typů hydromotorů vyjadřuje počet pracovních 

(opakovaných) cyklů za jednotku času, definujeme ji následně [6]: 

M

M
M

V

Q
f           (5.7) 

U přímočarých hydromotorů se pohybová frekvence rovná počtu dvoj zdvihů  

za jednotku času [6].  

Skutečné charakteristiky hydromotorů (stejně jak tomu bylo i u hydrogenerátorů),  

se od teoretických liší vlivem reálných podmínek stlačitelné vazké kapaliny a též vlivem 

vůlí mezi činnými plochami, jakož i důsledek odporů v ložiskách a těsněních [6]. 

Skutečný průtok a moment hydromotoru můžeme vyjádřit v tomto tvaru [6]: 

,  zMtMzMtMM ΔQQQQQ      (5.8) 

,  zMtMzMtMM ΔMMMMM      (5.9) 

kde  zMzM QΔQ  - součet průtokových ztrát v hydromotoru, 

  zMzM MΔM - součet momentových ztrát v hydromotoru. 

Skutečný průtok QM hydromotoru v ustáleném stavu můžeme vyjádřit pomocí 

průtokové účinnosti ηQM a teoretického průtoku QtM následně [6]: 

QM

MM

QM

tM
M nV

Q
Q



1
       (5.10) 

Skutečný krouticí moment se zpravidla vyjadřuje pomocí teoretického momentu  

a mechanicko-tlakové účinnosti podle tohoto vztahu [6]: 

mpM
MM

M

VΔp
M 









2
       (5.11) 

Skutečný výkon na hřídeli hydromotoru můžeme vyjádřit ve tvaru [6]: 

CMMMMMM ΔpQnMP   2      (5.12) 

Podobně jako u hydrogenerátoru celkovou účinnost hydromotoru můžeme vyjádřit 

jako součin jeho průtokové a mechanicko-tlakové účinnosti [6]:  

mpMQMCM           (5.13) 
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Přímočaré hydromotory mají obdobné základní statické charakteristiky jako rotační 

hydromotory [8]. Je zde stejný průběh charakteristik, jen se zamění vynesené veličiny, 

obdobně jak je tomu v kapitole 2, tabulka 2.1. Uvádí se zejména závislost třecích odporů 

na rychlosti pohybu a tlaku [8]. 

 

Obr. 5.2 Základní skutečné charakteristiky hydromotoru [6], [8] 

a), b) průtoková charakteristika,  

c) otáčková charakteristika,  

d), e) momentová charakteristika, 

f), g) účinnostní charakteristika (průběh mechanicko-tlakové a průtokové účinnosti). 
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5.3 Komplexní charakteristiky hydrogenerátorů a hydromotorů 

Základní průběhy statických charakteristik slouží pro sestavení přehledných 

komplexních charakteristik, někdy též označovaných jako oblastní diagramy [8]. 

Komplexní charakteristiky hydromotorů a hydrogenerátorů uvádějí nejčastěji výrobci 

ve svých firemních katalozích. 

Na obr. 5.3 je příklad komplexní charakteristiky axiálního pístového hydromotoru typu 

MRAK 6-40, kde čáry konstantní celkové účinnosti a výkonu jsou zakresleny do závislosti 

krouticího momentu, průtoku, tlakového spádu a otáček. 

Komplexní charakteristika hydrogenerátoru je obdobou komplexní charakteristiky 

hydromotoru [8]. 

 

Obr. 5.3 Komplexní charakteristika axiálního pístového hydromotoru [15] 
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6. MĚŘENÍ CHARAKTERISTIK ROTAČNÍHO HYDROMOTORU 

6.1 Schéma měření a specifikace prvků 

 

Obr. 6.1 Schéma pohonu s rotačním hydromotorem 

Specifikace prvků [3], [14]: 

HG:  hydrogenerátor regulační s DFR1 regulací (na konstantní tlak), A10VSO 28 

  DFR1/31R, geometrický objem VG = 28 cm
3
, výrobce: Rexroth, 

HM:  hydromotor rotační, MRAK 5-40, geometrický objem VM = 40 cm
3
, 

  výrobce: Hytos, 

EM:  elektromotor asynchronní 1LA7133-4AA66*B35, otáčky n = 1450 min
-1

, 

  výkon 7,5 kW, výrobce: Siemens, 
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PR:  proporcionální rozváděč 4WRE6E32-2X/G24, 32 dm
3 min

-1
, Δp = 1 MPa,  

  výrobce: Rexroth,  

F:  filtr nízkotlaký RF BN / HC 160 D E 10, 10 μm, 160 dm
3 min

-1
, výrobce: 

  Hydac, 

S1, S2:  snímače tlaku PR 15 Hydrotechnik, s analogovým výstupním signálem  

  I = (4  20) mA, v rozsahu (0  200) bar, přesnost měření ±0,5%, 

S3:  turbínový průtokoměr RE 3-75 Hydrotechnik, rozsah průtoku  

  Q = 7,5 75 dm
3
 min

-1
, přesnost měření ±0,5%, 

S4:  infračervený snímač otáček DS 03 Hydrotechnik, 

S5:  snímač krouticího momentu 8645-5175, výrobce: Burster GmbH & CO KG, 

PJ 9162: procesní zobrazovací jednotka 9162-V0030, výrobce: Burster GmbH & CO 

  KG, 

M5050: univerzální měřicí přístroj M5050 Hydrotechnik, výrobce: Hydrotechnik, 

JV 1, JV 2: jednosměrné ventily, 

N:  nádrž s pracovní kapalinou, 

B:  kotoučová brzda. 

Popis funkce obvodu [3]: 

Tlakový zdroj je realizován axiálním pístovým hydrogenerátorem HG s regulací na 

konstantní tlak. Tento hydrogenerátor je poháněn asynchronním elektromotorem EM. 

Zdrojem kapaliny je nádrž N o objemu 160 dm
3
. Pracovní kapalinou, s níž se v obvodě 

pracuje je hydraulický olej OH-HM 46. Nádrž je vybavena nízkotlakým filtrem F. 

Proporcionální rozváděč slouží pro řízení směru a velikosti průtoku. 

Hydromotor HM je neregulační axiální pístový s nakloněnou deskou. Hmotná zátěž na 

hřídeli hydromotoru je realizována brzdným momentem od kotoučové brzdy B, která je 

ovládána z pomocného tlakového zdroje. Hydromotor HM je s hydraulickým agregátem 

propojen pomocí vysokotlakých hadic, které mají jmenovitou světlost 12 mm. 
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Obr. 6.2 Pohon s rotačním hydromotorem 

 

Obr. 6.3 Hydromotor s hmotnou zátěží realizovanou kotoučovou brzdou 
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6.2 Měřicí přístroj M5050 Hydrotechnik 

Multi-System 5050 Hydrotechnik (dále jen M5050 Hydrotechnik) je univerzální 

měřicí přístroj pro měření veličin, a to za pomocí snímačů s elektrickým výstupem. Lze jím 

měřit např. tlak, teplotu, průtok, moment a jiné veličiny. K přístroji lze najednou připojit  

až 6 snímačů, pomocí nichž můžeme najednou měřit až 6 veličin [4]. 

Naměřené veličiny lze odečítat přímo z displeje, nebo zaznamenávat naměřené 

veličiny v čase do jeho paměti. Na obr. 6.4 je znázorněn měřicí přístroj M5050 

Hydrotechnik, kde jsou označeny čtyři analogové vstupy (K1 až K4) a dva frekvenční 

vstupy (K5 a K6) přístroje [4]. 

 

Obr. 6.4 Schéma vstupů přístroje M5050 Hydrotechnik  

 

Obr. 6.5 Pohled na měřicí přístroj M5050 Hydrotechnik 

6.3 Postup měření 

1) Do obvodu se připojily dva snímače tlaku, a to snímač S1 pro měření tlaku před 

hydromotorem a snímač S2 pro měření tlaku za hydromotorem. Tyto snímače se 

zapojily do obvodu pomocí přípojky Minimess 1620. Přípojky Minimess umožnily 

připojení snímačů pod tlakem bez úniku kapaliny [4]. Před vstupem do hydromotoru se 
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připojil snímač průtoku S3 (turbínový průtokoměr). Snímač otáček S4 se umístil naproti 

odrazce, která byla přilepená na spojce (viz. obr. 6.3). K předem přimontovanému 

snímači krouticího momentu S5 (obr. 6.6) se připojila procesní zobrazovací jednotka 

PJ 9162. 

 

Obr. 6.6 Pohled na zabudovaný snímač momentu a odrazku 

2) Vybraly se kanály na přístroji M5050 Hydrotechnik, ke kterým se následně  

připojily snímače. Cesta pro výběr aktivních kanálů [14]:  Stisklo se tlačítko „Menu" na 

přístroji, na displeji se zvolila 

„Hlavní nabídka" („Main 

Menu"), vybrala se „Nabídka 

zobrazení" („Display Menu"), 

potvrzením tlačítka „ENT" na 

přístroji, poté se vybrala 

položka „Kanály" („Channels") 

pomocí tlačítka „ENT". Na 

displeji se zobrazily kanály K1  

až K11. Aktivní kanály se zvolily 

šipkami na přístroji a označily se 

jako „ANO" („YES") pomocí tlačítka „ENT", ty které neměly být aktivní, se označily 

jako „NE" („NO") pomocí tlačítka „ENT". V mém případě se označily kanály K1, K2, 

K5, K6 a K10 jako aktivní „YES", jak je tomu na obr. 6.7. Výběr se potvrdil tlačítkem 

„F4" na přístroji, tím se dostalo zpět do „Nabídka zobrazení" („Display Menu"). 

A potvrdilo se opět tlačítko „F4", aktivní kanály se poté zobrazovaly na displeji 

přístroje. 

(Pozn. Kanál K10 dělá rozdíl kanálu K1 a K2). 

Obrázek 7.3 Zobrazení aktivních kanálů 

 

Obr. 6.7 Zobrazení aktivních kanálů 
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3) Připojily se snímače k nastaveným kanálům [4]: 

Snímače tlaku S1 a S2 s analogovým výstupem se připojily k měřícím analogovým 

kanálům K1 a K2. Snímač průtoku S3 a snímač otáček S4 se připojily pomocí kabelů 

k frekvenčním měřícím kanálům K5 a K6, jak je tomu na obr. 6.8. 

 

Obr. 6.8 Připojení snímačů pomocí kabelů k jednotlivým kanálům 

4) Nastavily se parametry k jednotlivým aktivním kanálům [4]: 

Cesta: Zvolilo se tlačítko „Menu" na přístroji, na displeji se vybrala pomocí šipek  

a potvrzením tlačítka „ENT" položka „Hlavní nabídka" („Main Menu"). Výběr 

příslušného kanálu se provedl pomocí šipek na přístroji. Potvrzením „ENT" se objevilo 

menu pro definování příslušného kanálu „Kanál" („Chanel"). 

a) Nastavení K1 a K2 (pro snímání tlaku před a za hydromotorem) 

 „Proměnná měřená veličina" („Variable"). Volil se tlak v barech – zvolil se „p (bar)".  

 „Typ signálu" („Senzor Type"). Ze štítku snímače se odečetla jeho hodnota výstupního 

elektrického signálu a vybrala se jedna z daných možností. V mém případě to  

bylo: I = (4 / 20) mA. 

 „Měřící rozsah" („Meas. Range"). Ze štítku snímače se odečetla hodnota měřícího 

rozsahu a nastavila se, v mém případě tato hodnota: p = (0 200) bar. 

 „Nastavení nulového bodu" („Zero Point"). Zvolil se („Zero Point") stisknutím tlačítka 

„ENT" na přístroji, následně se stisklo tlačítko „F3" na přístroji (tím se potvrdil text 

„START"). 

Nastavení kanálu K1 se potvrdilo stisknutím tlačítka „F4" na přístroji. Obdobně se 

postupovalo při nastavení kanálu K2, který byl totožný s kanálem K1. 

b) Nastavení kanálu K5 (pro snímání průtoku) 

 „Proměnná měřená veličina" („Variable"). Volil se průtok v l/min – zvolil se  

„Q (l/min)". 
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 „Kalibrační hodnota" („Cal. Value"). Odečetla se ze štítku průtokoměru, v mém 

případě se zapsala hodnota 23,53. 

Nastavení kanálu K5 se potvrdilo tlačítkem „F4" na přístroji. 

c) Nastavení kanálu K6 (pro snímání otáček) 

 „Proměnná měřená veličina" („Variable"). Volily se otáčky v rpm – zvolilo se  

„n (rpm)". 

 „Kalibrační hodnota" („Cal. Value"). Nadefinovalo se číslo odpovídající počtu odrazek 

po obvodu hřídele. Zvolilo se číslo 1 (byla použita jedna odrazka, pohled na odrazku  

je na obr. 6.6). 

Nastavení kanálu K6 se potvrdilo tlačítkem „F4" na přístroji. 

5) Zapnul se hydraulický agregát a provedlo se měření hydromotoru s konstantní  

tlakovou zátěží. Provedlo se 6 měření při konstantní hodnotě Δp 1 MPa a 6 měření  

při konstantní hodnotě Δp 5,2 MPa. Při každém měření se vždy chvíli počkalo,  

až se hodnoty na přístrojích ustálí. Potřebná zátěž se vyvozovala a regulovala  

na konstantní hodnotu pomocí brzdy, a to při proměnných otáčkách hydromotoru. 

Změna otáček hydromotoru se prováděla pomocí regulačního hydrogenerátoru 

s regulací na konstantní tak. Postupně se pro každé měření zapisovaly hodnoty,  

jak z měřicího přístroje M5050 Hydrotechnik (p1, p2, Q, n, Δp), tak i z procesní 

zobrazovací jednotky PJ 9162 (M).  

6) Poté se změřil hydromotor při konstantních otáčkách. Provedlo se 6 měření  

při konstantní hodnotě n 306 min
-1

 a 6 měření při konstantní hodnotě n 563 min
-1

. 

Při každém měření se vždy chvíli počkalo, až se hodnoty na přístrojích ustálí.  

Otáčky se nastavily a regulovaly na konstantní hodnotu pomocí regulačního  

hydrogenerátoru, a to při proměnném tlakovém spádu na hydromotoru. Proměnný 

tlakový spád se vyvozoval pomocí brzdy. Postupně se pro každé měření  

zapisovaly hodnoty, jak z měřicího přístroje M5050 Hydrotechnik (p1, p2, Q, n, Δp),  

tak i z procesní zobrazovací jednotky PJ 9162 (M).  

6.4 Zpracování naměřených hodnot při konstantním tlakovém zatížení 

Pro zjištění mechanicko-tlakové a průtokové účinnosti je nutné znát geometrický 

objem hydromotoru. Ten se zjistil odečtením ze štítku na hydromotoru. Hodnota 

geometrického objemu hydromotoru: VM = 40 cm
3
 = 40 10

-3
 dm

3
. 
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Tabulky naměřených a vypočítaných hodnot: 

Tabulka 6.1 Hodnoty při konstantním tlakovém zatížení ΔpM  1 MPa 

QM nM M ηQM ηmpM ηCM 

[dm
3
.min

-1
] [min

-1
] [N.m] [1] [1] [1] 

14,63 311,5 5,3 0,8517 0,8325 0,7090 

18,45 405,8 5,2 0,8798 0,8168 0,7186 

22,45 493,0 5,0 0,8784 0,7854 0,6899 

25,87 560,0 4,8 0,8659 0,7540 0,6528 

28,52 644,3 4,4 0,9036 0,6912 0,6246 

29,72 665,5 4,5 0,8957 0,7069 0,6331 

Tabulka 6.2 Hodnoty při konstantním tlakovém zatížení ΔpM  5,2 MPa 

QM nM M ηQM ηmpM ηCM 

[dm
3
.min

-1
] [min

-1
] [N.m] [1] [1] [1] 

12,56 260 25,5 0,8280 0,7703 0,6378 

16,00 350 25,0 0,8750 0,7552 0,6608 

22,52 465 24,5 0,8259 0,7401 0,6113 

24,55 536 24,0 0,8733 0,7250 0,6331 

27,56 590 23,6 0,8563 0,7129 0,6105 

30,20 665 22,8 0,8808 0,6887 0,6066 

Příklad výpočtu pro první řádek tabulky 6.2:  

Výpočet průtokové účinnosti: 

M

MM
QM

Q

nV 
          (6.1) 

828,0
56,12

2601040 3







QM  

Výpočet mechanicko-tlakové účinnosti: 

MM

M
mpM

ΔpV

M









2
         (6.2) 

7703,0
102,51040

5,252
33










mpM  

Výpočet celkové účinnosti: 

 mpMQMCM           (6.3) 

6378,07703,0828,0 ηCM  
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Grafy výsledných charakteristik: 

 

Obr. 6.9 Průtoková charakteristika hydromotoru při konstantním tlakovém spádu ΔpM ≐ 1 MPa 

 

Obr. 6.10 Průtoková charakteristika hydromotoru při konstantním tlakovém spádu ΔpM ≐ 5,2 MPa 

Z obr. 6.9 a 6.10 je zřejmé, že s rostoucími otáčkami nM na hydromotoru je nutné  

pro zajištění konstantního tlakového spádu ΔpM zvyšovat průtok QM na vstupu do 

hydromotoru. 
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Obr. 6.11 Momentová charakteristika hydromotoru při konstantním tlakovém spádu ΔpM ≐ 1 MPa 

 

Obr. 6.12 Momentová charakteristika hydromotoru při konstantním tlakovém spádu ΔpM ≐ 5,2 MPa 

Z obr. 6.11 a 6.12 je zřejmé, že se zvyšujícími se otáčkami nM hydromotoru,  

při konstantním tlakovém spádu ΔpM, klesá moment na jeho hřídeli M. 
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Obr. 6.13 Průtoková účinnost hydromotoru v závislosti na otáčkách při konstantních tlakových 

spádech ΔpM ≐ 1 MPa, ΔpM ≐ 5,2 MPa 

Z obr. 6.13 je zřejmé, že průtoková účinnost ηQM se obecně s rostoucími otáčkami nM 

zvyšuje.  

 

Obr. 6.14 Mechanicko-tlaková účinnost hydromotoru v závislosti na otáčkách při konstantních 

tlakových spádech ΔpM ≐ 1 MPa, ΔpM ≐ 5,2 MPa 

Z obr. 6.14 je zřejmé, že mechanicko-tlaková účinnost ηmpM se při zvyšujících se 

otáčkách snižuje.  
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Obr. 6.15 Celková účinnost hydromotoru v závislosti na otáčkách při konstantních tlakových spádech  

ΔpM ≐ 1 MPa, ΔpM ≐ 5,2 MPa 

6.5 Zpracování naměřených hodnot při konstantních otáčkách 

I zde je nutné pro zjištění mechanicko-tlakové a průtokové účinnosti znát  

geometrický objem hydromotoru. Hodnota geometrického objemu hydromotoru: 

 VM = 40 cm
3
 = 40 10

-3
 dm

3
.  

Tabulky naměřených a vypočítaných hodnot: 

Tabulka 6.3 Hodnoty při konstantních otáčkách n 306 min
-1

 

p1 p2 ΔpM QM M ηQM ηmpM ηCM 

[MPa] [MPa] [MPa] [dm
3
.min

-1
] [N.m] [1] [1] [1] 

1,99 1,52 0,47 13,95 1,8 0,8774 0,6016 0,5278 

2,04 1,52 0,52 14,05 2,0 0,8712 0,6042 0,5263 

2,81 1,51 1,30 14,11 5,5 0,8675 0,6646 0,5765 

3,80 1,54 2,26 14,23 9,7 0,8602 0,6742 0,5799 

4,48 1,52 2,96 14,60 12,8 0,8384 0,6793 0,5695 

5,58 1,52 4,06 14,80 17,8 0,8270 0,6887 0,5696 
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Tabulka 6.4 Hodnoty při konstantních otáčkách n 563 min
-1

 

p1 p2 ΔpM QM M ηQM ηmpM ηCM 

[MPa] [MPa] [MPa] [dm
3
.min

-1
] [N.m] [1] [1] [1] 

3,15 2,47 0,68 25,50 2,6 0,8831 0,6006 0,5304 

3,51 2,47 1,04 25,82 4,2 0,8722 0,6344 0,5533 

4,75 2,46 2,29 26,15 9,7 0,8612 0,6654 0,5730 

5,82 2,46 3,36 26,54 14,7 0,8485 0,6872 0,5831 

6,51 2,45 4,06 26,87 18,0 0,8381 0,6964 0,5837 

7,16 2,43 4,73 27,12 21,0 0,8304 0,6974 0,5791 

Příklad výpočtu pro první řádek tabulky 6.4:  

Výpočet průtokové účinnosti: 

M

MM
QM

Q

nV 
          (6.4) 

8831,0
5,25

5631040 3







QM  

Výpočet mechanicko-tlakové účinnosti: 

MM

M
mpM

ΔpV

M









2
         (6.5) 

6006,0
1068,01040

6,22
33










mpM  

Výpočet celkové účinnosti: 

 mpMQMCM           (6.6) 

5304,06006,08831,0 CM  
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Grafy výsledných charakteristik: 

 

Obr. 6.16 Průtoková charakteristika hydromotoru při konstantních otáčkách nM ≐ 306 min
-1

 

 

Obr. 6.17 Průtoková charakteristika hydromotoru při konstantních otáčkách nM ≐ 563 min
-1

 

Z obr. 6.16 a 6.17 je zřejmé, že při zvyšujícím se tlakovém spádu ΔpM na  

hydromotoru je nutno pro zajištění konstantních otáček nM zvyšovat průtok QM  

na vstupu do hydromotoru. 
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Obr. 6.18 Momentová charakteristika hydromotoru při konstantních otáčkách nM ≐ 306 min
-1

 

 

Obr. 6.19 Momentová charakteristika hydromotoru při konstantních otáčkách nM ≐ 563 min
-1

 

Z obr. 6.18 a 6.19 je zřejmé, že s rostoucím tlakovým spádem ΔpM na hydromotoru,  

při konstantních otáčkách nM, roste moment M na hřídeli. 
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Obr. 6.20 Průtoková účinnost hydromotoru v závislosti na tlakovém spádu při konstantních otáčkách 

nM ≐ 306 min
-1

, nM ≐ 563 min
-1

 

Z obr. 6.20 lze pozorovat, že průtoková účinnost ηQM klesá s rostoucím tlakovým 

spádem ΔpM. 

 

Obr. 6.21 Mechanicko-tlaková účinnost hydromotoru v závislosti na tlakovém spádu při konstantních 

otáčkách nM ≐ 306 min
-1

, nM ≐ 563 min
-1

 

Z obr. 6.21 je zřejmé, že průtoková účinnost ηmpM roste s rostoucím tlakovým  

spádem ΔpM. 
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Obr. 6.22 Celková účinnost hydromotoru v závislosti na tlakovém spádu při konstantních otáčkách 

nM ≐ 306 min
-1

, nM ≐ 563 min
-1
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7. ZÁVĚR 

Na počátku této práce jsem se zabýval teoretickým zpracováním hydrostatických 

převodníků. Zde jsem provedl základní rozdělení převodníků podle způsobu pohybu 

výstupního nebo vstupního členu, a to na převodníky s: rotačním, přímočarým, a kývavým 

pohybem. 

V následujících kapitolách jsem se podrobněji věnoval rotačním hydrogenerátorům  

a hydromotorům. U těchto hydrostatických prvků se uvedl jejich princip funkce,  

základní rozdělení, výhody, nevýhody a použití v praxi. Základní parametry některých 

hydrostatických převodníků jsem shrnul do přehledné tabulky 3.1. 

Základní charakteristiky hydrogenerátorů a hydromotorů jsou popsány v kapitole  

5., a to včetně základních výpočetních vztahů, které se posléze využily při vyhodnocování 

naměřených hodnot. Zde jsou zakresleny i jednotlivé průběhy základních a teoretických 

charakteristik. 

Ve druhé polovině této práce jsem se zabýval vyhodnocením měření. Zde jsem popsal 

měřicí přístroj M5050 Hydrotechnik, jenž byl během měření plně využíván. V postupu 

měření je popsáno i samotné nastavení jednotlivých kanálů a parametrů na tomto přístroji. 

Měření probíhalo na školním zařízení, které bylo tvořeno axiálním pístovým 

hydromotorem MRAK 5-40 a hydraulickým agregátem. Tento hydromotor byl součástí 

zatěžovacího zařízení. Hydromotor byl zatěžován pomocí kotoučové brzdy na konstantní 

tlak o hodnotách ΔpM  1 MPa a ΔpM  5,2 MPa, a to při proměnných otáčkách.  

Změna otáček se vyvozovala pomocí regulačního hydrogenerátoru s regulací na konstantní 

tlak. Poté se provedlo měření při konstantních otáčkách n 306 min
-1

 a n 563 min
-1

,  

za proměnného tlakového zatížení. Naměřené hodnoty jsem vynesl do grafů společně 

s jejich teoretickými průběhy. Nejdůležitějšími průběhy byly celkové účinnosti, které 

vycházely relativně nízké. Bylo tomu tak, protože jsem zvolil poměrně malé otáčky a malé 

tlakové zatížení. Při vyšších otáčkách a tlakovém zatížení docházelo k velkému zahřívání 

brzdy a pulzacím zatěžovacího zařízení. Z toho důvodu se provedlo měření raději za 

nižších hodnot.  

Výsledné grafy statických charakteristik pak mohou sloužit pro sestavení 

přehlednějších charakteristik, tzv. komplexních charakteristik. Příklad komplexní 

charakteristiky je v kapitole 5. Jedná se o komplexní charakteristiku axiálního pístového 

hydromotoru typu MRAK 6-40, kterou uvedl výrobce ve svém firemním katalogu. 
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