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Charakteristika a dělení hydromotorů 
Konstrukční řešení hydromotorů i čerpadel je velmi podobné, někdy je 

dokonce úplně stejné. Rozdíl je v tom, že do hydromotoru je kapalina 

přiváděna pod tlakem a tato tlaková energie je přeměňována na energii 

mechanickou a u čerpadel je tomu naopak. 

Hydromotory tedy pracují s následujícími druhy energií: 

 tlakovou 

 kinetickou 

 tepelnou 

 deformační. 
 

Podle druhu pohybu můžeme hydromotory rozdělit na: 

 Přímočaré hydromotory 

 Rotační hydromotory 

 zubové 

 lamelové 

 šroubové 

 pístové 

 Hydromotory s kyvným pohybem 
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Charakteristika hydrostatických mechanizmů 
Funkce hydrostatických mechanizmů je založena na platnosti Pascalova 

zákona (rovnoměrné šíření tlaku v kapalinách všemi směry). 
 

Výhody hydrostatických mechanizmů: 

 Snadný rozvod na velké vzdálenosti i hůře přístupná místa 

 Jednoduché řízení 

 Velké silové poměry 

 Možnost typizace 

 Malé opotřebení 

 Velká životnost 

 Nízké náklady na údržbu 
 

Nevýhody hydrostatických mechanizmů: 

 Náročnost na výrobu 

 Velká citlivost na změny kapaliny 

 Citlivost na nečistoty 

 Nutnost zpětného odvádění kapaliny do nádrže. 
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Přímočaré hydromotory 
Přímočaré hydromotory se velmi často uplatňují v automatizaci výroby. 

Vzhledem k přenášenému výkonu mají malé rozměry i hmotnost. Jsou 

konstrukčně jednoduché, jejich hlavní části jsou znázorněny na následujícím 

obrázku. 
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Přímočarý hydromotor - hlavní části [5]. 

Přímočarý hydromotor [6]. 



Rozdělení přímočarých hydromotorů 
Dle konstrukčního provedení dělíme přímočaré hydromotory na: 

 Jednostranné 

 Oboustranné 

 Jednočinné s plunžrem 
 

Dle uspořádání pevných a pohyblivých částí dělíme hydromotory na: 

 S pevným válcem 

 S pevnou pístnicí 

 S výkyvným válcem 
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Jednostranný přímočarý hydromotor. Oboustranný přímočarý hydromotor. 



Rozdělení přímočarých hydromotorů 
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Jednočinný přímočarý hydromotor s plunžrem. Uspořádání s pevným válcem. 

Uspořádání s pevnou pístnicí. 
Uspořádání s pevnou pístnicí. 



Rozdělení přímočarých hydromotorů 
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Uspořádání s výkyvným válcem. 

Otočný čep 

Výkon přímočarých hydromotorů: 

ηQpηvFP 

F   síla vyvozená pístem 

v   rychlost pístu 
η   účinnost 

p   tlak kapaliny 

Q  objemový průtok 



Rotační hydromotory 
Umožňují plynulou regulaci otáček ve velkém rozsahu. Mají malou hmotnost i 

malé rozměry. Při přetížení hydromotoru nehrozí jeho poškození. Mohou 

dlouhodobě pracovat při velmi nízkých otáčkách (blízké nule). 
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Pístový radiální hydromotor [7]. 

Krouticí moment na hřídeli hydromotoru: 

ηRSΔpηRFMK 

MK  krouticí moment 

R    rameno síly 

η     účinnost 

S    plocha pístu 

Δp  tlakový spád 

Výkon hydromotoru: 

ηQΔpωMP K 



Příklady hydromotorů 
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Rotační lamelový hydromotor. 

Hydromotor s orbitovým pohybem [8]. 



Příklady hydromotorů 
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Axiální rotační pístový hydromotor. 



Kontrolní otázky 

 Nakreslete schéma přímočarého hydromotoru. 

 Jaké výhody a nevýhody mají hydromotory? 

 Jak dělíme přímočaré hydromotory? 

 Popište hydromotor na následujícím obrázku. 
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Hydromotor [5]. 
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