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LINKÖPINGS UNIVERSITET 
IEI 

Kursplan: Hydrauliska pumpar och motorer, design 
och funktion, 6 hp  (6FIEI37)

(Fluid power pumps and motors - design and function) 

Kursens syfte 

Kursen syftar till att ge ökad kunskap om uppbyggnad och funktion av hydrauliska 
pumpar och motorer. Konstruktion av hydraulmaskiner inkluderar många 
fundamentala maskinelement och maskintekniska teorier vilket leder till att 
kursdeltagarna får en bredare maskinteknisk förståelse.

Kursmål 
Efter avslutad kurs förväntas deltagarna kunna: 

• Redogöra och kritiskt analysera olika maskintyper och dess konstruktion
• Redogöra och analysera viktiga maskintekniska fenomen för

hydraulmaskiner
• Applicera kunskapen i en konstruktions- och/eller simuleringsuppgift

Innehåll 

Kursen tar upp följande: 
• Konstruktion av hydraulmaskiner av kolvtyp
• Verkningsgrad för hydraulmaskiner
• Tätspaltsteori för hydraulmaskiner
• Pulsationer och ljud från hydraulmaskiner inklusive simulering och

mätteknik
• Hydraulmaskiner och dess system (Digital systems, pump controlled

systems, Epumps)
• Andra typer av hydraulmaskiner
• Regulatorer för ställtal

Förkunskaper 

Behöriga för doktorandstudier inom maskinteknik och andra angränsande 
ämnesområden.  
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Målgrupp 

Forskarstuderande framför allt inom Fluida och Mekatroniska System. 
Forskarstuderande inom andra ämnesområden med frågeställningar som berör 
hydraulmotorer och pumpar. Yrkesverksamma ingenjörer med bra teknisk 
utbildning. 

Undervisning 

Undervisningen sker genom föreläsningar och seminarier och avslutas med ett 
individuellt projekt som presenteras på ett slutseminarium. 
Undervisningsspråk: engelska. 

Litteratur 

Diverse artiklar och annat material som delges under kursens gång. 

Examination 

Deltagande på föreläsningar/seminarier. Enskild projektuppgift som redovisas 
med en skriftlig rapport samt vid en presentation för övriga kursdeltagare. 
Uppgiften väljs i samråd med examinator/kursledare/handledare. 

Övrigt 

Kursen beaktar lika villkor och har som mål att ta tillvara de resurser som 
studenter med olika bakgrund, livssituation och kompetens tillför 
utbildningen 

Litteraturlista och schema fastställs i annan ordning 

Kursutvärdering ska göras av kursansvarig efter varje kurstillfälle. Resultatet av 
kursutvärderingen ska kommuniceras till deltagarna samt 
forskarutbildningsrådet vid IEI. 
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Course plan: Fluid power pump and motors – design 
and function, 6 ECTS (6FIEI37)

Purpose of the course 

The course aims to provide increased knowledge about the design and function 
of hydraulic pumps and motors. Construction of hydraulic machines includes 
many fundamental machine elements and mechanical engineering theories, 
which leads to the course participants gaining a broader understanding of 
mechanical engineering. 

Course objectives 

After completing the course, participants are expected to be able to: 
• Describe and critically analyze different machine types and their

construction
• Describe and analyze important mechanical engineering phenomena for

fluid power machines
• Apply the knowledge in a design and / or simulation task

Content 

The course covers the following: 
• Construction of piston type hydraulic machines
• Efficiency for hydraulic machines
• Sealing gap theory for hydraulic machines
• Pulsations and sounds from hydraulic machines including simulation and

measurement technology
• Hydraulic machines and their systems (Digital systems, pump controlled

systems, Epumps)
• Other types of hydraulic machines
• Controllers for displacement variations

Previous knowledge 

Eligible for doctoral studies in mechanical engineering and other related subject 
areas. 
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Target group 

PhD students primarily in Fluid and Mechatronic Systems and PhD students in 
other subject areas with research concerning hydraulic motors and pumps. 
Professional engineers with good technical training. 

Teaching 

The teaching takes place through lectures and seminars and ends with an 
individual project that is presented at a final seminar. 

Literature 

Various articles and other material distributed during the course. 

Examination 

Participation in lectures / seminars. Individual project assignment that is 
presented with a written report and at a presentation for other course 
participants. The assignment is chosen in consultation with the examiner / course 
leader / supervisor. 

Other 

The course considers equal conditions and aims to make use of the resources that 
students with different backgrounds, life situations and skills add to the 
education. 
 
Bibliography and schedule are determined in a different order 
 
Course evaluation must be done by the course coordinator after each course 
opportunity. The results of the course evaluation must be communicated to the 
participants and the postgraduate education council at IEI. 
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