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Anotace 

Disertační práce se zabývá vývojem a optimalizací bezpečných vzduchových 

pohonů do 15 kW. Konkrétně se jedná o zubové pneumotory, které jsou tvořeny 

dvěma ozubenými koly, které jsou v záběru a roztáčena pomocí stlačeného vzduchu. 

Práce se zabývá vývojem pneumotorů s nestandardním HCR ozubením. 

V  teoretické části práce jsou výpočty geometrického objemu zubového 

pneumotoru, dle různých autorů. Následně jsou uvedeny výpočty výkonových 

parametrů pneumotoru. Experimentální část popisuje návrh nového výpočtu 

geometrického objemu pomocí numerických metod. Následuje vývoj optimalizačního 

programu pro návrh zubového pneumotoru, kdy je pneumotor navrhován se 

zřetelem na více jeho výstupních parametrů najednou.  

SNIEHOTTA P.: Výzkum a optimalizace bezpečných vzduchových pohonů o výkonu do 15 

kW, VŠB – TU Ostrava, Katedra částí a mechanismů strojů, 2015, 109 s., 54 s. přílohy 

Annotation 

Dissertation thesis deals with the development and optimization of safe air 

drives up to 15 kW. Specifically, the gear air engines which are created by two gears 

which are in the contact and spun by using compressed air. The work deals with the 

development of air engines with non-standard HCR gearing. 

In the theoretical part are calculations of the geometric volume of the air 

engine. Calculations of air engine performance parameters are at the end of the 

theoretical part. The experimental part describes the design of a new calculation of 

the geometric volume using numerical methods. Followed be the development of 

the optimization program for the design of the gear air engine, wherein the air 

engine is designed with regard on more of his output parameters simultaneously.  

SNIEHOTTA P.: Research and optimization of safe air drives up to 15 kW, VŠB – TU 

Ostrava, Department of Machine Parts and Mechanisms, 2015, 109 s., 54 s. appendix 
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 Úvod  
Přestože se ještě před několika lety zdálo, že éra vzduchových motorů pomalu 

končí, tak v současnosti lze hovořit o jejím opětovném rozmachu. K tomu jsou 

k dispozici efektivní zdroje tlakového vzduchu i zařízení pro jeho úpravu. Proto 

v souladu s ekologičností provozu těchto pohonů (zcela neškodné médium – vzduch) 

dochází k jejich opětovnému rozvoji. Nyní je nutné na kvalitní tlakové zdroje navázat i 

výkonnými novými pneumotory.  

Prvotní impulz pro realizaci práce vzešel od firmy Koexpro Ostrava a.s., která 

vznesla požadavek na vývoj nové generace zubového pneumotoru, který využívá 

nejnovější výsledky výzkumu v oblasti geometrie ozubení. Tato kola jsou pak 

roztáčena pomocí stlačeného vzduchu. Práce se zabývá vývojem pneumotorů 

s nestandardním HCR ozubením. Návrh takovýchto pneumotorů se dosud řešil za 

pomoci přibližných a srovnávacích výpočtů. Typickým představitelem jsou postupy 

pro výpočet geometrického objemu, tedy vnitřního pracovního objemu pneumotoru. 
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1 Cíle disertační práce 

V úvodu teoretické části práce jsou popsány jednotlivé typy pneumotorů, 

včetně jejich výrobců. Dále jsou uvedeny termodynamické jevy vznikající 

v pneumotorech, konktrétně je to popis jednotlivých pracovních cyklů v jakých může 

zubový pneumotor pracovat. V dalších kapitolách jsou pak uvedeny výpočty 

geometrického objemu (dle různých autorů) a výkonových parametrů zubového 

pneumotoru.   

V experimentální část je rozdělena na dvě části. V první je popsán návrh nového 

výpočtu geometrického objemu pomocí numerických metod. Geometrický objem 

vypočtený touto novou metodou je pak srovnán s ostatními běžně používanými 

výpočty. Druhá část se zabývá vývojem optimalizačního programu pro návrh 

zubového pneumotoru. Nový je přístup k návrhu, kdy je pneumotor navrhován se 

zřetelem na více jeho výstupních parametrů najednou. Následuje praktická ukázka 

programu při návrhu pneumotoru. V příloze je pak detailně popsán zdrojový kód 

všech programů.  

Cíle práce tedy byly stanoveny následovně:  

- odvození přesného výpočtu geometrického objemu pro zubové 

pneumotory, při použití High Contact Ratio (HCR) ozubení  

- nalezení vztahů pro výpočet ztrát vzduchu v pneumotoru v závislosti na 

celkových rozměrech pneumotoru 

- analýza možností minimalizace setrvačných hmot a celkové hmotnosti 

pneumotoru 

- vytvoření optimalizačního postupu pro zubový pneumotor s ohledem na 

výkonové parametry pneumotoru, záběrové vlastnosti ozubení, ztráty 

vzduchu, minimální setrvačné hmoty a hmotnost 

- plná automatizace optimalizačního postupu 

- návrh, konstrukce a následná výroba funkčního vzorku pneumotoru. 
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2 Úvod do problematiky pneumatických motorů 

Pneumatické motory jsou součástí pneumatických mechanismů, které 

využívají k přenosu energie stlačeného vzduchu. Podle přenášeného druhu energie 

rozdělujeme pneumotory na:  

- pneumostatické – využívají tlakovou energii stačeného vzduchu 

- pneumodynamické – využívají kinetickou energii stlačeného vzduchu 

2.1 Zubové pneumotory 

Zubové pneumotory jsou tvořeny dvěma ozubenými rotory, uložených ve skříni 

s nepatrnými vůlemi Jejich výhodou je možnost přetížení bez jakýchkoliv následků.  

 

Obr. 2.1 Princip činnosti zubového pneumatického motoru [1]  

Motory mohou být se zuby přímými, šikmými nebo šípovými, s vnějším i 

vnitřním ozubením. Motory se zuby přímými a šikmými pracují jako plnotlaké. Pro 

výkony do 5 kW se používají motory se zuby přímými, od 5 do 15 kW se pak používají 

zuby šikmé. U výkonů od 15 do 50 kW (i větších) se používají zuby šípové. Otáčky 

zubových pneumotorů se pohybují mezi 25 až 50 s-1 (1500 3000 min-1). Spotřeba 

vzduchu se podle provedení u tohoto typu motoru pohybuje mezi 560 2100 mN
3h-1. 

Mezi výrobce zubových pneumotorů patří u nás Ostroj Opava, PD profi Ostrava a 

Koexpro Ostrava. Mezi světové výrobce pak patří Deprag , Ingersoll Rand, Gast, 

Düsterloh Fluidtechnik. 
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Obr. 2.2 Zubový pneumotor MPZ 15 (PD profi ) [2] 

2.1 Současný stav při návrhu pneumotoru 

V současné době většina dnešních konstrukčních postupů pro návrh zubového 

pneumotoru, nepočítá s použitím nestandardního HCR ozubení. Pokud však bude 

potřeba navrhnout pneumotor s HCR ozubením a budou použity současné postupy 

pro jeho návrh, budou výsledky nepřesné. 

Navíc tyto výpočty počítají parametry pneumotoru odděleně bez zřetele na jiné 

parametry. Pak může být zubový pneumotor např. při daném výkonu optimálně 

navržen z hlediska minimálních rozměrů, ne však již z hlediska záběrových vlastností. 

Nikdo se nezabývá návrhem parametrů pneumotoru jako celku. 

Tato práce se tedy zabývá návrhem výpočetního postupu pro zubové 

pneumotory s nestandardním ozubením HCR, s důrazem na komplexní optimalizaci 

všech parametrů pneumotoru. 
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3 Výpočet zubových pneumotorů – obecně 

Znalost vlastností pneumotorů při různých pracovních režimech je důležitá při 

návrhu celého pohonu pro daný stroj, či zařízení. Základním parametrem u 

pneumotorů je geometrický objem Vg. Toto je hlavní parametr všech pneumotorů, ze 

kterého se pak vychází při výpočtu výkonu P, krouticího momentu M a spotřeby 

vzduchu Qs. Pro jeho výpočty je potřeba znát parametry ozubení, tedy: 

- Modul ozubení m 

- Počet zubů z 

- Pracovní osovou vzdálenost aw 

- Úhel profilu α 

- Jednotková výška hlavy  ha
* 

- Jednotková výška paty  hf
* 

- Úhel sklonu šroubovice β 

Z těchto hlavních parametrů jsou pak vypočteny další hodnoty potřebné pro 

výpočet geometrického objemu. 

3.1 Výpočet geometrického objemu pneumotoru 

Přesné určení geometrického objemu zubového motoru, je vzhledem ke 

složitým tvarovým a kinematickým poměrům značně složité. Dobrých výsledků se 

dosáhne zplanimetrováním průřezu pracovního prostoru, nakresleného ve 

zvětšeném měřítku pro několik poloh záběrového bodu. Na začátku je nutné rozlišit 

pojmy geometrický objem a pracovní prostor pneumotoru. Geometrický objem 

charakterizuje objem vzduchu vytlačeného za ideálních podmínek během jedné 

otáčky pneumotoru. Objem vzduchu, který se přitom vrací během každé otáčky 

z prostoru výfuku do prostoru sání (daný hlavovou vůlí mezi koly) se nazývá mrtvý 

prostor. 
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 Obr. 3.1 Objem započítaný do geometrického objemu Vg – červeně,  mrtvý prostor - filaově 

Pojem pracovní prostor je poněkud abstraktnější. Za pracovní prostor 

pneumotoru se považuje celý (popř. jen část) vnitřní prostoru pneumotoru, kde koná 

vzduch práci, tedy včetně prostoru sání a výfuku. V praxi se pro první návrh, při 

výpočtu geometrického objemu, většinou používá zjednodušených a empirických 

vztahů. Skutečný změřený objem se popř. koriguje dodatečnou úpravou šířky kol. 

Evolventní ozubení - nekorigovaná kola, přímé ozubení 

Výpočet dle [1] str. 95. Pro přibližný výpočet geometrického objemu se 

předpokládá, že objem zubu a zubové mezery je stejný. Geometrický objem motoru, 

dle autora, se pak spočte, jako součet objemu zubových kol 1 a 2. 

 2 2

1 2
2 2 6,28gV V V b m d b m z b m z  ( 3.1) 

kde  

- šířka ozubení  b 

- modul ozubení  m  

- průměr roztečné kružnice d m z  

- počet zubů 
1 2

z z z  
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aw

da

df
d

ha hf
c

 

Obr. 3.2 Schéma geometrického objemu 

Ze vztahu plyne, že je vhodné volit modul co největší, neboť je umocněn na 

druhou. Rovnice nevychází zcela přesně, zvláště při malých hodnotách počtu zubů z.  

Evolventní ozubení - korigovaná kola, přímé zuby 

Vztah předpokládající stejný objem zubu a zubové mezery 

Velmi přesný výsledek lze dostat odvozením vycházejícím z geometrie ozubení.  

 

2 2 2

2
2 2 12

a w b
g

d a p
V b   ( 3.2) 

kde 

- aw pracovní osová vzdálenost 

- cosb Wp m  rozteč na základní kružnici  

-  úhel profilu kola 

- γ koeficient, daný souč. trvání záběru profilu   

- pb rozteč na základní kružnici 
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Při výpočtu geometrického objemu Vg se bere v úvahu i mrtvý objem (vzduch, 

který se vrací z oblasti výfuku do oblasti sání) zubové mezery (viz. Obr. 3.1) 

Nestejný objem zubu a zubové mezery 

Pokud se nedá předpokládat, že objem zubové mezery je stejný jako objem 

zubu, je možné použít metodu, kdy se předpokládá, že poměr geometrického 

objemu Vg (součtu objemů zubový mezer) k objemu pracovního prostoru Vp se rovná 

poměru šířky zubové mezery zubu etw na valivé kružnici v čelní rovině k obvodu valivé 

kružnice. Pro případ, kdy jsou obě kola stejná, je průměr valivé kružnice dw roven 

pracovní osové vzdálenosti aw. Pak 

2 2

2
cos 2

cos

cos

2

t

n t
t

t w t tw

ntw

g a v

w

p
x m tg

p a inv inv z
z m

V d d
a  

 ( 3.3) 

kde 

- dv průměr výpočtové kružnice 

- pt rozteč na roztečné kružnici 

- αt úhel profilu čelní 

- αtw úhel záběru čelní pracovní (valivý) 

3.2 Nový přístup pro stanovení geometrického objemu 

Všechny dříve uvedené metody výpočtu geometrického objemu Vg využívaly 

zjednodušení pro jeho výpočet. Pro přesný výpočet je potřeba znát plochu průřezu 

zubové mezery v čelní rovině. Analyticky je však tento výpočet velmi složitý. Tuto 

úlohu však lze převést na úlohu numerickou a tím zajistit vysokou přesnost výpočtu. 

Pro ukázku postupu výpočtu platí, že obě ozubená kola v pneumotoru jsou 

stejná. Pro jednodušší výpočet je místo průřezu plochy zubové mezery je počítáno s 

průřezem plochy zubu.  Plocha zubové mezery se pak snadno dopočte. Výpočet 
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plochy průřezu zubu vychází z rovnic šířky zubu na libovolném průměru v čelní 

rovině. Výška pracovního prostoru h je dána 

 2

a v

a w

d d
h d a

  ( 3.4) 

Celková plocha boků zubů v čelní rovině se vypočte z plochy boku jednoho 

zubu, vynásobenou počtem zubů z.  
k

h

S i

i

dv

di

 

Obr. 3.3. Výpočet plochy zubu 

Celková plocha boku jednoho zubu S je pak dána součtem jednotlivých ploch Si, 

kde n je počet těchto ploch. 

 
1

n

i

i

S S
 

 ( 3.5) 

Plocha Si se vypočte tak, že se vypočte na daném průměru tloušťka zubu v čelní 

rovině, která je následně vynásobena velikostí výšky segmentu k. 

 i i i

h
S s k s

n  
 ( 3.6) 
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U výpočtu tloušťky zubu si na libovolném průměru se vychází ze známého 

vztahu pro výpočet šířky. Lepší výsledky vycházejí, pokud se do celkového výsledku 

geometrického objemu nezapočítává prostor, kde jsou zuby v záběru - plocha Sp.  

aw
da

Sp

 
Obr. 3.4 Společný prostor Sp; původní výpočet – červeně, nový výpočet žlutě. 

Zde se vrací vzduchu z místa výfuku, zpět do míst přívodu tlakového vzduchu. 

Vypočte se jako součin plochy jednoho zubu Szc a součinitele záběru profilu εα.  

 
2p zcS S

  ( 3.7) 

Pro případ, kdy obě kola mají stejné parametry, pak platí, že průměr valivé 

kružnice dw se rovná pracovní osové vzdálenosti aw (dw = aw). Výsledná plocha 

průřezu zubových mezer v čelní rovině Szm je 

 
2 2

2
4

zm a v zc pS d d z S S
  ( 3.8) 

Geometrický objem pneumotoru Vg je pak součin plochy Szm a šířky motoru b 

 
bSV zmg  

 ( 3.9)
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4 Optimalizace zubového pneumotoru  

Hlavním cílem této práce je navrhnout takový optimalizační postup, který 

zahrne všechny připravené kritéria a postupy: 

- přesný výpočet geometrického objemu pneumotoru 

- vliv rozměrů pneumotoru na ztráty vzduchu 

- minimalizace setrvačných hmot 

- minimalizace hmotnosti. 

4.1 Postup optimalizace zubového pneumotoru 

Najít jedno optimální řešení pro všechny parametry najednou by bylo obtížné. 

Proto je nutné vytvořit jednoúčelový optimalizační program, který ze zadaných 

parametrů a okrajových podmínek nalezne optimální řešení. Optimalizaci zubového 

pneumotoru je možno rozdělit na dvě části. Na výpočet výstupních hodnot ze 

zadaných vstupních parametrů a okrajových podmínek a druhou část, kde jsou 

výsledky seřazeny, a hledá se optimální řešení. 

Do optimalizačního programu vstupuje řada vstupů. Ty se dají rozdělit na tři 

typy. První jsou takové, které mají konstantní charakter (vstupy prvního typu), druhé, 

které jsou okrajovými podmínkami (vstupy druhého typu) a jejich hodnota se během 

výpočtu mění v zadaném rozsahu, poslední pak jsou koeficienty pořadí, které 

ovlivňují výsledek optimalizačního programu. 

4.2 Stručný přehled vstupů a výstupů 

Nejdůležitější je zajistit, aby výsledný návrh pneumotoru měl požadované 

výkonové parametry (výkon, otáčky). V této části je stěžejní, jak z předchozích kapitol 

vyplývá, vypočítat co možná nejpřesněji geometrický objem daného pneumotoru. 

Neméně důležité však je správně odhadnout, či vypočíst (popř. změřit) velikost 

indikované účinnosti ηi a mechanické účinnosti ηm. 
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Obr. 4.1. Schéma optimalizace 

Vstupy prvního Vstupy druhého 

Volba pro 1. krok 

Výpočet P 

Je P 

vyhovující? 

Změna vstupů 

Uložit vstupy a výstupy do tabulky  

Vyčerpán 

rozsah 

vstupů? 

Seřazení výstupů 

Nalezení nejlepšího návrhu 

Výpis výsledků do listu v Excelu 

ANO 

ANO 

NE 

NE 

Výpočet 

výstupů 

Nalezení 

optimální

Výpočet dalších výstupů ( η
Q
, ε

γ
, …) 

Vstupy třetího typu 
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Špatné odhadnutí těchto parametrů může totiž ovlivnit celý optimalizační 

výpočet. Vedlejší, ale nezbytný parametr pro správnou funkci zubového pneumotoru 

je to, aby součinitel trvání záběru profilu εα nebyl menší než 1. V opačném případě by 

docházelo k úniku vzduchu díky netěsnosti mezi zuby, ve chvíli bez kontaktu.   

Pro výpočet výkonu P je potřeba znát, kromě zadaných parametrů, které má 

pneumotor splňovat (otáčky, vstupní a výstupní tlak vzduchu…), i okrajové podmínky 

jako jsou modul, šířka kol, úhel šroubovice ozubení, korekce apod. Pro dané 

parametry se nejdříve provede kontrola navrženého ozubení. Pokud některá 

z podmínek nevyhovuje, výpočet se přeskočí a pokračuje dalším krokem. V opačném 

případě se vypočte výkon pneumotoru P. Pokud návrh vyhovuje všem vstupním 

parametrům, zapíše se do paměti programu. 

 požadovaný n požadovanýP P k P
  ( 4.1) 

Kde 

- Ppožadovaný výkon požadovaný 

- Pn návrhový výkon vypočtený programem 

- k  přípustný násobek požadovaného výkonu 

Následně jsou vypočteny ztráty vzduchu Qz (a průtoková účinnost ηQ), hmotový 

moment setrvačnosti Ic, hmotnost mc a součinitel trvání záběru součtový εγ. U těchto 

parametrů požadujeme, aby byly minimální. 

 
, , min.z c cQ I m

  ( 4.2) 

Druhou částí je pak zhodnocení všech vypočtených. Pro porovnávání různých 

vypočtených parametrů, je proto potřeba je převést absolutní hodnoty na relativní. 

Nejjednodušším řešením je vytvořit pořadí daných návrhů v každém parametru. 
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Tab.  4.1 Ukázka výsledků výpočtu v jednotlivých parametrech 

Číslo 

návrhu 

i 

Výkon P 

[kW] 

Průtoková 

účinnost  

ηQ [-] 

Moment 

setrvačnosti 

Ic [kg .mm2] 

Hmotnost mc 

[kg] 

Součinitel 

trvání záběru 

εγ [-] 

113 2,53 0,87 284 6,25 2,36 

114 2,15 0,84 315 6,31 2,15 

 

V další tabulce jsou zobrazeny stejné návrhy 113 a 114, avšak u jednotlivých 

parametrů je uvedena, pořadí konkrétního návrhu ze všech úspěšných návrhů. 

Tab.  4.2 Ukázka pořadí výpočtu v jednotlivých parametrech 

Číslo 

návrhu 

i 

Pořadí 

Výkon P 
Průtoková 

účinnost ηQ 

Moment 

setrvačnosti 

Ic 

Hmotnost mc 

Součinitel 

trvání záběru 

εγ 

113 25. 54. 36. 78. 22. 

114 135. 98. 69. 82. 37. 

 

Aby se dalo rozhodnout, který návrh je ten nejoptimálnější, je potřeba dílčí 

výsledky sjednotit v jedno číslo – výsledné pořadí. Pro účel slouží jednoduchý vztah, 

ve kterém je každému parametru j v optimalizaci přiřazena určitá „váha“, 

reprezentovaná koeficientem kj. Čím vyšší je hodnota koeficientu kj, u konkrétního 

parametru, tím více bude mít tento parametr vliv na výsledné pořadí.  

 
P Pi p pi Ic Ici mc mci i

ci

P p Ic mc

k p k p k p k p k p
p

k k k k k  ( 4.3) 

Kde 

- pci výsledné skóre pořadí daného návrhu i 

- pji pořadí v parametru j 

- kj koeficient dávající „váhu“ parametru j 

- j parametr (P – výkon; ηQ – průtoková účinnost; atd.) 
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4.3 Vlastní optimalizační program 

Pro lepší použitelnost programů, byly všechny naprogramovány v programu 

Microsoft Visual Basic 7.0, zabudovaný v programu Microsoft Excel. Při smysluplných 

rozsahy okrajových podmínkách, je možné dosáhnout až 107 možný kombinací. 

 

Obr. 4.2 Vstupní obrazovka optimalizačního programu – vstupy 

Jedná z hlavních věcí, která konstruktéra při návrhu zajímá, jsou celkové 

rozměry pneumotoru. Proto jsem se rozhodl, že rozsah počtu zubů z se vypočte 

právě z rozsahu hlavového průměru da, modulu m a úhlu šroubovice ozubení β.  

 2 cosa

a

n

d
z h

m
 ( 4.4) 

Pak již následuje definice kroků výpočtu. Je zřejmé, že se bude jednat o 

čtyřdimensionální výpočet (4D). Stupně výpočtu jsou v následujícím pořadí: 

1. Modul ozubení m 

2. Úhel šroubovice ozubení  β 

3. Počet zubů  z 

4. Šířka ozubení b 
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Kód pro vstup těchto parametrů vypadá pak podle Obr. 4.3. Pak již následuje 

výpočet základních parametrů ozubení. Prvním je výpočet roztečného průměru d. 

 
cos

n

t

m z
d m z

 ( 4.5) 

Pokud je ozubení nekorigované pak platí, že pracovní osová vzdálenost aw se 

rovná roztečnému průměru d. Protože je hodnota aw zaokrouhlena, je nutné 

vypočítat korekci ozubení x na předepsanou osovou vzdálenost. 

 

Obr. 4.3 Vstupy při výpočtu modulů, zubů a úhlu sklonu zubů (bez šířky ozubení) 
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Problém nastává v případě, kdy je malý počet zubů. Pak je možné, že ozubení 

bude podřezáno. Samozřejmě, že lze navrhnout nepodřezané soukolí. Proto je do 

programu vložena nabídka, zda má být ozubení podřezáno či nikoliv.  

Následně je provedena kontrola ozubení na minimální tloušťku ozubení na 

hlavovém průměru sa (včetně podprogramu pro zkrácení hlavy), interferenci na patě 

kol, minimální hodnotu součinitele trvání záběru profilu εα a kontrola zda podřezání 

nezkracuje funkční část evolventy. Následuje výpočet geometrického objemu Vg a 

výkonu pneumotoru P, průtokové účinnosti ηQ, součinitele trvání záběru εγ, 

momentu setrvačnosti Ic a hmotnosti mc. 

 

Obr. 4.4 Výpočet průtokové účinnosti ηQ  

Po vypočítání všech parametrů v aktuálním kroku je potřeba tyto parametry, 

zapsat do paměti. Pro tento účel jsou definovány dvě matice vysledek a hodnota.  

Tab.  4.3 Parametry matice vysledek 

Matice 
Výsledek 

(i,0) 

Výsledek 

(i,1) 

Výsledek 

(i,2) 

Výsledek 

(i,3) 

Výsledek 

(i,4) 

Výsledek 

(i,5) 

Parametr 
Číslo 

návrhu i 

Výkon P 

[kW] 

Součinitel 

trvání 

záběru εγ 

[-] 

Moment 

setrvačno

sti Ic 

[kg .mm2] 

Hmotnost 

mc 

[kg] 

Průtoková 

účinnost 

ηQ 

[-] 
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Tab.  4.4 Parametry matice poradi 

Matice 
hodnota 

(i,0) 

hodnota 

(i,1) 

hodnota 

(i,2) 

hodnota 

(i,3) 

hodnota 

(i,4) 

hodnota 

(i,5) 

hodnota 

(i,6) 

Parametr 

Počet 

zubů z 

[-] 

Modul 

ozubení 

m 

[mm] 

Korekce 

ozubení 

x 

[-] 

Úhel 

šroub. 

ozubení 

β [°] 

Pracovní 

osová 

vzd. aw 

[mm] 

Průměr 

hlavové 

kružnice 

da [mm] 

Šířka 

ozubení 

b 

[mm] 

Pro zadávání matic a vektorů ve Visual Basicu platí, že i nula je proměnnou, 

proto jsou hodnoty psány od nuly. 

Řazení výsledků probíhá systémem, že každý parametr je seřazen a poté je 

zapsáno pořadí jednotlivých návrhů. Takto jsou postupně seřazeny jednotlivé 

parametry a zapsáno samostatné matice razeni, která má stejný počet řádků jako 

matice vysledek a hodnota. Samotné řazení matic je realizováno na základě třídící 

metody Quicksort [5].  

Poté, co jsou zjištěna pořadí v jednotlivých kategoriích, se vypočítá koeficient 

počadí, dle rovnice 4.3. Vypočtený koeficient se zapíše od matice razeni. Jakmile jsou 

všechny koeficienty zapsány, dojde k jejich seřazení od nejmenšího k největšímu a 

výpisu všech parametrů do listu Optimalizace v Excelu. 

 

Obr. 4.5 Výstupní obrazovka optimalizačního programu – Výsledky vypočtených parametrů a jejich pořadí 
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5 Praktická ukázka optimalizace 

Pro zkoušku vytvořených programů bylo rozhodnuto, ve spolupráci 

s konstrukčním oddělením firmy Koexpro, a.s., vytvořit nový konstrukční návrh 

zubového pneumotoru pro pohon důlního vrátku. Požadované parametry byly: 

- minimální výkon pneumotoru  P = 4 kW  

- pracovní otáčky pneumotoru  n = 1900 min-1 

- minimální vstupní tlak  p1min = 0,3 MPa 

- maximální vstupní tlak  p1max = 0,6 MPa 

- použití nestandardního „HCR“ ozubení (se šikmými zuby) 

5.1 Vlastní konstrukční řešení pneumotoru  

Z pohledu požadovaných vlastností se po diskuzi s konstruktéry z Koexpra došlo 

k názoru, že nejdůležitější na návrhu zřejmě bude, aby pneumotor měl požadovaný 

výkon P. Druhým nejdůležitějším, se stal součinitel průtokové účinnosti ηQ. Pro nižší 

hlučnost a lepší záběr, bude třetí nejdůležitější parametr součinitel trvání záběru εγ. 

Z důvodu použití nestandardního „HCR“ ozubení bylo potřeba na začátku zvolit 

parametry ozubení (vyšlo ze zkušeností získaných na katedře): 

- jednotková výška hlavy ha
* = 1,3 

- jednotková hlavová vůle c* = 0,15  

- jednotkové zaoblení paty  ρ* = 0,228 

- úhel profilu  αn = 20° . 

Výsledkem byla konstrukce pneumotoru, včetně konstrukce stavěcí brzdy. Díky 

použití HCR ozubení se totiž rozměry pneumotoru tak zmenšily, že nebylo možné 

použít běžně dostupné brzdy a bylo potřeba vyvinout zcela novou brzdu.  
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Výsledné parametry ozubení pak byly následující: 

- modul  mn = 7 mm 

- počet zubů z1 = z2 = 10 

- šířka ozubení  b = 95 mm (jednoho kola) 

- sklon ozubení β = 33°  

- korekce ozubení  x1 = x2 = 0,40946 

- průměr hlavové kružnice  da = 105,5 mm 

- pracovní osová vzdálenost aw = 88,5 mm.  
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 Obr. 5.1 Výkres původního návrhu pneumotoru  

Výsledné vypočtené teoretické výkonové parametry pak byly: 

- geometrický objem  Vg = 1,08 dm3 

- výkon  P = 4,21 kW 

- krouticí moment Mk = 21,16 Nm 
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Součinitele trvání záběru pak (pro jedno kolo) vyšly  

- součinitel trvání záběru profilu εα = 1,17 

- součinitel trvání záběru součtový εγ = 3,52. 

Nakonec se však podařilo vytvořit fungující pneumotor, jak je vidět na 

následujících obrázcích.  

  

Obr. 5.2 Těleso pneumotoru a sestavený pneumotor 

5.2 Ověření optimalizačního programu 

Ve chvíli kdy byl optimalizační program dokončen, došlo k jeho odzkoušení. Při 

prvních návrzích, po konzultacích s konstruktéry z Koexpra, bylo rozhodnuto zadat 

parametry tak, že zadané okrajové podmínky byly blízké vytvořenému pneumotoru. 

Při druhé optimalizaci se rozsahy okrajových podmínek zvětšily. Při třetí optimalizaci 

pak byly do programu zadány parametry standardního ozubení. Cílem bylo zjistit, jak 

velké budou rozdíly mezi tímto a HCR ozubením.  
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Výsledky všech tří optimalizačních návrhů jsou uvedeny v následující tabulce 

Tab.  5.1 Srovnání nejlepších návrhů ze všech optimalizačních návrhů 

 Číslo optimalizačního návrhu 

 1. (bez) 1. (s) 2. (bez) 2. (s) 3. (bez) 3. (s) 

Výkon P 

[kW] 
2,269 2,343 2,469 2,494 2,482 2,472 

Součinitel εγ 

[-] 
3,9783 3,8507 4,6893 4,5176 3,5987 2,7084 

Moment 

setrvačnosti 

Ic [kg .mm2] 

10520 10693 17074 20276 15603 12323 

Hmotnost 

mc [kg] 
7,32 7,74 10,99 11,92 10,18 7,68 

Průtoková 

úč. ηQ [%] 
64,73 69,12 70,51 72,45 76,67 79,2 

Pozn.: bez – návrh bez podřezání; s – návrh s podřezáním 

V tabulce jsou lépe vidět poznatky už uvedené výše. Výkon u prvního návrhu je 

nižší než u návrhů ostatních. To je dáno hlavně tím, že program byl nastaven tak, aby 

se výsledné ozubení co nejvíce blížilo již vyrobenému pneumotoru. Toto nastavení 

pak ovlivnilo výsledky i v jiných parametrech. Součinitel trvání záběru εγ je pak vyšší u 

návrhů s HCR ozubením, oproti ozubení standardnímu. Navíc je těchto hodnot 

dosaženo při stejných nebo menších rozměrech, jak je vidět v následující tabulce. 

Moment setrvačnosti Ic a hmotnost mc nehrály v návrzích takovou roli, proto jsou u 

druhé a třetí optimalizace vyšší než u první.  

Parametry ozubení k jednotlivým návrhům pak ukazují, že u HCR ozubení je 

výhodnější použít větší počet zubů z a menší modul m. U standardního ozubení je 

tomu pak přesně naopak. Sklon ozubení β je pak u všech návrhů na horní hranici 

povoleného rozsahu. To je dáno, že s rostoucím úhlem β roste také velikost zubové 

mezery. 
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6 Závěr 

6.1 Zhodnocení výsledků práce 

V rámci práce byly získány nové poznatky pro návrh zubových pneumotorů a k 

tomu bylo vyvinuto několik softwarů zaměřených na jejich návrh. Za nejdůležitější 

část celé práce lze považovat nový způsob výpočtu geometrického objemu Vg 

zubového pneumotoru. Na rozdíl od všech obdobných výpočtů jsem se rozhodl tento 

výpočet provést na základě výpočtu plochy zubu v čelní rovině. Tento přístup byl 

zcela nový.  

Dalším krokem byl návrh programu, který by do návrhu započítával i další 

parametry, jako např. spotřebu vzduchu nebo kvalitu záběru ozubení komplexně. Ve 

výsledku vznikl program, jenž dokáže ze zadaných okrajových podmínek najít 

nejvhodnější návrhy s přihlédnutím k tomu, jakou dává konstruktér určitým 

parametrům váhu. Výsledkem je pak deset nejlepších návrhů, podle okrajových 

podmínek a preferencí jednotlivých parametrů, které může uživatel zadat. 

6.2 Využití výsledků v praxi 

Celá práce byla tvořena ve spolupráci se společností Koexpro, a.s. Ostrava, která 

se zabývá vývojem a výrobou zařízení a nástrojů pro důlní průmysl. Je zřejmé, že 

využití zubového pneumotoru v dolech je pro firmu zajímavé. Konkrétní výstupy jsou: 

- program pro výpočet geometrického objemu běžně používaný v každodenní 

praxi ve společnosti Koexpro, 

- program pro návrh zubových pneumotorů s preferencemi uživatele, 

- konstrukční návrh pneumotoru VMZ-4 s využitím optimalizačního programu, 

- konstrukční návrh pneumatické poháněcí jednotky PPJ 1800,  

- oprava udávaných parametrů u pneumotorů VMZ-3,5 a VMZ-7,5, 

- zahájení vývoje pohonu pro soupravu podpory chůze SCH - KX 1. 
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6.3 Přínos výsledků pro vědní obor 

Během výzkumu zubových pneumotorů bylo získáno mnoho nových poznatků 

nejen o zubových pneumotorech. Tím, že většina literatury je z poloviny 20. století, 

jsou nové numerické výpočty velkým přínosem. Za největší přínosy lze považovat: 

- nalezení vztahů pro výpočet ztrát vzduchu v zubových pneumotorech, 

- změna představy pro výpočet geometrického objemu Vg – odečtení objemu, 

kde jsou zuby v záběru, 

- nové poznatky při stanovení součinitele trvání záběru u „pseudošípového“ 

ozubení, 

- odvození vztahů pro minimalizaci setrvačných hmot a hmotnost zubového 

pneumotoru, 

- zjištění vlivu podřezání na velikost geometrického objemu Vg. 

6.4 Náměty pro další vědeckou činnost 

Hlavním cílem je úplné zavedení optimalizačního programu do praxe pro 

zrychlení a zkvalitnění návrhů pneumotorů. V rámci této fáze bude potřeba dále 

zkoumat vliv rozměrů pneumotoru na celkové ztráty vzduchu. Tato část je však velmi 

časově a hlavně finančně náročná. Dalším cílem je vylepšení programu pro výpočet 

geometrického objemu Vg. Prvotním cílem je doplnění numerického výpočtu plochy 

ozubení pod základní kružnicí db, v místě přechodové křivky. Na tuto část by pak 

mělo navazovat vytvoření kódu, který spočítá plochu zubu v případě, že je zub 

podřezán. Pak by bylo možno navrhnout pneumotor, jenž má díky podřezaným 

zubům menší rozměry než stejně výkonný pneumotor bez podřezaných zubů. Třetí 

fází by pak bylo doplnění programu o pevnostní výpočet ozubení na ohyb, aby bylo 

možné vytvořit takový návrh pneumotoru, kdy je zub již podřezaný, ale zároveň ještě 

vydrží požadované namáhání. 



29 

 

7 Seznam použitých pramenů 

7.1  Literatura 

[1] KOPÁČEK, Jaroslav a ŽÁČEK, Miroslav. Pneumatické zařízení strojů. 1. vydání. 

Ostrava : VŠB – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, 2003. str. 94 . ISBN 80-248-

0442-5. 

[2] Motor pneumatický zubový MPZ 15. PD profi. [Online] 23. 10 2014. [Citace: 11. 2 

2015.] http://www.pdprofi.cz/produkt/all/mpz15.php. 

[3] Spur Gear, Multi-Vane Air Motors. Ingersoll Rand. [Online] 16. 1 2012. [Citace: 12. 2 

2015.] http://www.ingersollrandproducts.com/am-en/products/air-motors/spur-

gear-multi-vane-air-motors/17-series. 

[4] ČSN 01 4608. Ozubená kola. Moduly. Praha : Úřad pro normalizaci a měření, 1980. 

str. 8. 

[5] MARTIN, David R. Quick Sort. Sorting Algorithm. [Online] 2007. [Citace: 20. 11 

2014.] http://www.sorting-algorithms.com/quick-sort. 

[6] Quicksort. Wikipedia. [Online] 18. 11 2014. [Citace: 20. 11 2014.] 

http://en.wikipedia.org/wiki/Quicksort. 

[7] KOPÁČEK, Jaroslav. Pneumatické mechanismy Díl I. Pneumatické prvky a systémy. 1. 

. Ostrava : VŠB – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, 1996. str. 267 . ISBN 80-7078-

306-0. 

[8] Zahnradmotoren. Deprag. [Online] 10. 10 2012. [Citace: 12. 2 2015.] 

http://www.deprag.com/druckluftmotoren/produkte/zahnradmotoren.html. 

[9] Gear Motor 4AM-GR20 (GM). Gast. [Online] 18. 2 2014. [Citace: 12. 2 2015.] 

http://www.gastmfg.com/product_detail.aspx?ProductID=325&ProductTypeID=32. 

[10] Pneumatic gearwheel motors PMW 160 - PMW 530. Düsterloh Fluidtechnik GmbH. 

[Online] 3. 8 2010. [Citace: 28. 12 2014.] 

http://www.duesterloh.de/doku/luft/katalog/lm1_004e.pdf. 



30 

 

[11] Pneumatikgetriebemotoren Baureihe DMO 8 - DMO 35. Düsterloh Fluidtechnik 

GmbH. [Online] 6. 4 2014. [Citace: 28. 12 2014.] 

http://www.duesterloh.de/doku/luft/katalog/lm1_008d.pdf. 

[12] BORISENKO, K. S. Pneumatičeskyje dvigatěly gornych mašin. Moskva : 

Ugletěchisdat, 1958. 

 

7.2  Vlastní publikace 

[13]  SNIEHOTTA, Patrik. Návrh zubového pneumotoru s využitím „HCR“ ozubení. In: 

Sborník referátů 52. konference kateder částí a mechanismů strojů. Ostrava, 

2011. s. 210-215. ISBN: 978-80-248-2450-5.  

[14]  SNIEHOTTA, Patrik. Design of a gear air engine whit use of „HCR“ gearing. In: 

Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava, Mechanical Series. 

Ostrava, 2012. ISSN 1210-0471. (v tisku) 

[15]  SNIEHOTTA, Patrik. Optimalizace návrhu zubového pneumotoru s využitím 

„HCR“ ozubení. In: Sborník referátů 53. konference kateder částí a mechanismů 

strojů s mezinárodní účastí. Brno, 2012.   

[16]  SNIEHOTTA, Patrik. Design of a Hydraulic Equipment for Rails Lifting. In: Sborník 

referátů 53. konference kateder částí a mechanismů strojů s mezinárodní 

účastí. Brno, 2012.   

[17] SLANINA, Radim; SNIEHOTTA, Patrik. Improving The Performance of Profiles 

Straightener SIMAC RD750 on Rolling Mill HCC at ArcellorMittal. In: Modern 

Methods of Construction Design: Proceedings of ICMD 2013. Hejnice, 2013. 

WoS: 000342348400042 

[18]  SLANINA, Radim; SNIEHOTTA, Patrik. The structural design of industrial vacuum 

cleaner for dental laboratories l. In: Book of Proceedings od the 55th 

international Conference of Machine Design Departments. Praha, 2014.   



31 

 

7.3 Funkční vzorky 

[19] SLANINA, Radim; SNIEHOTTA, Patrik; PISKORZ, Petr. Návrh zubového 

pneumotoru s použitím „High Contact Ratio" (HCR) ozubení. Funkční vzorek 

zubového pneumotoru s použitím „High Contact Ratio" (HCR) ozubení. 2012.   

[20] SLANINA, Radim; SNIEHOTTA, Patrik; BEZECNÝ, Jan. Konstrukční řešení 

odsávacího modulu EM1. Funkční vzorek odsávacího modulu Appledesign EM1. 

2013.   

[21] SLANINA, Radim; SNIEHOTTA, Patrik; BEZECNÝ, Jan. Konstrukční řešení 

zkušebního vzorku průmyslového vysavače pro zubní laboratoře. Funkční vzorek 

průmyslového vysavače Appledesign Applebox DL2013 pro zubní laboratoře. 

2013.   

[22] SLANINA, Radim; SNIEHOTTA, Patrik; BEZECNÝ, Jan. Konstrukční řešení 

zkušebního vzorku laboratorního stolu MIG pro zubní laboratoře. Funkční vzorek 

laboratorního stolu Appledesign MIG pro zubní laboratoře. 2013.   

  



32 

 

8 Životopis 

Ing. Patrik Sniehotta 

Osobní údaje 

Jméno a příjmení Patrik Sniehotta 

Datum narození 18. 3. 1986  

Trvalé bydliště Olšina dolní 11, 747 27 Kobeřice  

Státní příslušnost Česká republika, SRN 

 

Telefonní kontakt  +420 608 046 078 

E-mail patrik.sniehotta@gmail.com 

Studium  

2010 - dosud VŠB - TU Ostrava, Fakulta strojní 
 Doktorské studium 
 Obor: Stavba výrobních strojů a zařízení 
 Disertační práce: „Výzkum a optimalizace bezpečných vzduchových 

pohonů o výkonu 15 kW“ 

  

2008 - 2010 VŠB - TU Ostrava, Fakulta strojní 
 Titul: Ing. 
 Obor: Konstrukce strojních dílů a skupin 

 Diplomová práce: „Zkušební zařízení šnekových převodovek“ 

 Ocenění: studium ukončeno s vyznamenáním 

 

2005 - 2008 VŠB - TU Ostrava, Fakulta strojní 
 Titul: Bc. 
 Obor: Konstrukce strojních dílů a skupin 

 Bakalářská práce: „Návrh jeřábové lanovnice na 30t“ 

  

2001 - 2005 Střední průmyslová škola a střední umělecko-

průmyslová škola Opava  
 Obor: Strojírenství se zaměřením na výpočetní techniku 

 

 

Ostrava 2015 


