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ABSTRAKT 

Bakalářská práce obsahuje popis a rozdělení pneumatických pohonů, hlavní část je věnována 

přímočarým pneumatickým motorů, jejich konstrukčním provedení a popisu jednotlivých 

částí motoru s ohledem na jeho funkci. Součástí rešerše je výpočet na vzpěrnou stabilitu pístní 

tyče a stručný popis prvků v pneumatickém obvodu. 

Další část práce se věnuje popisu matematického modelu pneumotoru, který vyúsťuje 

v simulaci průběhu veličin popisujících chod motoru. Model je zpracován pro dvojčinný 

pneumotor a jednočinný pneumotor s vratnou pružinou. Součástí tohoto modelu je 

zpracovaný i model třecí síly. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Přímočarý pneumatický motor, vzpěrná stabilita, třecí síla, matematický model 

 

 

 

ABSTRACT 

Bachelor thesis contains description and categorization of pneumatic actuators, main part is 

devoted to linear pneumatic motors, their design and description of individual parts of the 

motor with respect to its function. Part of this thesis is devoted to buckling stability of the 

piston rod and brief description of the parts in the pneumatic circuit. 

Next part of the thesis is deals with description of mathematical model of pneumatic 

cylinder, which results in simulation of variables describing the operation of the motor. 

Simulation has been done on double-acting and single-acting pneumatic cylinder with return 

spring. This mathematical model also includes a friction force model. 
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ÚVOD 

Pneumatické motory jsou velmi často využívaným hnacím prvkem při automatizaci a mecha-

nizaci technologických procesů. Stlačený vzduch je obecně používán v řadě manipulátorů 

a dalších mechanizmů, kde stačí malé síly a je třeba rychlý pohyb s vysokou frekvencí. Často 

jsou využívány v konstrukci a stavbě balících, výrobních strojů a linek ve většině průmyslo-

vých odvětví jako např. textilním, strojírenském, dřevozpracujícím, potravinářském průmyslu 

atd. Využívají se zejména pro jejich jednoduchost konstrukce, nízkou pořizovací cenu, vyso-

kou spolehlivost a čistotu provozu. Mezi jejich další výhody patří dostupnost stlačeného 

vzduchu, jeho rozvod na delší vzdálenosti a bezproblémové skladování ve vzdušnících. 

Dle principu práce a v mnoha směrech i podle konstrukce jsou pneumatické motory 

shodné s hydraulickými motory. Avšak jejich hlavními výhodami v porovnání 

s hydraulickými motory je již zmíněná jednoduchost konstrukce, technologická nenáročnost 

na výrobu, možnost vysokých pohybových rychlostí a práce v prašném nebo náročném pro-

středí na čistotu, či v prostředí s nebezpečím výbuchu. 

První zmínky o účinném využití stlačeného vzduchu pochází ze 17. století, kdy Otto 

von Guericke, Blaise Pascal a Denis Papin položili vědecké základy k jeho využití. Následně 

vývojem parních strojů v průběhu 19. století získalo dalšího významu využití stlačeného 

vzduchu jako energie pro pohon strojů a zařízení. Největší rozmach využití stlačeného vzdu-

chu nastal po ukončení 2. světové války, což vedlo v 60. letech k velmi intenzivnímu vývoji 

všech pneumatických prvků. Až do 80. let byly pneumatické motory řízeny převážně pneuma-

tickými prvky, které pracovaly za stejných tlaků jako tyto motory. Avšak průběžně klesající 

ceny elektronických programovatelných automatů a nové technologie téměř úplně vytlačily 

z praxe komplexní pneumatické řídicí systémy. 

Mezi moderní trendy vývoje pneumatických motorů jistě patří integrace elektroniky 

do dříve čistě pneumatických prvků, dále snaha o zjednodušování instalací nebo využití no-

vých materiálů v jejich konstrukci. Příkladem je třeba integrované odměřování polohy v píst-

nici pneumatického válce, monitorování spotřeby stlačeného vzduchu v pneumatickém sys-

tému, samonastavitelné tlumení v koncových polohách přímočarých motorů nebo využití no-

vých technicky dokonalejších prvků jako třeba přednastavitelných škrticích ventilů, apod. 

Cílem této bakalářské práce je vypracování podrobné rešerše o pneumatických poho-

nech, zejména o přímočarých pneumatických motorech – jejich typů a konstrukčních prove-

dení. Další část práce je věnována popisu matematického modelu přímočarého pneumatické-

ho motoru. Popis vychází z využití zákonů termomechaniky a zákonů mechaniky tekutin. 

Oproti hydraulickým systémům, musí být v modelu zahrnuta i stlačitelnost a změna teploty 

pracovního média. Tento model vyúsťuje v simulaci dvojčinného a jednočinného pneumotoru 

s vratnou pružinou v programu Maple 17, která popisuje průběhy polohy a rychlosti pístu 

a změny stavových veličin v pracovních komorách motoru. 
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1 FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI STLAČENÉHO VZDUCHU 

V pneumatických mechanismech je používán jako nositel energie stlačený vzduch, který je 

získáván kompresí atmosférického vzduchu. Atmosférický vzduch lze představit jako směs 

suchého vzduchu, vodních par a pevných částic (písek, prach) o různé koncentraci a velikosti. 

Přítomnost vodních par a pevných částic je nežádoucí. Po stlačení kompresorem vodní páry 

kondenzují a mohou způsobovat korozi nebo zamrzání výstupních kanálů při expanzi za 

pneumatickým motorem. Zvýšený podíl pevných částic způsobuje zadírání motoru a může 

znemožnit jeho plynulý chod. Proto je nutné vzduch upravit, odstranit nečistoty a vlhkost 

a nasytit jej minerálním olejem pro zabezpečení mazání. Takto upravený vzduch je skladován 

ve vzdušnících [1]. 

Vzduch je směsí převážně dusíku (78,8 %), kyslíku (20,95 %) a dalších plynů (argon, 

oxid uhličitý, atd.) [2]. V tabulce 1 jsou uvedeny hlavní fyzikální konstanty vzduchu. 

Tab. 1 Hlavní fyzikální konstanty vzduchu [2] 

molekulová hmotnost 28,96 kg/kmol 

hustota při 100 kPa a 20 °C  1,164 kg/m
3 

bod varu při 100 kPa -194,35 °C 

bod tuhnutí při 100 kPa -216 až -212 °C 

plynová konstanta  287,1 J/(kg·K) 

kritický tlak (absolutní) 3,78 MPa 

kritická teplota -140,65 °C 

κ = cp/cv 1,4 

inverzní teplota 377 °C 

měrná tepelná kapacita 1,0048 kJ/(kg·K) 

dynamická viskozita při 100 kPa a 20 °C 18,55·10
-6

 Nsm
-2 

kinematická viskozita při 100 kPa a 20 °C 15,55·10
-6

 m
2
s

-1 

 

Vzduch je lehce stlačitelný a jeho hustota a dynamická i kinematická viskozita jsou 

závislé na teplotě a tlaku (viz obr. 1). Zatímco při konstantním tlaku a rostoucí teplotě hustota 

klesá, kinematická a dynamická viskozita roste. Při konstantní teplotě s rostoucím tlakem hus-

tota a dynamická viskozita narůstá, kinematická viskozita klesá. 

 

Obr. 1 Závislost hustoty, dynamické a kinematické viskozity vzduchu na teplotě a tlaku [1] 
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2 ROZDĚLENÍ PNEUMATICKÝCH MOTORŮ 

Pneumatické motory a generátory (kompresory) jsou zařazovány do skupiny převodníků. Pře-

vodníky jsou prvky určené k převodu energie z tuhých částí na sloupec stlačeného vzduchu 

a naopak. K přenosu sil a momentů využívají jako nositel energie stlačený vzduch. Kompre-

sorem stlačený vzduch přenáší jak potenciální (tlakovou), tak i kinetickou energii. Dle využití 

těchto forem energie jsou děleny na pneumostatické a pneumodynamické. Pneumostatické 

motory využívají tlakovou, případně deformační energii stlačeného vzduchu a pneumodyna-

mické motory kinetickou energii stlačeného vzduchu [1]. 

Podle pohybu výstupního členu se dělí na motory rotační, motory s kyvným pohybem 

a motory přímočaré. 

 

2.1 Rotační pneumatické motory 

Rotační pneumatické motory patří do kategorie objemových motorů, v nichž se předává tla-

ková energie vzduchu na pohybový píst, který koná buď vratný, nebo rotační pohyb. Pneuma-

tické motory s vratným pohybem jsou nazývány pístovými motory, motory s rotačním pohy-

bem jsou dále děleny na motory lamelové a zubové. 

 

2.1.1 Rotační pístové motory 

Rotační pístové motory pracují s vratným pohybem pístů, které se pohybují v uspořádaných 

válcích. V jejich kinematice je využito klikového mechanismu, nebo mechanismu 

s excentrem, jenž umožňuje dosažení vysokých záběrových momentů. Nejrozšířenější uspo-

řádání válců je radiální (obr. 2), méně používané jsou uspořádání válců v řadě, uspořádání do 

„V“, ploché motory s písty proti sobě a také motory s axiálními písty [1].  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 Rotační pístový motor s radiálním 

uspořádáním válců [1] 
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2.1.2 Rotační zubové motory 

Zubové rotační motory jsou tvořeny dvěma ozubenými rotory, uloženými s nepatrnými čel-

ními a obvodovými vůlemi ve skříni motoru (obr. 3). Ozubené rotory mají zuby buď přímé, 

šikmé, nebo šípové. Tyto motory jsou konstrukčně jednoduché a v porovnání s motory písto-

vými jsou rozměrově menší při zachování stejných výkonů. Jejich další výhodou je, že dovo-

lují přetížení až k úplnému zastavení bez jakýchkoliv následků pro motor i poháněný stroj. 

Avšak při provozu jsou velmi hlučné a mají velkou specifickou spotřebu vzduchu [1].  

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 Zubový rotační motor [1] 

 

 

2.1.3 Rotační lamelové motory 

Lamelové rotační motory jsou nejrozšířenějším typem rotačních pneumatických motorů. Jsou 

konstruovány buď jen pro jeden, nebo oba směry otáčení (obr. 4). Rotor těchto motorů je vý-

středně uložen ve statoru, tak aby v jednom místě byla nepatrná vůle utěsňovaná pouze olejo-

vým filmem. Stlačený vzduch je do motoru přiváděn otvorem ve statoru, kde působí na čin-

nou plochu lamely. Při rotaci jsou lamely odstředivou silou vysouvány z drážek ke stěně sta-

toru a rozdělují tak prostor mezi rotorem a statorem na jednotlivé části. Po vykonání pracov-

ního cyklu je vzduch odváděn výfukovým otvorem pryč z motoru [1]. 

 

Obr. 4 Lamelový rotační motor a) pro jeden směr otáčení, b) pro oba směry otáčení [1] 
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2.2 Pneumatické motory s kyvným pohybem 

Výstupní člen u pneumatických motorů s kyvným pohybem koná otáčivý pohyb v rozmezí do 

360° za součastného působení poměrně velkých krouticích momentů. Pro tento účel jsou pou-

žívány lamelové, nebo pístové motory pro kývavý pohyb. 

 

2.2.1 Lamelové motory pro kyvný pohyb 

Lamelové motory pro kývavý pohyb (obr. 5) jsou konstruovány buď s jednostrannou lamelou, 

kde úhel kyvu je až 290°, nebo s dvojitou lamelou, kde je úhel kyvu maximálně 120°, avšak 

působící krouticí moment dosahuje dvojnásobných hodnot [1]. 

 

Obr. 5 Lamelový motor s kyvným pohybem 

a) s jednostrannou lamelou, b) s dvojitou lamelou [1] 

 

2.2.2 Pístové motory pro kyvný pohyb 

V pístových pneumatických motorech pro kyvný pohyb je využíváno ozubeného převodu 

k přeměně přímočarého pohybu na rotační, a to buď vnějším záběrem mezi ozubenou pístnicí 

a ozubeným kolem, nebo s vnitřním záběrem mezi ozubeným věncem a ozubeným kolem 

(obr. 6). Tyto motory mohou pracovat s pootočením až 360° a s podstatně většími krouticími 

momenty než motory lamelové [1]. 

 

Obr. 6 Pístový motor pro kyvný pohyb 

a) s vnějším záběrem, b) s vnitřním záběrem [1] 
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2.3 Přímočaré pneumatické motory 

Přímočaré pneumatické motory neboli pneumatické válce přenášejí tlakovou energii stlačené-

ho vzduchu na pístnici, která koná přímočarý pohyb. Jsou konstruovány pro tlaky do 

0,6 až 1 MPa a rychlost vzduchu ve výstupním vedení je volena 15 až 20 m·s
-1

. Nejčastěji se 

používají v provedení s jednostrannou pístnicí, dvojčinné nebo jednočinné.  Pro malé zdvihy, 

řádově desítky milimetrů se konstruují membránové motory. Pro větší zdvihy, řádově stovky 

milimetrů až metry se vyrábějí pístové motory [3]. 

Pneumatické válce se vyznačují jednoduchou konstrukcí, nižší náročností na přesnost 

výroby, možností dosahovat vysokých rychlostí pístu (až desítek m·s
-1

), schopností pracovat 

ve výbušném a prašném prostředí a při velkém rozpětí teplot. Jejich podstatnou nevýhodou je 

obtížná regulace rychlosti pístu. 

 

3 PŘÍMOČARÝ PNEUMATICKÝ MOTOR 

3.1 Odlišení přímočarých pneumatických motorů a hydromotorů 

Přímočaré pneumatické motory jsou dle principu práce a jejich konstrukce podobné s přímo-

čarými hydromotory. Základním rozdílem mezi nimi je, že hydromotory využívají jako nosi-

tel energie minerální olej, zatímco pneumatické motory stlačený vzduch. Z toho plynou pro 

pneumatické motory tyto hlavní výhody [4]: 

- jednoduchost konstrukce 

- technologická nenáročnost na výrobu 

- možnost dosažení vysokých zdvihových rychlostí 

- možnost práce v prostředí náročném na čistotu (potravinářský, farmaceutický průmysl, 

apod.), ale také ve velmi prašných prostředích, či v prostředí s nebezpečím výbuchu 

K jejich nevýhodám, ve srovnání s hydromotory, je nutno počítat obtížnou regulaci 

rychlosti zdvihu pístu a také nemožnost řízení velikosti zdvihu mezi oběma krajními poloha-

mi. 

Tyto uvedené výhody a nevýhody pneumatických motorů v porovnání s hydromotory 

jsou dány nízkým pracovním tlakem vzduchu a také jeho vlastnostmi. Pracovní tlak pneuma-

tických motorů se pohybuje v rozmezí do 1 MPa, kdežto hydromotory mohou pracovat 

i s tlaky většími než 50 MPa. Proto v aplikacích vyžadující velké zdvihové síly a nižší zdvi-

hové rychlosti jsou využívány hydraulické pohony, kdežto v aplikacích, kde není potřeba do-

sažení velkých zdvihových sil, ale vyšších pohybových rychlostí, pneumatické motory. Za 

zmínku jistě stojí kombinace pneumatických a hydraulických motorů v jeden, kde jsou využi-

ty výhody obou pohonů – vysoké pohybové rychlosti pneumotorů a velké pracovní síly hyd-

romotorů [5]. 

 

3.2 Rozdělení přímočarých pneumatických motorů 

Přímočaré pneumatické motory lze rozdělit dle použití, činnosti, uspořádání pístu a pístnice, 

konstrukce a upevnění. 
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3.2.1 Rozdělení dle použití 

Dle použití lze přímočaré pneumatické motory rozdělit do tří skupin na motory pro překoná-

vání pasivních odporů, motory přesných posuvových mechanismů a motory pro překonávání 

vnější zátěže. 

Rozdíl u těchto tří skupin je v postupu pro výpočet rozměrů motoru. Výpočet pro kaž-

dou skupinu se řídí jinými fyzikálními veličinami. 

 

Pro volbu rozměrů u motorů pro překonávání pasivních odporů není rozhodující veli-

kost přenášené síly, ale kinematické parametry jako např. poměr rychlostí při pohybu vpřed 

a vzad. 

 
Obr. 7 Schéma pro výpočet rozměrů přímočarého pneumatického motoru [3] 

 

Při označení podle obr. 7 platí pro zvolený poměr rychlostí  
  

  
  vztahy: 

  
 

   
  
  

        (1) 

       
  
  
       (2) 

kde D je průměr pístu, d je průměr pístní tyče. Při stejném průtoku je poměr rychlostí pro oba 

směry pohybu motoru roven obrácenému poměru činných ploch pístu: 
  
  
 
  
  
     (3) 

kde    je rychlost při vysouvání pístnice [m·s
-1

],    rychlost při zasouvání pístnice [m·s
-1

], 

   je plocha pístu bez pístnice [m
2
] a    je plocha pístu s pístnicí [m

2
] [3]. 

 

Rozměry motorů přesných posuvových mechanismů se určí z nejmenší požadované 

rychlosti a z minimálního průtoku, který je ještě možné řídit. 

   
    
    

        (4) 

   
 

 
 
    
    

       (5) 

kde      je nejmenší průtok, který lze ještě řídit [m
3
·s

-1
],      je nejmenší požadovaná rych-

lost pohybu [m·s
-1

] [3]. 
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U motorů pro překonávání vnější zátěže je hlavním parametrem pro volbu rozměrů 

motoru součet sil působících proti pohybu motoru a z velikosti použitého tlaku, přičemž ki-

nematické parametry jsou nepodstatné. 

    
    

 
         

(6) 

                   
(7) 

   
 

 
 
   
 
        (8) 

kde    je zátěžná síla působící v ose pístu,    je síla potřebná ke zrychlení hmotností spoje-

ných s pístní tyčí a    je síla nutná k překonání mechanických i pneumatických odporů proti 

pohybu [3]. 

 

3.2.2 Rozdělení dle činnosti 

Pneumatické přímočaré motory lze rozdělit dle činnosti do dvou skupin na jednočinné a dvoj-

činné. 

 
Obr. 8 Přímočarý pneumatický motor a) jednočinný s vratnou pružinou b) dvojčinný [1] 

 

U jednočinných přímočarých motorů (obr. 8a) je přívod vzduchu veden pouze do jed-

né komory válce, takže mohou konat mechanickou práci pouze v jednom směru pohybu. 

Zpětný pohyb je realizován buď vnější silou, nebo silou pružiny. Avšak síla pružiny musí být 

dostatečně velká, aby vratný pohyb proběhl s dostatečnou rychlostí. V komoře válce s pístnicí 

se nachází ventilační otvor, který zamezuje vzniku nežádoucího podtlaku či přetlaku v této 

komoře. Zdvih jednočinných motorů je omezen použitelnou délkou pružiny. Bývá přibližně 

do 100 mm. Tyto motory se používají zejména k upínání, vyhazování, lisování, zdvíhání, při-

souvání apod. [6]. 

Výhody jednočinných motorů: 

- definovaná poloha v případě poruchy přívodu vzduchu 

- snížená spotřeba vzduchu 

- snadné ovládání přes 3/2 cestný ventil 

Nevýhody jednočinných motorů: 

- větší konstrukční délka válce 

- délka zdvihu je omezená použitelnou délkou pružiny 

- síla působí pouze v jednom směru 

- síla je zmenšena silou pružiny 

- síla nepůsobí konstantně, je závislá na poloze pístu 
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U dvojčinných motorů (obr. 8b) je přívod vzduchu veden do obou komor válce, takže 

mohou vykonávat mechanickou práci v obou směrech pohybu. Síla je při dopředném i zpět-

ném směru posuvu tvořena tlakovou energií stlačeného vzduchu. Nejjednodušší způsob akti-

vace dvojčinného válce je použití 5/2 cestného ventilu. Dvojčinné motory jsou využívány 

v aplikacích, kdy je žádoucí pracovní činnost pístu i při zpětném pohybu. Délka zdvihu moto-

ru není teoreticky omezena, prakticky je však nutné určit vzpěrnou pevnost a průhyb pístni-

ce [6]. 

Výhody dvojčinných motorů: 

- síla působí v obou směrech pohybu 

- konstantní průběh síly 

- velké zdvihy (až jednotky metrů) 

Nevýhody dvojčinných motorů: 

- každý pohyb spotřebovává stlačený vzduch 

- není definovaná poloha při poruše přívodu vzduchu 

 

3.2.3 Rozdělení dle konstrukce pístu 

Podle konstrukce pístu je možné přímočaré pneumatické motory rozdělit na pístové a mem-

bránové. 

 

Membránové motory jsou využívány v aplikacích, kde je třeba dosažení malých zdvi-

hů, řádově desítek milimetrů a použití pístových motorů by bylo v těchto aplikacích rozměro-

vě nevýhodné. Píst je v těchto motorech nahrazen pohyblivou membránou. Membránové mo-

tory jsou konstruovány jako jednočinné s vratnou pružinou (obr. 9a), nebo jako dvojčinné 

(obr. 9b). Jejich předností je vysoká průtoková účinnost a možnost vyvozovat poměrně znač-

né síly při jednoduché konstrukci i výrobě [7]. 

 

Obr. 9 Membránový motor a) jednočinný, b) dvojčinný [1] 

 

Pneumatické pístové motory jsou využívány v aplikacích, kde je třeba větších zdvihů 

než u membránových motorů, nebo nižších zdvihových sil a větších pohybových rychlostí 

pístu než u přímočarých hydromotorů. Jejich využití je rozmanité a liší se dle jejich konstruk-

ce. Jsou konstruovány jako jednočinné i dvojčinné. 
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3.2.4 Rozdělení dle upořádání pístu a pístní tyče 

Podle uspořádání pístu a pístní tyče lze přímočaré pístové motory rozdělit na jednostranné 

a oboustranné motory, motory s plunžrem, teleskopické, s plovoucím pístem, bezpístnicové 

a tandemové motory. 

 

Motory s jednostrannou pístnicí a oboustrannou pístnicí se liší v průchodnosti vík. 

U jednostranných prochází pístnice pouze jedním víkem válce, u oboustranných prochází 

oběma víky.  

 

Obr. 10 Přímočarý motor a) s jednostrannou pístnicí b) s oboustrannou pístnicí [1] 

 

U jednostranného dvojčinného motoru (obr. 10a) je pracovní objem válce odlišný 

v obou směrech pohybu pístu. Při vysouvání pístnice je přenášena větší síla, při zasouvání 

pístnice je přenášená síla menší. Tento rozdíl je dán rozdílem pracovních ploch pístu [7]. Za-

tímco při vysouvání pístnice je pracovní plocha pístu rovna 

   
    

 
         

(9) 

kde D je vnější průměr pístu [mm], tak při zasouvání pístnice je pracovní plocha pístu 

   
         

 
         

(10) 

kde D je vnější průměr pístu [m] a d je průměr pístnice [m]. Tím pádem výsledná síla při vy-

souvání pístnice F1 je rovna 

          
    

 
        

(11) 

kde p je pracovní tlak stlačeného vzduchu [Pa]. A síla při zasouvání F2 je rovna 

          
         

 
        

(12) 

 

U motorů s oboustrannou pístnicí (obr. 10b) jsou pracovní plochy pístu stejné v obou 

směrech pohybu. Tedy i tlaková síla vyvolaná stlačeným vzduchem je stejná v obou směrech 

pohybu. Pracovní plocha pístu je rovna 

  
         

 
         

(13) 

kde D je vnější průměr pístu [m] a d je průměr pístnice [m]. Síla při vysouvání a zasouvání 

pístnice F je rovna 

        
         

 
        

(14) 

kde p je pracovní tlak stlačeného vzduchu [Pa].  
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Motory s plunžrem (obr. 11) jsou obvykle ve spojení dvou válců, které zajišťuje dvoj-

činnost motoru. Vnější průměr pístnice je obdobný s vnitřním průměrem válce a plní funkci 

pístu. Tyto průměry bývají lícované [4]. 

 
Obr. 11 Schéma spojení dvou plunžrových motorů [8] 

 

Teleskopické (vícestupňové) motory (obr. 12) jsou využívány při velkých zdvizích. 

Výstupní člen motoru je složen z několika členů v soustředném uspořádání. Tyto členy se 

postupně vysouvají, počínaje členem s největším průměrem. Jejich počet nejčastěji bývá 

3 až 5. Maximální zdvih přesahuje až trojnásobek vlastní délky motoru. S postupným vysou-

váním členů pístnice se síla snižuje a rychlost vysouvání zvyšuje [7]. 

 

Obr. 12 Teleskopický motor [8] 

 

U motorů s plovoucím pístem (obr. 13) výstupní člen neprochází víky válce, nýbrž po-

délným otvorem v tělese motoru.  

 

Obr. 13 Pneumatický motor s plovoucím pístem [8] 

 

 

Princip funkce bezpístnicových motorů vychází z pohybu pístu, jehož posuvný pohyb 

není přenášen pístnicí, nýbrž pružným kovovým páskem spojeným s unášecí přírubou 

(obr. 14a), nebo působením permanentních magnetů umístěných v pohyblivém pístu a unáše-
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cím kroužku (obr. 14b). Význam těchto konstrukcí je v úspoře místa u motorů větších zdvihů, 

nebo pro dosažení mimořádně velkých zdvihů [1]. 

 
Obr. 14 Bezpístnicový motor  

a) s pružným kovovým páskem b) s permanentními magnety [1] 

 

Tandemové motory (obr. 15) jsou tvořeny několika spojenými válci za sebou. Jednot-

livé písty válců jsou spojeny společnou pístnicí a utěsněny. Pro zajištění dvojčinnosti se 

v komorách válců nachází přívod i odvod vzduchu. Tyto motory jsou používány pro zvětšení 

zdvihové síly, při daných zástavových rozměrech.  

 
Obr. 15 Tandemový motor [1] 

 

3.2.5 Rozdělení dle upevnění motoru 

Přímočaré pneumatické motory je možné upevnit k rámu stroje několika způsoby. První pro-

vedení je upevnění s pevným válcem (obr. 16a), kde těleso motoru je pevně spojeno s rámem 

stroje a výstupní pohyb koná pístní tyč. Druhým způsobem je upevnění pístní tyče (obr. 16b), 

kde výstupní pohyb koná těleso motoru. Jako poslední možností je upevnění s výkyvným vál-

cem (obr. 16c), kde válec je zavěšen na otočném čepu [1]. 

 
Obr. 16 Upevnění pneumatického motoru k rámu stroje [1] 
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3.2.6 Rozdělení dle průřezu motoru 

Dle průřezu tělesa motoru lze pneumatické přímočaré motory rozdělit na motory s kruhovým 

průřezem, motory s obdélníkovým průřezem a na motory s oválným průřezem (obr. 17). 

 

Motory s obdélníkovým a oválným průřezem mají oproti konvenčním motorům 

s kruhovým průřezem dvě hlavní výhody. První je úspora zástavbového prostoru, např. při 

vestavbě více motorů vedle sebe a druhá je zajištění neprotáčení pístnice nebo válce motoru 

při zatížení krutem. 

 

 

Obr. 17 Pístové pneumatické motory s obdélníkovým a oválným průřezem [1] 

 

3.3 Konstrukce přímočarých pneumatických motorů 

Výroba přímočarých pneumatických motorů se soustřeďuje do typových řad 

s odstupňovanými průměry pístu od řádově jednotek do stovek milimetrů a zdvihů od jedno-

tek milimetrů do jednotek metrů (u speciálních konstrukcí až desítek metrů) [1].  

 

Hlavními částmi přímočarého motoru jsou tělo válce, přední a zadní víko, píst s těsně-

ním a pístnice (viz obr. 18). 

 
Obr. 18 Přímočarý pneumatický motor [1] 
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3.3.1 Popis hlavních částí motoru 

Materiálem těla válce motoru je nejčastěji ocelový, mosazný, nebo hliníkový extrudovaný 

profil s velmi jemným vnitřním opracováním. V ojedinělých případech jsou vyráběny z plas-

tické hmoty. Válce byly dříve vyráběny pouze jako bezešvé trubky. Nyní se však pro většinu 

válců používají extrudované profily. Jejich výhodou je, že profil může být využit pro další 

funkce jako např. montáž snímačů, upevňovacích součástí nebo pro jednostranné natlakování 

dvojčinných válců [6]. 

 

Za předpokladu, že  
     

 

    
    , lze minimální tloušťku stěny válce   určit ze vztahu 

  
   

    
         (15) 

nebo v případě, že  
     

 

    
    , tloušťku   určíme dle vztahu   

  
    

 
 
 

 
   

           

          
           (16) 

kde p je měrný tlak vzduchu ve válci [Pa], D je vnitřní průměr válce [m], D1 vnější průměr 

válce [m], μ Poissonovo číslo a σD dovolené napění ve stěně válce [Pa]. Hodnota dovoleného 

napětí závisí na mechanických vlastnostech použitého materiálu [8].  

 

Přední a zadní víka motoru bývají nejčastěji vyráběny jako výkovek z hliníku, mosazi, 

či bronzové slitiny, nebo jako odlitek z temperované litiny[9]. 

 

Píst je připojen k pístnici a koná posuvný pohyb ve válci. Nejčastěji je vyráběn jako 

odlitek, nebo výkovek z hliníku, nezřídka z plastické hmoty. Na píst je připojeno těsnění, kte-

ré rozděluje komoru válce na přední a zadní [9].  

 

Pístnice je výstupním členem přímočarého motoru a je spojená s pístem. Nejčastěji 

jsou vyráběny z vysoce jakostní oceli. Ošetření proti korozi je provedeno tvrdým chromová-

ním
1
 a pro zlepšení třecích vlastností jsou leštěny [1].  

 

3.3.2 Vzpěrná stabilita pístnice 

Při namáhání pístní tyče tlakem může dojít k meznímu stavu vzpěrné stability. Mezní stav 

vzpěrné stability je stav, ve kterém se mění charakter podstatné deformace. Při namáhání 

štíhlého prutu
2
 tlakem se prut od určitého okamžiku začne prohýbat. V počáteční fázi je pod-

statné stlačování střednice prutu a nepodstatný je její ohyb, při větších zátěžných silách je 

podstatný ohyb a stlačení je zanedbatelné. Při výpočtu na vzpěrnou stabilitu jsou pístnice uva-

žovány jako štíhlé pruty [10]. 

Pro vyšetření vzpěrné stability prutu musí být splněny tyto předpoklady: 

a) střednice prutu je v nezatíženém stavu ideálně přímá 

b) prut je prizmatický a nešroubovitý 

c) průřez prutu je tlustostěnný (tj. všechny rozměry příčného průřezu jsou řádově stejně 

velké) 

                                                 
1
 technologický proces nanesení vrstvy chromu na podkladový materiál 

2
 poměr charakteristického rozměru příčného průřezu prutu je k jeho délce malý 
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d) prut je zatížen dvěma rovnovážnými silami, které působí v těžištích čel prutu a jejich 

nositelky jsou totožné se střednicí prutu v nezatíženém stavu 

e) materiál prutu je homogenní, izotropní a bez omezení lineárně pružný 

f) v průběhu celého zatěžování platí prutové předpoklady prostého namáhání prutů 

Samotný výpočet kritické síly Fkr, při které dojde k vybočení prutu, je prováděn po-

mocí Eulerova vztahu: 

    
      

    
         (17) 

kde E je Youngův modul pružnosti [MPa], J je minimální osový kvadratický moment průřezu 

[m
4
], lred je délka pístní tyče uvažovaná při výpočtu na vzpěr s ohledem na upevnění motoru 

i pístnice [m]. Varianty upevnění pístnice jsou na obr. 19. 

 

                        
 

 
        

 

 
   

Obr. 19 Upevnění pístní tyče a motoru [1] 

 

Osový kvadratický moment J pro kruhový průřez prutu o průměru d je roven  

  
    

  
         

(18) 

Maximální provozní zatížení F se zpravidla volí 3,5× menší než dovolená zátěž Fkr. 

Součinitel bezpečnosti   je tedy roven [4]: 

  
   
 
      (19) 

Avšak při uvažování prutu ze skutečného materiálu, který není ohraničený lineární zá-

vislostí      , může docházet k jeho plastickým deformacím, či porušení spojitosti (lo-

mu). Nejjednoduššími výpočtovými modely jsou buď materiál houževnatý s výraznou mezí 

kluzu    nebo materiál křehký, u něhož při         nastává náhle křehký lom. Kritické 

napětí  σkr  při kterém nastane vybočení prutu je rovno 

    
   
 
 
      

    
   

 
    

  
            (20) 

kde S je plocha pístní tyče [m] a λ je štíhlostní poměr [-], který lze vyjádřit ze vztahu 

       
 

 
 

(21) 
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a pro kruhovou tyč o průměru d je roven   
      

 
   

Při uvažování křehkého materiálu, nastane vybočení prutu pokud        , tj. pro 

štíhlost prutu      
 

   
   , kde    je mezní štíhlostní poměr prutu z křehkého materiá-

lu. Pro      nastává porušení prutu křehkým lomem. 

Při uvažování houževnatého materiálu, vzpěr nastane pokud       , tj. pro štíhlost 

prutu      
 

  
   , kde    je mezní štíhlostní poměr prutu z houževnatého materiálu. 

Pro      nastává mezní stav pružnosti prutu dříve než mezní stav vzpěrné stability [10]. 

 

3.3.3 Těsnění 

Těsnění pístu a pístnice pneumatických motorů je provedeno těsnícími kroužky nebo manže-

tami. Konstrukční provedení pístu závisí na druhu použitého těsnění. 

 

Obr. 20 Těsnění pístu a) O-kroužkem, b) pístními kroužky, c) manžetami [8] 

 

Nejjednodušší provedení pístu je při těsnění O – kroužky (obr. 20a). Nevýhodou tohoto 

těsnění je větší třecí síla, přilnavost kroužku k válci motoru při delší přestávce v provozu 

a malá životnost. O – kroužky jsou vyráběny z tvrzené pryže, usní či teflonu. Používají se pro 

pomalé pohyby a pro tlaky do 10 MPa [8]. 

 

Jednoduché provedení pístu je též při použití těsnění pístními kroužky (obr. 20b). Ten-

to typ těsnění vyniká malými pasivními odpory a velkou životností. Avšak celkové těsnění 

není tak účinné – je nutné použít více pístních kroužků. Jejich přibližný počet se určí 

z předpokladu, že jeden kroužek utěsní tlak 3 MPa. Pístní kroužky jsou nejčastěji vyráběny 

z litiny, nebo oceli. Jejich použití je vhodné při těsnění při vysokých rychlostech a teplotách 

do 550 °C [3]. 

 

Při použití těsnění manžetami má píst odlišný tvar než při těsnění pístními kroužky, 

nebo O – kroužky (obr. 20c). Manžety mají podstatně nižší třecí odpor než O – kroužky, ale 

těsní pouze v jednom směru, proto je nutné u dvojčinných motorů instalovat dvě manžety 

proti sobě. Těsnící schopnost při různých rychlostech a teplotách provozu zejména závisí na 

materiálu a provedení manžet. Manžety jsou vyráběny z tvrzené pryže, usní, teflonu a jiných 

plastů [3]. 

 

Obdobné těsnění kroužky nebo manžetami se používá i pro utěsnění pístní tyče. Před 

těsněním pístnice ze strany jejího výstupu z motoru se umísťuje kovový nebo plastový stírací 

kroužek pro zabránění vniknutí nečistot do motoru [1]. 
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3.3.4 Tlumení v krajních úvratích 

Při pohybu pístu do krajních poloh válce motoru může docházet k nárazům pístu do vík válce. 

Tyto rázy způsobují nepříjemný hluk a mohou vést k poškození motoru. Zamezení těchto ná-

razů může být zajištěno několika způsoby, např. tlumením rychlosti pohybu pístu, nebo pruž-

nými dorazy v krajních polohách.  

 

Princip tlumení rychlosti pohybu pístu v krajních polohách spočívá v tom, že od určité 

polohy pístu dochází ke škrcení plynu zmenšením průtočného průřezu v kanálu, kterým je 

vzduch vytlačován z motoru. Nastavitelným odporem proti pohybu je škrticí ventil. Aby při 

změně smyslu pohybu při rozběhu motoru nedocházelo k nežádoucímu škrcení přiváděného 

vzduchu, je do tělesa válce zabudován jednosměrný ventil. Tento ventil při fázi rozběhu mo-

toru vyřadí z funkce škrticí ventil, jenž kromě toho plní funkci odvzdušňovacího ventilu. 

Konstrukční provedení přímočarého pneumatického motoru s tlumením je na obr. 21 [8]. 

 

Obr. 21 Přímočarý pneumatický motor s tlumením [1] 

 

Škrcení plynu je dokonale nevratný děj, který nastává při průtoku vzduchu zúženým 

průřezem. Při škrcení není vykonávána žádná vnější práce a plyn expanduje z vyššího tlaku 

na nižší. Pro překonání odporu proti pohybu v zúžení je třeba tlakový spád Δp = p1 – p2. 

 
Obr. 22 Průtok vzduchu zúženým průřezem [2] 
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Dle poměru výstupního a vstupního tlaku     
  

  
  [-] rozeznáváme proudění nadkri-

tické a proudění podkritické. Pro dvou atomové plyny je kritický poměr tlaků    roven 0,528. 

Při          je proudění nadkritické a při          proudění podkritické. 

 

V případě nadkritického proudění lze pro výpočet průtoku a rychlosti proudění použít 

Bernoulliho rovnici 

         
 

 
    

     
    (22) 

kde   
  je rychlost proudění v zúžení [m·s

-1
], kterou lze určit ze vztahu 

  
  

 

        
  
 

 
           

(23) 

kde   představuje korekční součinitel [-], součinitel kontrakce   je roven   
  
 

  
 [-] a součini-

tel otevření škrticího průřezu   
  

  
 [-]. Průtok škrticím průřezem je tedy 

  
 

        
       

 

 
           

(24) 

kde   je expanzní součinitel [-]. 

 

Pokud se jedná o proudění podkritické, je rychlost v zúženém místě rovna 

  
     

    
 

   
 
  
 
     

  
  
 

   
 
   

(25) 

a průtok 

  
 

        
      

  
 
  

 

   
   (26) 

kde   je výtokový součinitel [-], který je funkcí tlakového poměru a který lze určit ze vztahu 

   
 

   
   
  
  
 

 
 
  

  
  
 

   
 
    

(27) 

Závislost výtokového součinitele na tlakovém poměru je zobrazena na obr. 23. 

 
Obr. 23 Výtokový součinitel ψ v závislosti na tlakovém poměru β [2] 
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3.3.5 Zajištění polohy pístnice  

Zajištění polohy pístnice může být provedeno brzdou nebo zámkem. Provedení s brzdou je 

používáno pro zpomalování nebo zastavování pístnice v libovolné poloze, provedení se zám-

ky slouží pro zajištění polohy pístnice v koncových úvratích. 

 

Provedení s brzdou je zobrazeno na obr. 24. Poloha pístnice je zajištěna silovým půso-

bením brzdného tělesa na pístnici. Brzdná síla je vztahována na statické zatížení. Při překro-

čení této hodnoty může pístnice začít prokluzovat, proto provozní dynamické síly nesmí pře-

kročit statickou brzdnou sílu. Brzda smí být uvolněna pouze při rovnováze sil na pístu, prudký 

pohyb pístnice by mohl způsobit nehodu. Oboustranné uzavření přívodů stlačeného vzduchu 

(např. ventilem 5/3) není zárukou bezpečnosti [11]. 

 
Obr. 24 Pneumatický motor s brzdou [11] 

 

Zajištění polohy pístnice zámky v koncových polohách je na obr. 25. Zámky 

v koncových polohách se smí používat pouze v kombinaci s dvojčinnými válci se škrceným 

výstupem, protože bez tlaku v protilehlé komoře nelze zaručit úplné uvolnění zámku před 

začátkem pohybu pístnice. Stejně jako u provedení s brzdou zámek smí být uvolněn pouze při 

rovnováze sil na pístu, prudký pohyb pístnice by mohl způsobit nehodu. Zámek pracuje kdy-

koliv je pohon uveden do koncové polohy. Přílišné tlumení
3
 v koncových polohách může vést 

k tomu, že čep blokování nebude správně zapadat a může dojít k jeho předčasnému opotřebe-

ní. Jako u provedení s brzdou oboustranné uzavření přívodu stlačeného vzduchu (např. venti-

lem 5/3) není zárukou bezpečnosti [11]. 

 

Obr. 25 Pneumatický motor se zámkem [11] 

                                                 
3
 uzavřeno na více než 50 % průřezu odvodu vzduchu 
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3.4 Tření v pneumatickém motoru 

3.4.1 Stribeckova křivka 

Stribeckova křivka popisuje závislost třecí síly Fp na relativní rychlosti tělesa pohybujícího se 

po podložce v. Je silně závislá na aplikaci a mění se dle použitého materiálu třecích povrchů, 

jejich teploty a dalších faktorů [12]. 

 
Obr. 26 Stribeckova křivka [12] 

 

Podle obr. 26 lze Stribeckovu křivku rozdělit do čtyř režimů. Každý z těchto režimů 

platí pro určitý úsek rychlostí. Pro tyto režimy velikost třecí síly závisí vždy na jiných fyzi-

kálních principech. 

Rozdělení režimů mazání dle Stribeckovy křivky: 

- statické tření 

- mezní mazání 

- částečně fluidní mazání 

- plně fluidní mazání 

Statické tření nastává, je-li těleso v klidu. Síly působící na těleso se nazývají síly sta-

tického tření. Při zatížení vnější silou dochází k deformaci povrchů styčných ploch. Pokud 

vnější síla dosáhne větší hodnoty než sil statického tření, dojde k utržení tělesa a těleso se 

začne pohybovat. 

 

Mezní mazání nastává při velmi malých rychlostech, kdy nedojde k vytvoření tekutého 

mazacího filmu mezi povrchy těles. V tomto režimu dochází k dotyku těles a tím 

i k značnému opotřebovávání povrchů. 

 

Částečně fluidní mazání nastává při vtáhnutí maziva do kontaktní zóny, kdy mezi těle-

sy vzniká vrstva tekutého filmu. I zde dochází ke kontaktu těles, třecí vlastnosti jsou charakte-

rizovány viskozitou použitého maziva, rychlostí pohybu a kontaktní geometrií těles. 

 

Při plně fluidním mazání již nedochází ke kontaktu těles, je vytvořena dostatečně silná 

vrstva tekutého filmu mazání. Opotřebení povrchů je v tomto režimu minimální.  
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3.4.2 Stick-slip efekt 

Stick-slip efekt je děj související se třením, při kterém může dojít k zastavení pohybu systému 

(obr. 27). Tento děj nastává při nízkých rychlostech pohybu těles.  

 
Obr. 27 Stick-slip efekt [12] 

 

Pružná síla, která působí mezi vzájemně se pohybujícími tělesy, klesá s rostoucí rych-

lostí. Lze ji modelovat pomocí pružin mezi dotýkajícími se povrchy těles. Doba nárůstu síly 

(„stick“) se nazývá doba setrvání
4
 t2. Tato doba s vyšší rychlostí klesá na t2‘. Doba poklesu 

síly („slip“) se nazývá doba skluzu
5
 t1 a také klesá se zvětšující se rychlostí [12]. 

  

                                                 
4
 přeloženo z angličtiny „dwell time“ 

5
 přeloženo z angličtiny „slip time“ 
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4 PNEUMATICKÝ OBVOD 

4.1 Prvky v pneumatickém obvodu 

K ovládání a řízení pneumatických motorů jsou třeba další prvky a jednotky pro řízení, regu-

laci a úpravu vzduchu [13]. Pneumatický obvod je zobrazen na obr. 28. 

Pneumatický obvod lze rozdělit do dvou částí: 

- Prvky pro výrobu a úpravu stlačeného vzduchu 

- Prvky, které spotřebovávají stlačený vzduch 

Prvky pro výrobu a úpravu stlačeného vzduchu jsou prvky, které slouží k výrobě, 

úpravě a skladování stlačeného vzduchu. Zatímco mezi prvky, které spotřebovávají stlačený 

vzduch, řadíme rozvodné potrubí stlačeného vzduchu, škrticí a řídicí ventily a pneumatické 

pohony. 

 

1. kompresor 5. vzdušník 9. vysoušení 

stlačeného vzduchu 

13. úprava stlačeného 

vzduchu 

2. elektromotor 6. manometr 10. filtr hlavní větve 

potrubí 

14. řídicí ventil 

3. tlakový spínač 7. sběrač kondenzátu 11. potrubí rozvodu 

stlačeného vzduchu 

15. pneumatický pohon 

4. zpětný ventil  8. pojistný 

přetlakový ventil 

12. sběrač 

kondenzátu 

16. škrticí ventily 

 

Obr. 28 Prvky pneumatického obvodu [14] 

 

4.1.1 Prvky pro výrobu a úpravu stlačeného vzduchu 

Kompresor (obr. 28.1) nasává atmosférický vzduch a stlačuje jej na požadovanou 

hodnotu tlaku. Takto stlačený vzduch je dále dopravován do vzdušníku. Kompresor slouží 

k přeměně mechanické práce na potenciální energii stlačeného vzduchu.  
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Elektromotor (obr. 28.2) je zdrojem mechanické síly kompresoru. Převádí elektrickou 

energii na mechanickou práci kompresoru. 

Tlakový spínač (obr. 28.3) řídí chod elektromotoru v závislosti na tlaku vzduchu 

ve vzdušníku. Je nastaven na bod sepnutí a vypnutí elektromotoru. Při dosažení minimální 

hodnoty tlaku vzduchu ve vzdušníku spíná a při dosažení maximální požadované hodnoty 

tlaku vypíná elektromotor. Při překročení nastavené maximální hodnoty tlaku vzduchu je ote-

vřen pojistný přetlakový ventil (obr. 28.8), který vypustí přebytečný vzduch do atmosféry 

a nenastane přesažení maximálního provozního tlaku ve vzdušníku. Tlak ve vzdušníku je mě-

řen manometrem (obr. 28.6). 

Zpětný ventil (obr. 28.4) umožňuje průtok stlačeného vzduchu z kompresoru do 

vzdušníku a při odstavení kompresoru brání v úniku vzduchu v obráceném směru.  

Vzdušník (obr. 28.5) slouží pro skladování stlačeného vzduchu. Jeho rozměry závisí na 

výkonu kompresorové stanice. Na dnu vzdušníku je instalován sběrač kondenzátu (obr. 28.7), 

který slouží k jeho vypouštění. Kondenzát vniká ochlazením vzduchu ve vzdušníku. 

Zařízení pro vysoušení stlačeného vzduchu (obr. 28.9) slouží k odstranění vlhkosti 

ochlazením stlačeného vzduchu na nízkou teplotu a odloučením vzniklého kondenzátu. 

Filtr hlavní větve potrubí (obr. 28.10) slouží k odstranění hrubých mechanických ne-

čistot (prach, částice apod.) a oleje před vstupem do hlavní větve potrubí, kterým je stlačený 

vzduch rozváděn v provozovně. 

 

4.1.2 Prvky, které stlačený vzduch spotřebovávají 

Hlavní větev potrubí rozvodu stlačeného vzduchu (obr. 28.11) bývá uložena se spádem 

1 až 2 % ve směru proudění, aby byl zajištěn odtok případných nečistot a kondenzátu. Jednot-

livé odbočky z hlavní větve rozvodu vedou stlačený vzduch ke spotřebičům. Jsou na ni napo-

jeny z vrchu tak, aby se do nich nemohly dostat nečistoty s kondenzátem. V nejnižších mís-

tech rozvodu potrubí a spádových trubek bývá instalován sběrač kondenzátu (obr. 28.12), 

který odpouští případný kondenzát ven. 

Zařízení pro úpravu stlačeného vzduchu (obr. 28.13) je umístěno před řídicím ventilem 

pneumatického pohonu (obr. 28.14) a pro jeho provoz zajišťuje vzduch s požadovanou čisto-

tou, optimálním provozním tlakem a obsahem vhodného oleje. 

Pneumatický pohon (obr. 28.15) převádí potenciální energii stlačeného vzduchu 

na mechanickou práci. Směr pohybu je řízený řídicím ventilem a rychlost škrticími ventily 

(obr. 28.16). V obr. 28 je uveden dvojčinný pneumatický válec. 
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5 MATEMATICKÝ MODEL PŘÍMOČARÉHO 

PNEUMATICKÉHO MOTORU 

V pneumatických systémech probíhají termodynamické děje. Protože pracovním médiem je 

stlačený vzduch, je nutné na rozdíl od hydraulických systémů uvažovat i jeho stlačitelnost 

a změnu teploty. 

Stlačitelnost pracovního média odpovídá změně hustoty. U hydraulických mechanis-

mů je často předpokládáno, že pracovní kapalina je nestlačitelná, resp. změna hustoty je malá 

a zanedbatelná. V případě pneumatických mechanismů je nutné změnu hustoty uvažovat. Ta-

ké v důsledku stlačitelnosti plynů je odezva na změnu stavu systému pomalejší než u hydrau-

lických systémů. 

Teplota, jakožto míra vnitřní energie plynu, představuje důležitou stavovou veličinou 

modelovaného procesu. Její změna se řídí zákony termomechaniky a je vyvolávána přeměnou 

mechanické energie na energii tepelnou. 

K analýze pneumatických systémů je používáno zákonů mechaniky tekutin a zákonů 

termomechaniky. Je nutné uvažovat interakce termodynamických veličin – tlaku p, hustoty ρ, 

případně objemu V a teploty T. Hlavní sledovanou stavovou veličinou je tlak, jelikož jeho 

robením na plochu pístu vzniká síla, která může konat mechanickou práci [15]. 

 

5.1 Základní fyzikální zákony používané při modelování pneumatických systémů 

Mezi základní používané fyzikální zákony patří zákon zachování hmotnosti. Jeho použitím lze 

vyjádřit probíhající změny hustoty. 

             (28) 

kde m je hmotnost [kg], ρ je hustota [kg·m
-3

] a V je objem [m
3
]. 

 

Zákon zachování mechanické energie vyjádřený pro hydraulické systémy pomocí 

Bernoulliho rovnice 

 

 
 
  

 
            (29) 

nemůže být použit ve stejném tvaru i pro pneumatické systémy, protože předpokládá nestlači-

telnost pracovního média. Pro pneumatický systém je nutné odvodit analogický vztah 

v diferenciálním tvaru 
  

 
             (30) 

kde dp, dv, a dh jsou přírůstky tlaku p [Pa], rychlosti v [m·s
-1

] a výšky h [m]. Tyto přírůstky 

vznikají podél dráhy pístu sledované malým objemem tekutiny v ustáleném proudu, kdy rych-

lost proudění je tečná k proudnici. Protože hustota ρ není konstantní, nelze tuto rovnici přímo 

integrovat – pro výpočet pneumatického systému je nutné vycházet z uvedeného diferenciál-

ního tvaru, do kterého dosadíme uvažované změny hustoty. 

 

Změny termomechanických veličin vyjádříme pomocí stavové rovnice ideálního ply-

nu. Pro ideální plyn platí Boyle – Marriotův zákon 

       , resp.             (31) 

kde R je plynová konstanta, pro vzduch je rovna 287,1 J·kg
-1

·K
-1

. 
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Dalším důležitým předpokladem je, že termodynamické procesy jsou uvažovány jako 

adiabatické
6
 – to znamená, že jsou vratné, probíhají bez tření a řídí se dle adiabatické změny 

stavu. Soustava je také dokonale izolovaná – nedochází k výměně tepla mezi systémem a jeho 

okolím.  

Dle adiabatické změny stavu pro hodnoty stavových veličin platí 

            , resp.                (32) 

kde κ představuje poměr měrných tepel 

  
  

  
   (33) 

kde měrné teplo cp, resp. cv je množství tepla, které je nutno přivést látce o hmotnosti 1 kg, 

aby se ohřála o 1 K při konstantním tlaku, resp. objemu. Pro vzduch je κ = 1,4. Avšak je nutné 

si uvědomit, že adiabatický děj je děj ideální a ve skutečnosti jej nikdy nelze přesně dosáh-

nout. 

Uvedené vztahy (31) a (32) spojují termodynamické proměnné p, ρ a T. Pomocí těchto 

vztahů lze eliminovat hustotu ρ a teplotu T a popsat tak všechny termodynamické jevy pouze 

pomocí tlaku [15]. 

 

5.2 Diferenciální rovnice tlaku v pracovním prostoru pneumotoru 

Dle první věty termodynamiky platí, že přírůstek vnitřní energie ΔU je v uzavřeném systému 

roven součtu přivedeného tepla ΔQ a přivedené práce ΔA 

          (34) 

Pro stlačitelné médium je možné vyjádřit přivedenou práci změnou jeho objemu 

ΔV působením vnějšího tlaku p 

          (35) 

V otevřeném systému na rozdíl od uzavřeného dochází nejen k energetické výměně, 

ale i k výměně materiálu mezi systémem a okolím. Přírůstek vnitřní energie ΔU zde tedy bude 

navíc záviset na velikosti výměny hmoty a s ní spojené energetické výměny. Mimo energie 

ΔA zde vystupuje i její další forma, vnější energie    
 

 
      , popř. specifická vnější 

energie    
 

 
   . 

První věta termodynamiky pro otevřený systém bude mít tvar 

                            (36) 

 

 

 

 

 

 

Obr. 29 Pracovní prostory pneumotoru 

jako otevřený a uzavřený systém [2] 

                                                 
6
 Obecně děje v pneumatických systémech probíhají dle polytropy. Při polytropickém ději je konstant-

ní tepelná kapacita. Avšak pro výpočet pneumatických systémů jsou simulace často zjednodušovány 

předpokladem adiabatické změny stavu plynu. 
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Dle kritérií látkové a energetické výměny představují pracovní prostory přímočarého 

pneumatického motoru otevřený systém (viz obr. 29). Látková výměna je zde ve formě přité-

kajícího a odtékajícího vzduchu a energetická výměna ve formě přestupu tepla mezi vzdu-

chem a stěnami pracovního prostoru. Otevřený systém „1“ je možné převést na uzavřený sys-

tém „1+2“ zařazením pomocného otevřeného systému „2“, který pojme dm vzduchu, přemís-

těného během časového intervalu dt do motoru [2]. 

Energetickou bilanci uzavřeného systému „1+2“ je možné vyjádřit následujícím vzta-

hem 

                                 + 

                            
(37) 

po úpravě 

                                  (38) 

Dosazením do tohoto vztahu za: 

                     (39) 

       (40) 

       (41) 

        (42) 

         (43) 

a zobecněním na libovolné množství hmotnostních toků dmi, obdržíme z první věty termody-

namiky pro otevřený systém vztah 

                               . 
(44) 

Odtud pro pracovní komoru pneumotoru s přitékajícím hmotnostním průtokem Qm,in a odtéka-

jícím hmotnostním průtokem Qm,out při zanedbání vnější energie
7
 je 

                                             . 
(45) 

A po dosazení za vnitřní energii dU, entalpii i a práci na změnu objemu dA, obdržíme formu 

prvního zákona termodynamiky pro konkrétní objem plynu 

        
  

 
                                      , (46) 

kde vnitřní energie dU, entalpie i a objemová práce dA jsou rovny: 

                   
  
 
  

  
 
             (47) 

             (48) 

           (49) 

Vyjádřením tlakové diference dp z této rovnice plyne 

   
 

 
    

  

  
                             

 

  
    

 

  
      (50) 

dosazením za 
  

  
           

 

  
     

 

  
 

   

 
   získáme vztah 

   
 

 
                               

   

 
      (51) 

                                                 
7
 Vnější energie ea1 přitékajícího hmotnostního průtoku je v následujících rovnicích zohledněna jeho 

teplotou Tin, za kterou je dosazena klidová teplota Tin,klid. To je teplota, kterou by měl přitékající 

vzduch, dříve než se ochladí zrychlením v relativně zúženém přívodu vzduchu. 
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Pro pracovní prostor přímočarého pneumotoru platí 

        (52) 

                   
(53) 

kde   představuje střední koeficient přestupu tepla [W·m
-2

·K
-1

] pro střední teplotu T [K] ce-

lého pláště pracovního prostoru. Dosazením těchto posledních dvou vztahu (52, 53) do rovni-

ce (51) pro tlakovou diferenci dp dostaneme vztah 

   
 

 
                                 

   

 
                  (54) 

Při uvažování adiabatické změny stavu plynu je tato rovnice řešitelná a lze ji vyjádřit 

pro okamžitou změnu hodnoty tlaku jako derivaci tlaku p podle času t. 

  

  
 
 

 
     

    

  
     

     

  
           

  

  
 
   

 
               

(55) 

 

 

Obr. 30 Dvojčinný pneumotor s vyznačením sil [2] 

 

Při uvažování dvojčinného pneumatického motoru dle obr. 30 s pracovní komorou bez 

pístnice „A“ a pracovní komorou s pístnicí „B“ je výsledná tlaková rovnice pro komoru bez 

pístnice „A“ při        
   

  
   

  

  
   rovna 

   
  

 
 

  
   

      

  
      

       

  
            

  

  
 
   

 
                (56) 

a pro komoru s pístnicí „B“ při       
   

  
    

  

  
  rovna 

   
  

 
 

  
   

      

  
      

       

  
            

  

  
 
   

 
                 (57) 

 

Průběh teploty stěn pracovního prostoru Ti,w pro jednotlivé cykly je možné uvažovat 

rovný teplotě okolí z důvodu velké tepelné kapacity stěn válce a malého objemu vzduchu 

v pracovním prostoru. Aktuální teploty Ti v pracovních prostorech A, B je možné určit ze 

vztahu pro adiabatický děj 

            
     

  
 

   
 

  
(58) 
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nebo ze stavové rovnice ideálního plynu 

         
          

     
   

 

(59) 

Hmotnost vzduchu v pracovních prostorech pneumotoru je možné určit integrací 

hmotnostních toků 

        
      

  
 
       

  
         

 

 

   (60) 

kde index i představuje pracovní prostor A, B. 

 

Velikosti teplosměnných ploch v pracovních prostorech A, B jsou rovny: 

                              
(61) 

kde D je průměr pístu [m
2
], L délka pracovního prostoru motoru [m] a Lp tloušťka pístu [m]. 

 

5.3 Pohybová rovnice 

Z druhého Newtonova zákona,       , lze vyjádřit pohybovou rovnici pneumotoru. 

Pohybová rovnice pro dvojčinný pneumotor s vyznačením působících sil dle obr. 30 je rovna 

                            
   

   
 (62) 

V případě jednočinného pneumotoru s pružinou oproti dvojčinnému pneumotoru je 

v pohybové rovnici navíc člen síly pružiny. Pohybová rovnice pro jednočinný pneumotor 

s vratnou pružinou je tedy rovna 

                                
   

   
 (63) 

kde jsou: 

Fp – třecí síla pístu [N] 

Fz – součet vnějších sil působících na pístnici [N] 

pA – tlak na píst v bezpístnicové komoře [Pa] 

pB – tlak na píst v pístnicové komoře [Pa] 

patm – atmosférický tlak [Pa] 

SA – plocha průřezu pístu v bezpístnicové komoře [m
2
] 

SB – plocha průřezu pístu v pístnicové komoře [m
2
] 

Sp – plocha průřezu pístnice [m
2
] 

m – hmotnost spojená s pístnicí [kg]  
   

   
 – zrychlení pístu [m·s

-2
]  

k – tuhost pružiny [N·m
-1

] 

x – poloha pístu, resp. stlačení pružiny [m] 

 

5.3.1 Model třecí síly 

Třecí síla v pneumatickém válci má významný vliv na pohybové charakteristiky motoru. Její 

velikost se liší dle použitého materiálu a druhu těsnění pístu a pístnice a dle mazání. 

Z pohybové rovnice pro dvojčinný pneumotor (62) ji můžeme vyjádřit jako 

                            
   

   
 (64) 
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odtud je patrné, že také závisí na tlacích v pracovních prostorech, pracovních plochách pístu 

a pístnice, zátěžné síle, hmotnosti spojené s pístnicí a zrychlením pohybu pístu. 

 

Třecí sílu lze formulovat jako funkci rychlosti pohybu modelem ustáleného tření. Mo-

del ustáleného tření kombinuje charakteristiky Coulombova, viskózního a statického tření 

[16]. Dle modelu je třecí síla rovna 

                     
 

  
 
 

       (65) 

kde Fc představuje sílu Coulombova tření [N], která není závislá na rychlosti, Fs je síla static-

kého tření [N] a je pozorována ihned po skluzu dotýkajících se povrchů, v je rychlost pohybu 

pístu [m·s
-1

], vs je stribeckova rychlost [m·s
-1

], n exponent sklonu stribeckovy křivky [-] a b je 

součinitel tlumení viskózním tření [N·s·m
-1

]. Průběh třecí síly simulovaný modelem ustálené-

ho tření je zobrazen na obr. 31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 31 Průběh třecí síly simulova-

ný modelem ustáleného tření [16] 

 

Protože určit přesný průběh třecí síly je občas analyticky složité, je často ověřován ex-

perimentálně pro daný pneumatický motor při skutečných provozních podmínkách. Experi-

mentálně zjištěná závislost třecí síly na rychlosti pohybu při zanedbání zátěžné síly dle [17], 

pro motor s průměrem pístu 32 mm, zdvihem 150 mm a hmotností na pístnici 6,7 kg je zobra-

zena na obr. 32. 

 
Obr. 32 Průběh třecí síly zjištěný experimentálně [17] 
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5.4 Simulace modelu pneumotoru v programu Maple 17 

Následující matematické modely jsou zpracované v programu Maple 17 pro dvojčinný pneu-

motor a jednočinný pneumotor s vratnou pružinou. Motory jsou uvažovány bez tlumení rych-

losti pohybu pístu v krajních úvratích, tedy model neobsahuje škrcení plynu při tlumení.  

V modelech jsou použity výše odvozené rovnice a předpoklady, které byly zavedeny 

pro odvození těchto rovnic. Z důvodu, že nebyl modelován celý pneumatický obvod, byly 

hmotnostní toky vzduchu, tuhost pružiny, velikost třecí a zátěžné síly zvoleny. Při simulaci 

reálných charakteristik pneumotoru je nutné použít skutečné hmotnostní vtoky a výtoky 

vzduchu, skutečnou velikost třecí síly a případně skutečnou tuhost použité pružiny. 

Výstupem modelů jsou simulace průběhů tlaků, teplot a hmotností vzduchu 

v pracovních komorách motorů, dále průběhy polohy i rychlosti pohybu pístu. Součástí je 

také simulace třecí síly modelem ustáleného tření. 

 

5.4.1 Simulace dvojčinného pneumotoru 

Rozměry dvojčinného válce jsou dle motoru DSBC-32-500-PA-N3 dle katalogu [11]. Průměr 

pístu motoru je 32 mm, pístnice 12 mm a zdvih motoru 500 mm. Model je zpracován v přílo-

ze 1. 

 

Průběh tlaků v pracovních komorách motoru
8
 

Tlak v bezpístnicové komoře pA při rozběhu motoru prudce narůstá z původní hodnoty tlaku 

na tlak 211 kPa, pak dochází k jeho poklesu a oscilaci kolem hodnoty 130 kPa avšak již 

s menší výchylkou. Nejnižší simulovaná hodnota tlaku pA je rovna 93 kPa. Prudký nárůst tla-

ku je způsoben nutností uvedení hmotnosti spojené s pístnicí v pohyb a přítomností třecí 

a zátěžné síly. Pokles tlaku je způsoben posunutím pístu.  

Nárůst tlaku v pístnicové komoře pB je způsoben stlačením vzduchu a jeho síla působí 

proti směru pohybu pístu. Při rozběhu motoru jeho hodnota pomalu narůstá a od určité polohy 

pístu v blízkosti krajní úvrati prudce roste. Prudký nárůst je způsoben nedostatečný hmotnost-

ním výtokem plynu z komory. Nejvyšší simulovaná hodnota tlaku pB je v koncové poloze 

rovna 107 kPa a nejnižší hodnota je rovna 101,3 kPa v počáteční poloze pístu. 

 
Obr. 33 Průběh tlaků v pracovních komorách dvojčinného pneumotoru 

 

                                                 
8
 Při simulaci jsou uvažovány hodnoty absolutních tlaků 
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Je nutné zajistit, aby velikost tlaků vzduchu v komorách nepřesáhla hodnotu dovole-

ného tlaku. Pneumatické motory jsou konstruovány pro pracovní tlaky do 0,6 až 1 MPa [3]. 

Průběhy tlaků jsou svázány s průběhy teplot (viz obr. 36) adiabatickou změnou stavu plynu. 

Při kompresi dochází k zahřátí plynu, při expanzi k jeho ochlazení. 

 

Poloha a rychlost posuvu pístu 

Poloha pístu x je závislá na hodnotě třecí síly, zátěžné síly, síly nutné k uvedení hmotnosti 

spojené s pístnicí do pohybu a tlakových silách jak je patrné z pohybové rovnice (62). Tento 

model neuvažuje tlumení rychlosti pohybu pístu v krajních úvratích, čili při uvažování sku-

tečného motoru s tlumením je tento model použitelný pouze do určité polohy pístu, od které je 

rychlost pohybu tlumena. 

Rychlost pohybu pístu v závisí na stejných veličinách jako poloha pístu x. Při nárůstu 

hodnoty tlaku pA rychlost klesá a při poklesu hodnoty tlaku pA rychlost roste. Pokud je síla 

vyvolaná tlakem pA menší než součet sil působících proti pohybu, dochází ke vzniku záporné 

rychlosti, která způsobí pohyb pístu zpět.  

 
Obr. 34 Průběh polohy a rychlosti pístu v dvojčinném pneumotoru 

 

 

Hmotnost vzduchu v pracovních komorách motoru 

Množství vzduchu v bezpístnicové komoře mA a v komoře s pístnicí mB závisí na hmotnost-

ních vtocích a výtocích do těchto komor. Množství vzduchu mB odpovídá také průběhu polo-

hy pístu x, který svým posunutím vytlačuje vzduch z této komory pryč. 
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Obr. 35 Průběh hmotnosti vzduchu v pracovních komorách dvojčinného pneumotoru 

 

Teplota vzduchu v pracovních komorách motoru 

Průběhy teplot TA a TB odpovídají tlakům pA a pB (viz obr. 33) z důvodu adiabatické změny 

stavu plynu, rovnice (58), resp. změnou stavových veličin ze stavové rovnice (59).  

Materiál těsnění pístu a pístnice je náchylný na vystavení vysokým teplotám, proto je 

důležité zajistit, aby teplota v pracovních komorách nepřesáhla hodnotu dovolené teploty těs-

nění pneumotoru. Dovolená hodnota teploty je standardně uvažována v rozsahu od -20 °C 

do 80 °C, nebo při použití těsnění do vyšších teplot od 0 °C až do 120°C, či do nízkých teplot 

od -40 °C do 80 °C [11].  

 
Obr. 36 Průběh teplot v pracovních komorách dvojčinného pneumotoru 

 

V tomto případě je vhodné použít motor s těsněním do vyšších teplot, protože teplota 

TA dosahuje až 95 °C. Nejvyšší hodnota teploty TB je 25 °C. V obou komorách nejnižší teplota 

nepřesahuje 20 °C. 

 

Třecí síla 

K simulaci třecí síly Fp byl použit model ustáleného tření. Při rozběhu motoru velikost třecí 

síly prudce narůstá na hodnotu statického tření, po jejím překonání je píst uveden v pohyb 

a třecí síla klesá na hodnotu dynamického tření. Jak je patrné z rovnice (65), velikost třecí síly 
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je závislá na rychlosti pohybu pístu (obr. 37). Po uvedení pístu v pohyb a poklesu hodnoty 

třecí síly ze statické na dynamickou, její hodnota dále roste s rychlostí pohybu pístu z důvodu 

růstu velikosti síly od tlumení viskózním třením. 

 

Obr. 37 Závislost třecí síly na rychlosti pohybu pístu 

 

V simulaci při působení vyšších hodnot třecí síly Fp, může dojít při rozběhu motoru 

k vzniku záporné rychlosti pohybu pístu způsobené prudkým náběhem třecí síly na hodnotu 

statického tření (obr. 38 vlevo). Toto poukazuje na přílišnou velikost konstant použitých ve 

vztahu popisujících její velikost v závislosti na rychlosti pohybu pístu. Zamezení vzniku zá-

porné rychlosti je v simulaci provedeno zvětšením hmotnostního toku     (obr. 38 vpravo), 

nebo může být provedeno zmenšením konstant popisujících velikost třecí síly, jak je zobraze-

no na obr. 39. 

 

Obr. 38 Detail rychlosti pohybu pístu při rozběhu motoru při nižším (vlevo) a při simulova-

ném hmotnostním toku     (vpravo) při velikosti simulované třecí síly 
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Obr. 39 Závislost menší třecí síly na rychlosti pohybu a detail rychlosti pohybu pístu při roz-

běhu motoru při menším hmotnostním toku      

 

Zátěžná síla 

Zátěžná síla Fz je síla, kterou je pneumatický pohon zatížen. V tomto modelu je definována 

od 0,02 sekund hodnotou 10 N. Časová prodleva působení této síly je zde z důvodu možného 

vzniku záporné rychlosti, resp. posuvu pístu ve směru zátěžné síly při rozběhu motoru. Čas 

do 0,02 sekund slouží k nárůstu tlaku pA na hodnotu, která vyvolá na pístu větší sílu než sou-

čet sil působících proti pohybu pneumotoru, viz pohybová rovnice (62). Modelovaný případ si 

lze představit tak, že konec pístnice a zátěžné břemeno se nedotýkají. K jejich dotyku dojde až 

při vysunutí pístnice o určitou vzdálenost zdolanou za 0,02 sekund.   

 
Obr. 40 Průběh zátěžné síly 

 

 

Průběh a velikost zátěžné síly Fz a velikost třecí síly Fp jsou stejné i pro jednočinný 

motor s vratnou pružinou. 
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5.4.2 Simulace jednočinného pneumotoru s vratnou pružinou 

Rozměry jednočinného válce jsou dle motoru DSNU-32-500-P-A dle katalogu [18]. Průměr 

pístu motoru je 32 mm, pístnice 12 mm a zdvih motoru 500 mm. Model je zpracován v přílo-

ze 2. 

 

Průběh tlaků v pracovních komorách motoru 

Průběh tlaků v pracovních komorách jednočinného pneumotoru pA a pB závisí na stejných 

veličinách jako tlaky v dvojčinném pneumotoru. Jediným rozdílem je zde se vyskytující síla 

pružiny, která má za následek postupný nárůst a kmitání tlaků pA a pB. Výpočet vlastních 

frekvencí kmitání, při kterých by mohlo dojít k rezonanci, není v modelu zahrnut. Nejvyšší 

simulovaná hodnota absolutního tlaku pA je rovna 206 kPa a pB 117 kPa. Nejnižší hodnota 

absolutního tlaku pA je rovna 97 kPa a tlaku pB 101,3 kPa. 

 
Obr. 41 Průběh tlaků v pracovních komorách jednočinného pneumotoru 

 

Poloha a rychlost posuvu pístu 

Poloha pístu jednočinného pneumotoru s vratnou pružinou x je závislá na velikosti třecí a zá-

těžné síle, síle nutné k uvedení hmotnosti spojené s pístnicí do pohybu, tlakových silách a na 

síle pružiny jak je patrné z pohybové rovnice (63). Stejně jako u dvojčinného motoru tento 

model neuvažuje tlumení rychlosti pohybu pístu v krajních úvratích, čili při uvažování motoru 

s tlumením je model použitelný pouze do určité polohy pístu, od které je rychlost pohybu do-

datečně tlumena. 

Rychlost pohybu pístu jednočinného pneumotoru v závisí na stejných veličinách jako 

poloha pístu x. Hodnoty rychlosti oscilují a s rostoucím posunutím pístu x postupně klesají 

z důvodu růstu síly pružiny. Záporné hodnoty rychlosti značí posuv pístu zpět, resp. uvolnění 

pružiny. 
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Obr. 42 Průběh polohy a rychlosti pohybu pístu jednočinného pneumotoru 

 

Hmotnost vzduchu v pracovních komorách motoru 

Množství vzduchu v bezpístnicové a pístnicové komoře jednočinného pneumotoru mA a mB 

závisí na stejných parametrech jako u dvojčinného motoru. Oba průběhy závisí na hmotnost-

ních vtocích a výtocích do komor motoru. Hmotnost vzduchu mB odpovídá poloze pístu x, 

v této komoře dokonce dochází i k nepatrnému nasávání vytlačeného vzduchu zpět do komo-

ry. To je způsobené zpětným pohybem pístu při uvolnění pružiny. 

 

Obr. 43 Průběh hmotnosti vzduchu v pracovních komorách jednočinného pneumotoru 

 

Teplota vzduchu v pracovních komorách motoru 

Průběhy teplot v komorách jednočinného pneumotoru TA a TB stejně jako u dvojčinného pne-

umotoru odpovídají tlakům pA a pB z důvodu adiabatické změny stavu plynu, rovnice (58), 

resp. změnou stavových veličin ze stavové rovnice (59).  

Jako u dvojčinného motoru je nutné zajistit, aby teplota v pracovních komorách ne-

překročila dovolenou teplotu pro těsnění. Rozsahy dovolených teplot jsou stejné jako u dvoj-

činných pneumotorů.  
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Obr. 44 Průběh teplot v pracovních komorách jednočinného pneumotoru 

 

V tomto případě, stejně jako u dvojčinného motoru, je vhodné použít těsnění do vyš-

ších teplot, neboť nejvyšší teplota TA je 92 °C. Teplota TB dosahuje 33 °C. V obou komorách 

je nejnižší teplota 20 °C. 

 

Síla pružiny 

Síla pružiny Fpr u jednočinného motoru lineárně narůstá s jejím stlačením, resp. s polohou 

pístu x. Tato síla má za následek postupné klesání rychlosti pohybu pístu, případně jeho zpět-

ný pohyb a kmitání tlaků pA a pB střídavým stlačování a uvolňováním pružiny. 

 

Obr. 45 Průběh síly pružiny jednočinného pneumotoru 
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ZÁVĚR 

Hlavním cílem této bakalářské práce bylo vytvoření základního matematického modelu pro 

přímočarý pneumatický motor, který vyúsťuje v simulaci průběhu veličin popisujících chod 

motoru a jejich zhodnocení s ohledem na samotnou funkci motoru. 

Modelu předchází rozsáhlá rešeršní část práce, která byla věnována jednotlivým ty-

pům pneumatických motorů, popisu jejich konstrukčních provedení, možnostem a výhod 

i nevýhod jejich použití. Pneumatické motory byly dále rozděleny do tří skupin podle druhu 

pohybu výstupního členu na motory rotační, s kyvným pohybem a přímočaré. Hlavní pozor-

nost však byla věnována motorům přímočarým. 

Při popisu přímočarých pneumotorů bylo provedeno krátké porovnání s přímočarými 

hydromotory, neboť jsou konstrukčně velmi podobné. Jejich podstatnou výhodou oproti hyd-

romotorům je možnost dosažení vyšších pohybových rychlostí a frekvencí pohybu, či široké 

využití díky čistotě a bezpečnosti jejich provozu. Na druhou stranu pneumotory vyvíjejí řádo-

vě menší zdvihové síly a při nižších rychlostech jsou obtížně regulovatelné z důvodu stlači-

telnosti a teplotní roztažnosti vzduchu, jakožto pracovního média. Dále byly popsány kon-

strukční provedení přímočarých pneumotorů a jejich částí, tj. válce, vík, pístu, pístnice 

a těsnění. Motory byly rozděleny dle použití, činnosti, konstrukce pístu, provedení pístnice, 

jejich průřezu a upevnění k rámu stroje. Následně byl nastíněn princip tlumení rychlosti 

v krajních úvratích motoru s uvažováním škrcení plynu při průchodu vzduchu zúženým prů-

řezem a konstrukční provedení zajištění polohy pístnice brzdou a zámkem.  

Samostatné kapitoly byly věnovány kontrole na vzpěrnou stabilitu pístní tyče a tření 

v pneumotoru, které bylo popsáno na základě Stribeckovy křivky a stick-slip efektu. Následně 

byl popsán pneumatický obvod a jeho jednotlivé prvky s ohledem na jejich funkci při výrobě, 

úpravě, skladování, či distribuci stlačeného vzduchu. 

Matematický model pneumotoru byl zpracován na základě využití zákonů mechaniky 

tekutin a zákonů termomechaniky. S využitím diferenciální rovnice tlaku vzduchu, předpo-

kladu adiabatické změny stavu ideálního plynu a sestrojením pohybové rovnice byly získány 

potřebné závislosti k simulaci průběhu polohy a rychlosti pohybu pístu, tlaků, teplot a množ-

ství vzduchu v pracovních komorách motoru.  

Simulace byla provedena v programu Maple 17 pro dvojčinný a pro jednočinný pneu-

motor s vratnou pružinou při neuvažování tlumení rychlosti pohybu pístu v krajních polohách. 

Z důvodu, že nebyl modelován celý pneumatický obvod, byly velikosti hmotnostních toků, 

třecí síly a síly pružiny zvoleny. Volbou hodnot hmotnostních toků vzduchu, lze řídit chod 

motoru, rychlost pohybu pístu a velikosti tlaků v jeho pracovních komorách. Pro zvolené pa-

rametry při simulaci jednočinného i dvojčinného motoru zjištěné velikosti tlaků nepřesáhly 

hodnotu dovoleného tlaku v pneumotoru, uváděnou v rozmezí od 0,6 do 1 MPa. Pro dvojčin-

ný motor nejvyšší hodnota tlaku pA dosáhla 211 kPa, u jednočinného 206 kPa, obě nastaly při 

rozběhu motoru z důvodu nutnosti uvedení hmotnosti spojené s pístnicí v pohyb a překonání 

velikosti statické třecí síly. Nejvyšší hodnoty tlaků pB nastávají v koncové úvrati pístu stlače-

ním vzduchu, pro dvojčinný motor tlak pB dosáhl 107 kPa a pro jednočinný 117 kPa. V obou 

případech motorů je nutné použít těsnění určené pro práci při vyšších teplotách, jelikož teplo-

ty v bezpístnicové komoře přesáhly dovolenou hodnotu teploty pro těsnění do standardních 

teplot 80 °C. Ve dvojčinném motoru teplota TA nabyla 95 °C a teplota TB dosáhla 25 °C. 

V jednočinném motoru teplota TA nabyla 92 °C a velikost TB dosáhla 33 °C. V obou přípa-

dech motorů hodnota nejnižší teploty v pracovních komorách neklesla pod 20 °C. Poloha 

a rychlost pístu závisí na hmotnostních tocích, velikosti zátěžných a třecích sil a hmotnosti 

spojené s pístnicí, v případě jednočinného motoru také na síle pružiny, která způsobuje svým 

stlačením postupný pokles rychlosti pohybu pístu a nárůst a kmitání tlaku pA.  
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V modelu je také popsáno chování motoru při jeho rozběhu při různých velikostí 

hmotnostních toků a třecích sil. V případě, že modelovaná hodnota třecí síly je příliš velká, 

může dojít ke vzniku záporné rychlosti pohybu pístu vlivem třecí síly, což poukazuje na pří-

lišnou velikost konstant popisujících její velikost v závislosti na rychlosti pohybu pístu. 

Tento model by mohl být dále rozšířen o tlumení rychlosti pohybu pístu v krajních po-

lohách s uvažováním škrcení plynu v průchodu vzduchu zúženým průřezem, výpočtem vlast-

ních frekvencí motoru, či zahrnutím celého pneumatického obvodu do výpočtů, ze kterého by 

bylo možné určit skutečné hmotnostní toky vzduchu. Případně provést ověření správnosti 

numerického řešení modelu experimentálním měřením. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

SYMBOL JEDNOTKA NÁZEV 

b N·s·m
-1

 součinitel tlumení viskózního tření 

cp J·kg
-1

 ·K
-1

 měrná tepelná kapacita při konstantním tlaku 

cv J·kg
-1

 ·K
-1

 měrná tepelná kapacita při konstantním objemu 

d m průměr pístnice 

ea J·kg
-1

  měrná vnější energie 

f0 - součinitel tření 

g m·s
-2

 tíhové zrychlení 

h m výška 

i J·kg
-1 

měrná entalpie 

k N·m
-1

 tuhost pružiny 

lred m délka pístní tyče uvažovaná při výpočtu na vzpěrnou 

stabilitu 

m kg hmotnost 

m - součinitel otevření škrticího průřezu 

n - exponent sklonu stribeckovy křivky 

p Pa tlak 

s m tloušťka stěny válce 

t s čas 

u J·kg
-1

  měrná vnitřní energie 

v m
3
·kg

-1
 měrný objem 

v m·s
-1 

rychlost 

vs m·s
-1

 stribeckova rychlost 

x m posunutí, dráha 

A J práce 

D m průměr pístu 

E MPa Youngův modul pružnosti 

Ea J vnější energie 

F N síla 

Fc N Coulombova třecí síla 

Fkr N kritická síla 

Fp N třecí síla 

Fs N statická třecí síla 

Fz N zátěžná síla 

J m
4 

osový kvadratický moment 

L m délka pístní tyče 

L m délka pracovního prostoru motoru 

Lp m šířka pístnice 

Q J teplo 

Q m
3
·s

-1
 objemový průtok 

Qm kg·s
-1

 hmotnostní průtok 

R J·kg
-1

·K
-1

 plynová konstanta 

S m
2
 plocha 

Sw m
2
 plocha teplosměnného povrchu v pracovní komoře 

motoru 

T K teplota 
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SYMBOL JEDNOTKA NÁZEV 

Tw K teplota teplosměnného povrchu v pracovní komoře 

motoru 

U J vnitřní energie 

V m
3
 objem 

α W·m
-2

·K
-1 

součinitel přestupu tepla 

β - tlakový poměr 

ε - expanzní součinitel  

ε - relativní deformace 

η Pa·s dynamická viskozita 

κ - adiabatický exponent 

λ - štíhlostní poměr prutu 

λK - mezní štíhlostní poměr prutu z houževnatého mate-

riálu 

λR - mezní štíhlostní poměr prutu z křehkého materiálu 

μ - Poissonovo číslo 

μ - součinitel kontrakce 

ρ kg·m
-3 

hustota 

σ MPa napětí 

σkr MPa kritické napětí 

σK MPa mez kluzu 

σRd MPa mez křehké pevnosti v tlaku 

υ m
2
·s

-1 
kinematická viskozita 

ξ - korekční součinitel 

ψ - výtokový součinitel 
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