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AbstrAkt

Cílem bakalářské práce je návrh přenosného kompresoru se vzduchovou nádobou, 
respektující funkční, konstrukční, technologické a ergonomické požadavky s důrazem 
na estetickou hodnotu návrhu. Mým cílem je především vytvořit pozitivnější vztah 
k těmto esteticky často opomíjeným zařízením. Rád bych zaujal zajímavým tvarovým 
výrazem a jednoduchou obsluhou nové uživatele a pozdvihl tak úroveň stávajících 
produktů na trhu. 

klíčová slova

design, přenosný kompresor, stlačený vzduch, pístový kompresor,vzdušník, tlaková 
nádoba, ergonomie, manometr

AbstrACt

The aim of this thesis is to design a portable air compressor with air tank, respecting 
the functional, structural, technological and ergonomics requirements with emphasis 
on the aesthetic value of the proposal. My goal is primary to create the aesthetic appea-
rance of these devices which are often overlooked. I would like to attract with  an 
interesting shape expression and simple operation to new users and raised the level of 
existing products on the market.

kEYWoRDs

design, portable compressor, air, tank, ergonomic, tire, inflator, hobby, airbrush, piston 
compressor, pressure, tool
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úvoD
 
Jestliže existují zařízení, bez kterých by náš svět už dnes plně nefungoval, kompresory
by pravděpodobně byly jedněmi z nich.
Tato nenápadná sofistikovaná zařízení, fungující na principu stlačování plynů, nás 
v různých formách provázejí už několik století. V moderním průmyslu se tato zařízení 
stala nepostradatelnými, což dokládá fakt, že na pohon kompresorů se v celosvětovém 
měřítku vynakládá až 30 % celkové spotřeby elektrické energie. [2] [5]
Cílem práce je návrh přenosného kompresoru se vzduchovou nádobou charakteristic-
kého designu respektující všechny funkční, konstrukční, technologické a ergonomické 
požadavky s důrazem na estetickou hodnotu návrhu. Mým cílem je především vylepšit 
estetický dojem těchto často opomíjených zařízení. Rád bych zaujal netradičním pří-
stupem nové uživatele a přívětivým designem tak pozdvihl úroveň stávajících produk-
tů na trhu. 

Úvod
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1 PřEHlED současNéHo sTavu PozNáNí
 
1.1 vývojová analýza
Principu stlačování vzduchu lidstvo v různých podobách využívá už od počátku 
věků. První vzduchové kompresory, které lidé začali používat, však nebyly stroje, 
ale lidské plíce. Stlačený vzduch, který byl pravěkými lidmi ústy foukán do žha-
vého popela pro podporu hoření a samotné zažehnutí ohně. Jak dnes víme, zdravé 
lidské plíce jsou schopny produkce asi 6 až 10 m3/hod s dosahovaným přetlakem 
okolo 2 až 8 kPa vzduchu. 
S rozvojem v oblasti hutnictví se ve starověku tento přirozený kompresor stal ne-
dostatečným. Z původně laciného všudypřítomného vzduchu se s vývojem zařízení 
na stlačování vzduchu stal stlačený vzduch čím dál více energeticky a ekonomicky 
náročnější komoditou. [1] [2]

1.1.1 Počátky vývoje kompresorů
První zmínky o zařízeních fungujících na principu stlačování vzduchu se objevují 
už v období 3000 let př. n. l., kdy lidé začali zpracovávat nalezené čisté kovy (např. 
zlato, měď, zinek, cín a olovo), pro které bylo zapotřebí vyšší teploty, a tím i vý-
konnějších kompresorů. Pomoc se nabídla v přírodě využitím větru na návětrných 
stranách kopců. [2]
Prvním mechanickým kompresorem byly ručně ovládané kožené měchy, které se 
následně po roce 1500 př. n. l. vyvinuly v účinnější nožní měchy. Z tohoto období 
existují také doklady o stlačování vzduchu ve starověkém Egyptě.
Kolem roku 400 až 350 př. n. l. v Řecku Platon a Aristoteles sestrojili první přístroje 
stlačující vzduch pro ozvučení píšťal či pro dodávání vzduchu potápěčům. [3]
Po dalších přibližně 2000 let – do 18. století n. l. poskytovaly stlačený vzduch pou-
ze měchové kompresory poháněné ručně nebo nožně, později vodním kolem s hlav-
ním využitím především při tavení kovů a odvětrávání vzduchu v dolech. [1] [6]

obr. 1-1 Kováři ve starověku [5]
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1.1.2 Průmyslová revoluce    
Průmyslová revoluce znamenala velký průlom na poli prvních předchůdců dnešních 
kompresorů, které byly poháněny symbolem té doby – parou. 
Britský vynálezce John Wilkinson zkonstruoval v roce 1776 první prototyp novodo-
bých moderních mechanických kompresorů, takzvané dmýchací zařízení. Následně 
jeho krajan George Medhurst vytvořil v roce 1797 první motorem poháněný kompre-
sor. Poté podal ještě o dva roky později, v roce 1799, patent na větrné čerpadlo, které 
získávalo hnací sílu ze vzduchu. Následující rok patentoval motor využívající stlačený 
vzduch k pohonu vozidel. Kolem roku 1920 patentoval Švéd Alfréd Lysholm kon-
strukci šroubového kompresoru. [2] [3]

1.1.3 Na českém území
České země mají tradici ve výrobě kompresorů od počátku 19. století. Mezi nejzná-
mější stavitele kompresorů u nás patřil profesor František Josef Gerstner, zakladatel 
pražské inženýrské školy (nynější ČVUT), který postavil kolem roku 1810 tříválcové 
dmychadlo se čtvercovými písty, které mělo výkon 4 otáčky za minutu. Ve 40. letech 
minulého století u nás začala široká průmyslová výroba kompresorů nejen pro do-
mácí, ale zejména také zahraniční odbyt, která si získala světové uznání. Mezi hlavní 
výrobce patřily firmy Breitfeld, Ruston a později První brněnská strojírna. S výrobou 

1.1.2

1.1.2

obr. 1-2 Mobilní parní kompresor z roku 1905 – Rankin Kennedy [15]

obr. 1-3 František Josef Gerstner [14]



Přehled současného stavu poznání

strana

16

turbokompresorů začaly od roku 1907 Škodovy závody a První českomoravská továr-
na na stroje. V roce 1956 zahájilo ČKD výrobu chladicích axiálních turbokompresorů 
a následně v roce v r. 1962 výrobu šroubových kompresorů. Změna režimu po roce 
1989 otevřela nové možnosti dovozu většího sortimentu kompresorů ze zahraničí. Dů-
ležitým výrobcem kompresorů u nás je dodnes výrobní družstvo Orlík v České Tře-
bové. [3][4]

1.1.4 využití dnes
Kompresory se dnes rozšířily v různé podobě do celé řady oblastí. Z prvotního vyu-
žití především v důlních provozech pronikly z původně průmyslové sféry do všech 
domácností. Dříve rozměrné, parou či vodou poháněné stroje se proměnily v sou-
časná důmyslná, často takřka miniaturní zařízení, která umožňují např. zvýšit výkon 
spalovacích nebo tryskových motorů, jsou zásadními zdroji v lékařských zařízeních, 
výrobních linkách nebo se využívají v chladírenství, případně také jako součást dnes 
již nepostradatelných domácích spotřebičů, jako je např. lednice. [5]

obr. 1-4 Mobilní kompresor PV 2s z katalogu ČKD z roku 1960 [13]

obr. 1-5 Tryskový motor [10]
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1.2 Technická analýza

1.2.1 Definice kompresoru
Kompresory jsou zařízení sloužící ke stlačování plynů a par. Při stlačování se za po-
moci nejčastěji mechanické energie zvyšuje tlaková energie nasávaného plynu a tím 
se přemění většina mechanické práce v teplo. Tímto se považují za stroje tepelné a po-
třebou vnější energie ke své činnosti za stroje pracovní.[3]

1.2.2 Rozdělení kompresorů

a) Podle způsobu stlačování (viz obr. 1-6) [4]: 
- objemové 
- rychlostní

objemové kompresory – pracují na principu, kdy zvýšení tlaku probíhá 
zmenšováním objemu stlačovaného plynu a jeho uzavřením v pracovním prostoru.

Rychlostní kompresory – jsou založeny na principu, kdy nasátý vzduch je urychlo-
ván a jeho kinetická energie je pomocí difuzoru přeměněna na tlakovou energii.

b) Na základě účelu [4]:
- stacionární
- přenosné
- pojízdné

Kompresory je jinak také možné dělit podle dalších kritérií.

obr. 1-6 Rozdělení kompresorů podle způsobu práce a provedení [7]

1.2

1.2.1

1.2.2
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1.2.3 Přenosné kompresory 
Tématem této práce jsou přenosné kompresory. Ty jsou především spojeny s kategorií 
objemových jednoválcových pístových mechanismů. Tato zařízení jsou obecně men-
ších rozměrů a bývají vybavena madly pro přepravu z místa na místo. Pokud jde o vý-
kon, vyrábí se od velmi malých slabších zařízení (bez zásobníku vzduchu), určených 
pro úzké využití, jako například pumpování pneumatik, často pouze s 12V napájením, 
až po větší kompresory s několikalitrovými zásobníky vzduchu. Ty jsou určené pro 
náročnější využití, jako například pohon pneumatických zařízení.

Nejpoužívanějšími kompresory s přímočarým vratným pohybem pístu s principem 
podobným spalovacím motorům jsou kompresory pístové. Pracovní prostor je zde po-
mocí pístu střídavě plněn a vyprazdňován, čímž vytváří podmínky pro nasávání plynu, 
jeho kompresi a výtlak. V hlavě kompresoru jsou umístěny ventily (sací a výtlačné), 
které při pohybu pístu umožňují střídavé plnění a vyprazdňování válce (obr. 1-7). Kon-
cepcí jsou stavěny jako kompresory stojaté, ležaté nebo úhlové. [2]

1.2.4 Hlavní části přenosného kompresoru
Hlavní části přenosného kompresoru (viz obr. 1-8): 

obr. 1-8 Hlavní části přenosného kompresoru [8] 

obr. 1-7 Schéma pístového kompresoru [9]
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• Elektromotor
Většina přenosných kompresorů využívá jako zdroj energie pro kompresor asynchron-
ních jednofázových motorů s napětím do 230 V. Konstrukčně nejčastěji s přímým 
spojením motoru s kompresorem. [12] Z hlediska výkonu je pro některé výrobce také 
zajímavé řešení převodu hnací síly ozubeným kolem či řemenem, které zajistí zvýšení 
otáček.

• vzdušník
Vzdušník slouží jako zásobník stlačeného vzduchu. V případě, že tlak vzduchu v zá-
sobníku klesne pod požadovanou úroveň, tlakový spínač zapne motor. Pro samotnou 
práci s kompresorem je proto rozhodující výběr správné velikosti zásobníku, která 
souvisí s velikostí samotného zařízení. U zařízení s menším zásobníkem hrozí čas-
té spínání kompresoru a tím i prodlevy v dodávce stlačeného vzduchu. Nádoby jsou 
zpravidla vybaveny hrdlem pro vstup a výstup a odkalovacím ventilem pro odvod 
kondenzované vlhkosti ze vzduchu v nádobě. [11]

• Tlakový spínač
Při poklesu tlaku v zásobníku tlakový spínač vyšle signál, aby zapnul elektromotor 
kompresoru a tím dorovnal tlak do maximální hodnoty nastavené na regulátoru. Regu-
látor tlaku slouží pro plynulé nastavení požadovaného pracovního tlaku. 

• Chlazení
Důležitou částí kompresorů je chlazení. Přenosné pístové kompresory využívají vzdu-
chové chlazení pomocí ventilátoru umístěného na hřídeli elektromotoru. Především 
při zatížení spojeném s požadavkem dodávky vyššího množství vzduchu je pravděpo-
dobné vysoké zahřívání motoru. Proto v případě krytování zařízení musí být kladen 
důraz v místě ventilátoru především na dostatek prostoru pro vstup a odvod teplého 
vzduchu ze zařízení. 

• Manometr
Manometr je mechanickým měřičem tlaku. Nejčastěji jsou u zařízení využívány ma-
nometry dva, kde první ukazuje tlak v nádobě a druhý nastavený pracovní tlak na 
regulátoru tlaku.

• Pojistný ventil 
Přetlakový pojistný ventil zabraňuje překročení nejvyššího dovoleného pracovního 
tlaku nebo nejvyšší dovolené pracovní teploty v zásobníku. Bývá umístěn u regulátoru 
tlaku nebo za vzduchovou nádobou.

• výstupní ventil
Součástí přenosného kompresoru je samotný výstupní ventil vzduchu opatřený rychlo-
spojkou pro snadné připojení pneumatických spotřebičů či nástrojů.
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1.3 Designérská analýza

1.3.1 aBaC o15-1,1-6CM
Přenosný kompresor od německé firmy Abac je určený pro dodávky menšího množství 
vzduchu. Přístroj se skládá ze dvou hlavních částí – těla krytu motoru a nádoby zásob-
níku vzduchu o objemu 6 litrů, ze které vychází trubkové madlo. Zahnutím madla do 
těžiště přístroje je podpořena dobrá ergonomie přístroje. Především funkční tvarování 
plastového krytu motoru vychází z pomyslného obdélníku, kde se snaží navázat na 
přiznanou oblou válcovou nádobu, která jej po stranách přesahuje. Levé vrchní části 
krytu dominuje manometr, pod ním ve vertikální linii ovladač regulátoru tlaku a sa-
motný výstupní ventil. Na pravé vrchní části přístroje se opakuje tvarování levé strany, 
kde je ve vybrání krytu umístěný kruhový ovladač zapnutí. Umístění manometru do 
nakloněné polohy a vypínače poblíž rukojeti usnadňuje ovládání. Nedostatek vidím 
především v přechodu mezi krytem a nádobou, který nepůsobí úplně kompaktně. Ab-
sence druhého manometru, který ukazuje tlak v nádobě, je také jistým uživatelským 
nedostatkem.

1.3.2 kobalt u12HCCl
Přenosný kompresor od firmy Kobalt (působící především na americkém trhu) vyniká 
robustním moderním vzhledem a zároveň dobře zvládnutou technickou estetikou. Ver-
tikální kompozici zařízení tvoří hlavní masivní rámová konstrukce, ve které je zasazen 
kryt s přehlednými manometry a ovladači, který dominuje zároveň jako kryt motorové 
části zařízení. Z konstrukce rámu vychází trubkové madlo opatřené gumovou částí 
snižující riziko vyklouznutí z ruky. Pod madlem na vrchní straně krytu je umístěno 
snadno přístupné tlačítko vypínače. Barevné provedení decentní tmavě modré nádoby, 
stabilně působícího černého rámu a světle šedého přístrojového krytu působí vyváže-
ným odlehčeným dojmem. 

obr. 1-9 ABAC O15-1,1-6CM [17]
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1.3.3 Makita MaC610
Je zcela zakrytovaný přenosný kompresor od firmy Makita. Lehká plastová konstruk-
ce ukrývá zásobník vzduchu o objemu 6 litrů. Zařízení vyniká celkovou horizontál-
ní kompozicí kompresoru, která je dána především zásobníkem umístěným na šířku 
uvnitř krytu. Organické tvarování krytu s boční vystouplou linkou dodává kompresoru 
jistou dynamičnost. Z horní strany podélně vystouplé linky reliéfu zdůrazňuje nety-
picky zapuštěné madlo v otvoru těla krytu, pod nímž se nachází ovladač vypínače 
a v oblém výřezu regulátor tlaku. Tvarování působí čistým dojmem, nicméně jeho 
forma neodpovídá účelu. Bohužel výrobce na přístroj umístil pouze jeden manometr, 
který je v ne zcela dobře čitelné poloze nízko na čele krytu. 

1.3.4 Craftsman airBoss 1.2
Je přenosný kompresor od americké firmy Craftsman. Obdélníkové kompozici přístro-
je dominuje přiznaná částečně vystupující vzduchová nádoba o objemu 5 litrů. Tento 
prvek působí srozumitelným dojmem a podporuje formální výraz kompresoru. Vrchní 
část krytu představuje prostor pro navinutí vzduchové hadice. Pod ním na krytování 
vystupuje motorová část, kde se mírně opakuje tvar spodní nádoby. V levé vrchní části
je umístěn prachuvzdorný vypínač, pod nímž je malý prostor pro uložení dalších ná-
stavců například na foukání míčů. Krytování výrobce dále ještě oživil vystouplým 

obr. 1-10 Kobalt U12HCCL [16]

obr. 1-11 Makita MAC610 [18]

1.3.3

1.3.4
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rastrem reliéfu, který dává výrobku jasnou technickou formu. Barevné řešení černého 
krytu podtrhuje barevný akcent v podobě červené nádoby a současně dalších důleži-
tých ovládacích prvků, jako je regulátor tlaku a samozřejmě vypínač. Přenosnost vý-
robce vyřešil obloukovitým trubkovým madlem umístěným po délce přístroje. Tento 
přístroj oproti konkurenci vyniká svojí větší hmotností, případný delší ruční transport 
může být vysilující. Nejspíš proto výrobce opatřil přístroj také popruhem přes rameno. 
Zařízení může působit poněkud chaoticky v oblasti pracovní polohy, která není zcela 
jasně definovaná designem. Výrobce dovoluje jako pracovní pouze horizontální po-
lohu přístroje, o čemž informuje jenom malým nápisem na zařízení. Na první pohled 
svádí gumové nožky pod madlem také k vertikální pracovní poloze zařízení, ta je však 
určena pouze pro uskladnění. 

1.3.5 PowerPlus PoWX171 
Je celokrytovaný přenosný kompresor od firmy PowerPlus. Má kompaktní čisté tva-
rování vycházející z geometrických útvarů. Přístroj se skládá z kufříkové vertikální 
kompozice madla a středově umístěných symetrických manometrů, které rozděluje 
regulační ventil pracující s vrchním manometrem. Pod plastovým krytováním je umís-
těna vzduchová nádoba o objemu 6 litrů. V horní části je dobře přístupný hlavní vypí-
nač. Zadní část zařízení je vybavena praktickým úložným prostorem ve formě dělené 
přepážky. Barevné provedení je výrazné použitím jasné žluté s černým podtržením 
grafických prvků a pogumovaného madla ve stejné barvě. Bohužel toto jinak kvalitní 
zařízení působí poněkud neutrálním formálním výrazem. 

obr. 1-13 PowerPlus POWX171 [20]

obr. 1-12 Craftsman AirBoss 1.2 [19]
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2 aNalÝza PRoBléMu a CílE PRáCE
V oblasti současné konstrukce kompresorů a jejich technického řešení se už nepřed-
pokládají v nejbližší době nějaké zásadní změny. Vývojoví technici se zaměřují pře-
devším na lepší parametry, vyšší efektivitu nebo delší životnost kritických částí. [21]
Důležitou oblastí, kterou ale výrobci kompresorů stále mohou zdokonalovat, je nepo-
chybně design. Toto víceméně technické zařízení prodělalo v poslední době v oblasti 
designu značný progres. Po dlouhých letech, kdy vítězila funkce nad formou, si i vý-
robci začali uvědomovat důležitost kvalitního designu. Zejména pokud jde o odlišení 
se od konkurence, či prosazení nových nápaditých řešení zkvalitňujících uživateli ma-
nipulaci se zařízením nebo pozitivně ovlivňujícím tvarováním a doplňky. 
Současná produkce přenosných kompresorů nabízí mnoho rozmanitých řešení, která 
se neodlišují jenom výkonem, ale samozřejmě také prostředím, pro něž jsou tato zaří-
zení navrhnuta.

Pro svoji práci jsem si vybral kategorii přenosných kompresorů středních výkonů, 
s menší tlakovou nádobou do 6 litrů. Mým cílem je návrh víceúčelového přenosného 
kompresoru, určeného pro hobby uživatele s využitím především v domácích pod-
mínkách či menší dílně. Hlavní výhodu kompresorů se vzduchovou nádobou shledá-
vám v širokém rozsahu použití – od standardního huštění pneumatik a ofukování po 
tlakově méně náročné (na množství vzduchu) stříkací pistole, jako je např. airbrush 
či pneumatické nářadí. Tato kategorie je na trhu reprezentována několika typy řešení 
(viz Designérská analýza). Od celokrytovaných, v nichž je samotná nádoba skryta, po 
zařízení, kde je naopak nádoba zahrnuta ve výsledné kompozici. U celokrytovaných 
zařízení shledávám hlavní nedostatek v tom, že jejich estetická forma často nedosta-
tečně vypovídá o svém účelu. Podle mého názoru je sama vzduchová nádoba spojená 
s výrazovým charakterem těchto přístrojů a rád bych se tak snažil o podpoření jejího 
vzhledu zakomponováním do výsledné kompozice. 
Mým cílem je navrhnout moderní, čistý, nadčasový design přenosného kompresoru 
respektující všechny ergonomické a technologické požadavky, zaměřený především 
na snadnou a srozumitelnou obsluhu a přenosnost. 

2.1 skici 
Na prvotních volných skicách bylo mým cílem především najít zajímavý výraz pře-
nosného kompresoru. Funkční stránka zařízení zůstávala prozatím v pozadí. V průbě-
hu skicování jsem se ubíral nejrůznějšími směry, ale nosným se ukázala být tendence 
spíše zaměřená k základním čistým geometrickým tvarům. 

obr. 2-1 Počáteční skici [autor]

2

2.1
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3 vaRIaNTNí sTuDIE DEsIGNu

3.1 varianta č. 1
První varianta navrhovaného kompresoru se nesla ve znamení odlišného přístupu ke 
koncepci vzduchové nádoby jako hlavního a nosného prvku, na kterém je usazený kryt 
motorové části, jenž přechází v pistolovité madlo bez zadní opory. Základem je tvar 
oblého válce těla nádoby, na který navazuje vrchní plastové krytování opakujícími se 
radiusy. Dominantním prvkem zařízení je umístění manometrů pod sebou, ve středové 
vertikální linii. Ze spodní části nádoby vystupují gumové nožky podstavy. Zadní ze-
šikmení plochy by doplňoval prvek pro uchycení kabelů. Tento návrh jsem po konzul-
taci s vedoucím práce zavrhl. Komplikovaný se ukázal zejména přechod mezi spodní 
nádobou a vrchním krytem, který nepůsobil kompaktně. Z hlediska funkce by vrchní 
krytování vyžadovalo masivní spojení mezi oběma díly, a také kvalitní řešení otvorů 
pro chlazení a přívod vzduchu. 

3.2 varianta č. 2
Druhá varianta návrhu, vycházející ze čtvercové kompozice, byla založená na opako-
vání tvaru nádoby a krytu na rámu, který zařízení obklopuje a zároveň tvoří jednodílné 
madlo. Na rámovou trubkovou konstrukci navazují také spodní lyžinové nohy a tvoří 
tak stabilní podstavu. Prvkem, na který jsem se soustředil již v předchozím návrhu, 
bylo i zde zdůraznění přiznání objemu nádoby a zapracování jejího tvaru do výsled-
né kompozice. Radius oblých hran krytování nabízí umístění kruhových manometrů 
pod sebou, kde by tvořily řadu společně s výstupním ventilem. Šikmé drážky v krytu 
chlazení kompresoru směřují pozornost k přístrojovým panelům. I v tomto návrhu byl 
hlavním nedostatkem opět přechod mezi krytovou částí a nádrží ve spojení s celkovým 
nevýrazným tvarovým projevem tohoto zařízení. 

obr. 3-1 První variantní návrh [autor]
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3.3 varianta č. 3
Třetí variantou návrhu, ze které již vychází finální verze, byla úvaha nad umístěním 
samotné vzduchové nádoby, kde základní tvar lichoběžníku tvoří opět částečně vy-
stupující nádoba, která je skloněná pod úhlem jedné ze stran. Základní tvar lichoběž-
níku je tvořen dvoudílným plastovým krytem z něhož vystupuje vzduchová nádoba. 
Zaoblením rohů lichoběžníku tak krytování navazuje na tvar nádoby. Plocha zaoblení 
pravého rohu přední strany vybízela k umístění manometrů, které v šikmé linii dávají 
zařízení charakteristický výraz. Levá část vrcholu krytu přechází v šikmé obloukovité 
madlo. Tento prvek šikmého madla se posléze ukázal jako nevhodný, zejména z hle-
diska ergonomie by nerespektoval přirozené uchopení a přenos v pohodlné poloze, 
která by navíc nebyla v těžišti přístroje. 

obr. 3-2 Druhý variantní návrh [autor]

obr. 3-3 Třetí variantní návrh [autor]

3.3



Variantní studie designu

strana

26

3.4 varianta č. 4
Tato varianta navazuje na předchozí návrh. Hlavní změnou je  trubkovité madlo umís-
těné podélně, které tak umožňuje ergonomicky přirozené uchopení jednou rukou. Zde 
se nabízí hned několik tvarů (viz obr. 3-4), kde první obloukovité madlo ladnou křiv-
kou doplňuje tvar lichoběžníku, druhé bylo spíše racionální volbou uzavření otevřené-
ho tvaru krytu a třetím tvarem madla byl krátký uzavřený oblouk pouze v těžišti. 
Vzhledem k rozložení hmot v návrhu zařízení bylo zapotřebí umístění krátkého madla 
právě jenp do těžiště, což dovolovala pouze třetí verze. Použití trubkového madla bo-
hužel vzneslo technologické nároky na spojení s vrchní stranou krytu. Zde by daný pr-
vek byl také vystaven enormnímu zatížení, proto jsem od tohoto řešení posléze upustil. 

3.5 Finální varianta
Po ověření koncepce na pracovním clay modelu (obr. 3-5) se ukázala jako nejvhod-
nější varianta, navazující na řešení varianty č. 3 a 4, kdy madlo je součástí celého 
dvoudílného plastového výlisku krytu. Zároveň tak dovoluje jednoznačně držení zaří-
zení v těžišti přístroje. Madlo plynule přechází z krytu a tvarem tvoří pomyslnou kol-
mici k boční stěně uzavírající tak pomyslný úhel. Oproti předchozím variantám jsme 
tak dospěli také k propracovanějšímu řešení sdělovačů a dosáhli dalšího výraznějšího 
změkčení hran krytu kolem vzduchové nádoby. U uspořádání jednotlivých přístrojo-

obr. 3-4 Čtvrtý variantní návrh [autor]

obr. 3-5 Pracovní clay model finální varianty [autor]
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vých funkčních prvků, manometrů a ovladačů, bylo důležité najít rozumnou míru tva-
rové kultivace a přehlednosti jednotlivých funkčních prvků, které spolu souvisí. Část 
oválného přístrojového panelu, který tvoří manometry a vypínač, je mírně odsazená od 
hlavního krytu, což ji činí pro uživatele dominantnější. 
Pro zvýšení uživatelského komfortu při přenosu zařízení byl v zadní části navrhnut 
prvek pro namotání přívodního kabelu, který může sloužit i pro samotnou vzduchovou 
hadici. V případě přenosu zařízení je dalším požadavkem potřeba úložného prostoru 
pro vzduchové příslušenství. Pro tento účel byla v prostoru zadní části krytu navržena 
kapsa schránky, kterou uzavírají výklopná dvířka. Praktický detail, který jsem osobně 
na současných kompresorech postrádal, byl i nějaký prvek pro zavěšení příslušenství 
přímo na zařízení. Současným standardem u vzduchového příslušenství je vybavení 
očkem. K tomuto účelu jsem navrhl na boku krytu výklopný plastový háček, který je 
možné jedním prstem vyklopit a znovu schovat v těle přístroje. 
 

obr. 3-6 Finální varianta – čelní pohled [autor]

obr. 3-7 Finální varianta – perspektivní pohledy [autor]
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4 TvaRové řEŠENí

4.1 Tvarové (kompoziční) řešení 
Tvarové řešení přenosného kompresoru vychází především z vnitřního uspořádání 
a tvaru vzduchové nádoby. Prvotním cílem bylo nalezení zajímavého tvarového vý-
razu v kombinaci s robusním charakterem zařízení. K výslednému tvaru kompresoru 
jsem došel poměrně dlouhým procesem. Od začátku jsem se soustředil především na 
zdůraznění vzduchové nádoby ve výsledném tvaru. Navržený geometrický tvar licho-
běžníku ve vertikální kompozici vhodně kopíruje vnitřní funkční uspořádání součástek 
a zároveň navazuje na umístění vzduchové nádoby. 

Základní tvar pravoúhlého lichoběžníku byl posléze rozvíjen o řešení madla, které by 
jej účelně doplňovalo. Madlo plynule přechází z krytu a jeho horní plocha tvoří pomy-
slný pravý úhel s boční stěnou. Celé krytování tak svým měkkým zaoblením navazuje 
na tvar rotační válcové nádoby, která je v krytu stabilně usazena. Nádoba částečně 
vychází z přední strany krytu a vystupuje až za svojí polovinou, díky čemuž nehrozí  
ani její optické vypadnutí.
Na levé boční straně krytu je ve spodní části obdélníkový zářez pro přístup uživatele 
k ovládání výpustě odkalovacího ventilu ze vzdušníkové nádoby. 

Přednímu panelu dominují šikmé drážky chladících otvorů, které směřují pozornost 
uživatele k přístrojové části ovladačů a sdělovačů. Prvek zaoblení pravého rohu vybízí 
k umístění samotných manometrů, které šikmou linií zdůrazňují charakter zařízení. 
Tento prostor zařízení tvoří dominantní vyvýšený oválný panel jednotlivých nejdůle-
žitějších kruhových prvků v jedné linii, přičemž je sem soustředěn kromě dvou mano-
metrů také samotný ovladač vypínače. Pod nimi v této linii následují funkční prvky: 
výstupní rychlospojka, bezpečnostní ventil a kruhový částečně zapuštěný ovladač tla-
ku. 

Dojem stability a jisté robustnosti zařízení dodává i výrazné rozšíření podstavy, kde 
z krytu vycházejí integrované spodní nožky, do nichž jsou zapuštěny oblé silentbloky 
pro snížení vibrací. 

obr. 4-1 Tvarové řešení – pohledy [autor]
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Pro zvýšení uživatelského komfortu byl v zadní části krytu navrhnut vystupující čtver-
cový prvek pro namotání přívodního kabelu, který může sloužit i pro samotnou vzdu-
chovou hadici. K tomuto prvku směřují vertikální drážky krytu pro chlazení kompre-
soru. 
V prostoru zadní části krytu se dále nachází uzavíratelná kapsa schránky úložného pro-
storu s kosodélníkovým tvarem dvířek s obloukovitým výřezem pro snadné otevření 
jednou rukou.
Užitečným prvkem pro zavěšení příslušenství na boku krytu je výklopný plastový há-
ček obdélníkového průřezu, který je možné vyklopit jedním prstem ze zářezu v krytu 
a znovu schovat v těle přístroje. 

obr. 4-2 Tvarové řešení – perspektivní pohledy [autor]
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5 koNsTRukčNĚ-TECHNoloGICké řEŠENí a 
ERGoNoMICké řEŠENí 

5.1 konstrukčně-technologické
Kryt těla kompresoru se skládá ze dvou základních částí plastových výlisků zhotove-
ných vstřikováním do formy. Přední a zadní díl těla krytu s madlem je spojen šrouby 
a k nimž je připevněn díl pro uchycení elektrického kabelu a vnitřní schránka na pří-
slušenství. Součástí předního krytu je i výklopný háček s postranními čepy, který je 
nalisován do drážek v krytu.  

Do vnitřních žeber plastových dílů krytu je pevně usazen vzdušník – rotační válcová 
nádoba svařená z ocelového trubkového pláště a dvou lisovaných polokoulí. Funkč-
ním prvkem vzdušníku je odkalovací ventil, který se skládá z navařeného trubkového 
vývodu a kulového ventilu uzávěru. 

5.1.1 ovladače
Mezi prvky ovladačů přenosného kompresoru patří dvoupolohový kruhový vypínač 
se stavovou diodou, sloužící pro vypnutí a zapnutí kompresoru. Dále regulační ven-
til s krátkým chodem, ovládaný pomocí částečně integrovaného otočného ovladače. 
Vedle ovladače je přibližně ve středu přístroje umístěn bezpečnostní ventil. V případě 
překročení tlaku se ze zařízení buď automaticky vypustí obsah vzduchu, nebo tak uči-
ní uživatel pomocí jednoduchého zatáhnutí ovládacího kroužku ventilu. Dále je zde 
kohout odkalovacího ventilu pro odpuštění kondenzátu z nádoby.
 
5.1.2 sdělovače
Hlavními sdělovači přenosného kompresoru jsou dva manometry. Prvním je mano- 
metr pro informaci o tlaku vzduchu v nádobě, druhý zobrazuje výstupní tlak. Výstupní 
tlak je uživatelem nastaven pomocí ovladače regulačního ventilu, který je umístěný 
přímo pod manometrem. 

obr. 5-1 Schéma krytu a vzduchové nádoby [autor]
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5.1.3 Materiál
Materiál těla krytu je vstřikovaný ABS plast s jemnou texturou povrchu typu Mold-
Tech. ABS plast je vhodný především vzhledem k jeho vlastnostem, je tuhý, pevný 
a dobře tlumí rázy a vibrace. 
Nádoba vzdušníku je svařená z hlubokotažného ocelového plechu ošetřeného práš-
kovým nástřikem proti prorezavění. Je opatřená trubkovým hrdlem pro vstup, výstup 
a odkalovacím ventilem.

5.1.4 Rozměry
Rozměry zařízení jsou dány především zvolenou velikostí vzduchové nádoby, která 
má objem 5 litrů, a vnitřním uspořádáním motoru a součástí. 
Základní rozměry zařízení jsou 479 mm výška, 353 mm šířka, 197 mm hloubka.

obr. 5-2 Schéma vnitřního uspořádání [autor]

obr. 5-3 Rozměry návrhu přenosného kompresoru [autor]

5.1.3

5.1.4
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5.2 Ergonomické řešení
5.2.1 Madlo
Hlavním prvkem z hlediska mobility zařízení je madlo, které je v přímém kontaktu 
s lidským tělem. To by mělo podporovat především kvalitní ergonomické uchopení 
jednou rukou v těžišti přístroje. Navrhnutý tvar madla je v oblasti úchopu oválného 
průřezu o průměru 25×35 mm s úchopovou délkou 102 mm. 
Tyto rozměry vyhovují udávaným parametrům pro velikost průřezu madla v rozsahu 
19–44 mm s maximální délkou úchopu ruky 90 mm. Madlo má od těla přístroje mini-
mální vzdálenost 35 mm a maximální 60 mm. Průměrná šířka ruky v oblasti druhého 
článku prstu je podle odborné literatury 29 mm. [22] Navržené řešení madla tak skýtá 
dostatečný prostor pro pohodlné uchopení rukou a další manipulaci se zařízením.

5.2.2 ovládání přístroje
Nedílnou součástí řešení kompresoru je ergonomie ovládacích prvků. Ty by měly být 
především dostatečně dostupné. Základním požadavkem je jednoduché a intuitivní 
ovládání. Nejdůležitějším ovladačem zařízení je přepínací tlačítko pro zapnutí/vypnutí 
přístroje, které také uživatele svým podsvícením informuje o zapnutí přístroje. Umís-
tění tlačítka je v snadno dostupné pozici přímo pod madlem v linii zorného úhlu sdělo-
vačů manometrů. Pro ovládání regulátoru tlaku se na některých současně prodávaných 
zařízeních často využívá nevzhledných otočných topenářských ovladačů, vystupují-
cích z těla přístroje. Pro tento účel jsem navrhnul částečně integrovaný otočný ovladač 
podobný přepínači, ovládaný pohodlně dvěma prsty. Připojení vzduchové hadice pro 
výstup vzduchu je pomocí standardní vzduchové rychlospojky. Z hlediska ergonomie 
je zde zapotřebí především dostatek prostoru v okolí pro obchvat rukou a její zatlače-
ní, kdy dojde k opětovnému uvolnění vzduchové koncovky. Bezpečnostním prvkem 
je zde pojistný ventil, který je zapuštěný mezi prvky rychlospojky a ovladače tlaku. 
Slouží, jak již bylo řečeno, v případě poruchy. Před každým použitím je doporučeno 
ověřit jeho funkci. Za pomoci kroužku zavěšeného na ventilu, jeho zatáhnutím prstem 
ruky, je tak možné vypustit obsah vzduchu ze zařízení i mechanicky. Na tuto činnost 
je zde dostatek prostoru a především přístupná poloha.

obr. 5-4 Ergonomie úchopení madla [autor]
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Výpustný ventil na spodním boku přístroje je možné ovládat i při stojaté poloze oto-
čením kohoutu ve spodním vybrání, kde je možné vypustit kondenzát ze vzdušníko-
vé lahve. Tento úkon je doporučený provádět především pro zamezení rezavění kovu 
uvnitř nádoby. Pro uzavření příslušenství při transportu slouží v zadní části krytu úlož-
ná schránka, opatřená výklopnými dvířky, navržená pro otevření jedním prstem. Při 
transportu uživatel také využije prvku pro navinutí elektrického kabelu se zachycením 
přívodní koncovky. Dalším prvkem, který zvýší uživatelský komfort je háček pro za-
věšení příslušenství při práci. I ten je vyklápěcí také za pomoci jednoho prstu. Háček 
by mohl sloužit i jako přidržení pro delší vzduchovou hadici, pro zamezení tvoření 
uzlů a průvlaku na samotné hadici, pokud je připojená k přístroji.

obr. 5-7 Zařízení s příslušenstvím a zadní schránkou [autor]

obr. 5-6 Ergonomický pohled - otevření výpustného ventilu [autor]

obr. 5-5 Ergonomické pohledy na ovládání [autor]
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6 BaREvNé a GRaFICké řEŠENí

6.1 Barevné řešení 
Pokud jde o barevné řešení, rozhodl jsem se držet spíše tmavších barev krytu postave-
ných na barevném akcentu tlakové nádoby, který dává zařízení výrazný nádech. 
Finální barevná varianta žluté barvy vzduchové nádoby přispívá z hlediska působení 
barev na člověka k výraznému optickému oživení, vypadá radostně a přináší pocit 
uvolnění. V případě krytování decentní tmavě šedá barva neodvádí při práci přílišnou 
pozornost na zařízení a nechá vyniknout čistým tvarům. Šedá barva navíc vyjadřuje 
klid. Ovladač regulace tlaku je stejně jako zadní kryt schránky vyveden v odstínu vý-
razné světle šedé a tak tuto část opticky odlehčuje.

Pokud jde o další barevné varianty, nabízí se modrá barva jakožto symbol nebe či 
vzduchu, případně světlejší červená jako výrazný prvek znázorňující sílu uvnitř ná-
doby. Zejména pro čisté potravinářské provozy může být zajímavá varianta krytování 
ve světlejší šedé v kombinaci s bílou nádobou a barevným kontrastem tmavší barvy 
v případě dominantního hlavního panelu.

obr. 6-1 Barevné řešení – finální varianta [autor]

obr. 6-2 Barevné varianty řešení [autor]
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6.2 Grafické řešení
Grafické řešení ovládacích prvků přenosného kompresoru jsem stejně jako barevnost 
zařízení volil spíše v decentní formě. Jednotlivé ovládací prvky na krytování jsou ozna-
čeny informačními popisy funkce mírně vystouplým reliéfem ve světle šedé barvě. 
Tato barva působí jemně kontrastně na tmavě šedém zbarvení krytu a přitom zbytečně 
neodvádí pozornost. Použitým typem fontu je zde Helvetica Rounded v tučném řezu.

obr. 6-3 Barevná varianta modré nádoby a varianta bílo-šedé [autor]

obr. 6-4 Grafika ovládacího panelu [autor]

6.2
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Návrh logotypu zařízení, které jsem nazval AirMan, vychází ze siluety zařízení, tedy 
lichoběžníku, ve spojení s počátečním písmenem anglického slova air – v překladu 
vzduch – a man – tedy muž jako symbol síly a robustnosti. AirMan zde tedy do-
hromady dává význam „síla vzduchu“. Barevné řešení úvodního grafického elementu 
A opakuje žlutý barevný akcent nádoby zařízení a zbytek textu jej doplňuje světlým 
odstínem šedé jako v případě grafiky ovládacích prvků. Použitým lineárním fontem ve 
dvou řezech je pak logotyp ještě více odlehčen. 

Umístění logotypu v prostoru ve středu zařízení nijak nenarušuje tvarování ani na sebe 
nestrhává zbytečnou pozornost.

obr. 6-6 Umístění logotypu [autor]

obr. 6-5 Návrh logotypu [autor]
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7 DIskuzE

7.1 Psychologické aspekty
Pro vnímání tvarů a barev je zásadním zprostředkovatelem lidské oko. Měkké tvaro-
vání návrhu společně s pozitivně ovlivňující barevností by mělo působit na člověka 
bezpečně a celkově přívětivým dojmem, přesto jistým robustním výrazem dodávat 
zařízení na důležitosti. Vzhledem k povaze zařízení totiž vyvstává i otázka bezpeč-
nosti. V důsledku toho, že se jedná o elektrický spotřebič, zařízení s tlakovou nádobou 
s enormním tlakovým zatížením, by mohlo v případě poruchy, selhání např. pojistného 
ventilu nebo vlivem nesprávného zacházení, dojít k úrazu. Proto by uživatel měl dbát 
při obsluze dodržování základních bezpečnostních pokynů.
Hmotnost zařízení bude také důležitým faktorem ovlivňujícím pracovní nasazení pří-
stroje. Větší hmotnost zařízení může být překážkou při delším transportu a samotné 
manipulaci. Díky navrhnuté lehké plastové konstrukci s uchopením v těžišti zařízení 
se jeho hmotnost může pro člověka snížit na minimum a nemusí tak rychle dojít k úna-
vě při přenosu.

7.1.1 Hluk a vibrace
Jedním z negativních faktorů spojených s kompresory je hluk, který vzniká důsledkem 
činnosti pohybů pístu uvnitř zařízení. Zejména při velkém odběru vzduchu a častém 
spínání motoru. U některých zařízení v této kategorii přenosných kompresorů dosahu-
je hluk až hranice 90 dB a může jistým způsobem omezovat provoz v některých pod-
mínkách. Jako škodlivý se přitom považuje delší pobyt v prostředí s hladinou zvuku 
nad 70 dB. Řešením problému u tohoto návrhu může být např. částečná redukce  ve 
formě odhlučnění pomocí pěnových desek uvnitř krytu či použitím ochranných po-
můcek při práci. Hlučnost závisí i na kvalitě konstrukce krytování. Volné nedoléhající 
spoje mohou být také zdroji nadměrného hluku či dalšího přenosu rezonance. Právě 
i tyto vznikající vibrace jsou spojeny s nežádoucími vlivy u těchto zařízení. Zde musí 
být především kladený důraz na kvalitní absorbci energie formou gumových silentblo-
ků umístěných v podstavě zařízení. Protože se nepředpokládá, že by uživatel přístroj 
přenášel za běhu motoru, není zapotřebí opatřovat madlo antivibračním hmatníkem 
pro zamezení přenosu vibrací na člověka. 

7.2 sociální aspekty
Navržený přenosný kompresor je určený především pro hobby uživatele a standardní 
neškolené uživatele využívající zařízení příležitostně či méně náročné profesionály 
v menší dílně. Zařízení by mělo působit bezpečně díky pozitivnímu měkkému tvarová-
ní a jednoduché obsluze, intuitivnímu ovládání, snadné údržbě a celkově přívětivému 
kompaktnímu vzhledu. Mohou jej tedy ovládat např. i ženy, které se obvykle těmto 
přístrojům vyhýbají. Rozhodně by jej však neměly používat děti. 
Návrh nepůsobí urážlivě vůči žádné kultuře ani jeho ekologický dopad na zatížení 
životního prostředí nebude s použitím standardních technologií a surovin výrazným 
problémem. 

7

7.1

7.1.1

7.2
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7.3 Ekonomické aspekty
Cena navrhnutého výrobku by se použitím standardních materiálů a technologií mohla 
pohybovat spíše v oblasti cenově dostupných podobných zařízení na trhu. Prodejní 
cena by se tak mohla přibližně pohybovat okolo 3 až 5 tisíc korun. Pro výrobce by byly 
nejpodstatnější počáteční náklady spojené s výrobou forem pro vstřikování plastových 
částí těla přístroje. Sériová výroba by mohla zajistit rychlost výroby a umožnit snížení 
i samotné ceny přístroje. Kvalitní produkt zákazníkovi navozuje pocit dobré investice 
a spolehlivosti. Je však důležité také pro něj zajistit odborný servis a dostupné náhrad-
ní díly. 
Pro výrobce by dále mohlo být zajímavé nabízet možnost výběru i dalších objemových 
verzí vzduchových nádob a výkonností motoru, při zachování podobných proporcí 
zařízení. 

obr. 7-1 Další možné varianty zařízení [autor]
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závĚR

Cílem mé bakalářské práce byl návrh designu přenosného kompresoru. Na základě 
historické, konstrukční a designérské analýzy jsem dospěl ke stanovení dílčích cílů 
a ke zvolení vhodné kategorie.
Mým cílem bylo vytvořit víceúčelové přenosné kompresorové zařízení s menší vzdu-
chovou nádobou s jednoduchými ovládacími prvky a ergonomií částí, se kterými je 
uživatel v kontaktu. Zařízení vhodné pro hobby uživatele doma či v menší dílně.
Po rozsáhlém tvůrčím procesu různými směry a přístupy jsem dospěl k finálnímu řeše-
ní. Návrh vychází z kompaktního spojení krytování s ergonomickým madlem, částeč-
ným přiznáním prvku vzduchové nádoby a snadno dostupnými ovládacími a sdělova-
cími prvky. Dále jsem se také věnoval možnosti řešení úložného prostoru pro uložení 
příslušenství, prvkem pro zavěšení příslušenství a částí pro navinutí přívodního kabelu. 
Výsledkem mé práce je nadčasový design přenosného kompresoru, který zaujme pře-
devším tvarovou čistotou a příznivou barevností. Jednoduchou obsluhou a snadnou 
přenosností může také vytvořit pozitivnější vztah k těmto technickým zařízením.
Myslím, že tento návrh by mohl oživit stávající nabídku sortimentu na současném 
trhu. 

 



Seznam použitých zdrojů

strana

40

sEzNaM PoužITÝCH zDRojŮ

[1] Compressed Air History. Ecompressedair [online]. [cit. 2015-03-01]. Dostupné 
z: http://www.ecompressedair.com/library-pages/compressed-air-history.aspx

[2] LIŠKA, Antonín, Pavel NOVÁK. Technika stlačeného vzduchu. Vyd. 1. Praha: 
České vysoké učení technické, 1999, 361 s. ISBN 80-01-01947-0.

[3] LIŠKA, Antonín, Pavel NOVÁK. Kompresory. Vyd. 2. Praha: Vydavatelství 
ČVUT, 1999, 227 s., 1 příloha. ISBN 80-01-01962-4. 

[4]  Studijní materiál Kompresory [online]. [cit. 2015-05-5]. Dostupné z: http://
www.kod.tul.cz/predmety/AOV/dalsi_mat/kompresory.pdf 

[5] TechMagazín: měsíčník pro technické obory, vědu, výzkum, strojírenství, 
plastikářský a automobilový průmysl, IT a technické školství. Praha: Tech 
Media Publishing. 2014. č. 2. s. 24-25. ISBN 1804-5413. ISSN 1804-5413. 
Dostupné také z: http://www.techmagazin.cz/ke_stazeni/archiv/022014.pdf

[6] JAKUBOWSKI, Niclas. Beginning of Air Compressors. Ezinearticles [online]. 
23.1.2012 [cit. 2015-05-05]. Dostupné z: http://ezinearticles.com/?Beginning-
of-Air-Compressors

[7] KAMINSKÝ, Jaroslav, Kamil KOLARČÍK. Kompresory skripta [online], [cit. 
2015-05-5] Dostupné z: http://www1.vsb.cz/ke/vyuka/PS/kompresory-skripta.
pdf

[8] TR0NIC,. Air Compressor: Single cilinder Air compressor. Grabcad [online]. 
27.5.2012 [cit. 2015-05-05]. Dostupné z: https://grabcad.com/library/air-
compressor--2

[9] PLŠEK, Petr. Pístové stroje [online]. 2012 [cit. 2015-05-05]. Dostupné 
z: http://web.spssbrno.cz/web/DUMy/SPS,%20MEC,%20CAD/VY_32_
INOVACE_08-06.pdf

[10] Jet propulsion engines secret behind. Universal Science Compendium 
[online]. [cit. 2015-05-05]. Dostupné z: http://usciencecompendium.blogspot.
cz/2014/01/jet-propulsion-engines-secret-behind.html

[11]  Jak vybrat KOMPRESOR [online]. [cit. 2015-05-04]. Dostupné z: http://www.
stanley-kompresory.cz/userfiles/navody/Jak%20vybrat%20kompresor_PF.pdf

[12] Abac - pístové kompresory Blue Line: Série BLUE LINE [online]. 2012. [cit. 
2015-05-04]. Dostupné z: http://www.vskprofi.cz/download/blue-line.pdf

[13]  Pumps and compressors catalogue. Praha: Strojexport, 1962, 113 s.



Seznam použitých zdrojů

strana

41

[14] GERSTNER, František Josef. ČVUT [online]. ©2005. [cit. 2015-05-05]. 
Dostupné z: http://intranet.cvut.cz/fotobanka/osobnosti/osobnosti/atct_album_
image?b_start=6

[15] Portable steam air compressor. Wikimedia [online]. 30.7.2009 [cit. 2015-05-
05]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Portable_steam_air_
compressor_(Rankin_Kennedy,_Modern_Engines,_Vol_VI)

[16] Kobalt 1 HP 2-Gallon 135 PSI Electric Air Compressor U12HCCL. Ziftr 
[online]. [cit. 2015-05-05]. Dostupné z: http://www.ziftr.com/shop/Kobalt-1-
HP-2-Gallon-135-PSI/p0846212004029/

[17] Kompresor pístový bezolejový ABAC O15-1,1-6CM. Svarecky-kompresory 
[online]. [cit. 2015-05-05]. Dostupné z: http://www.svarecky-kompresory.cz/
kompresor-pistovy-bezolejovy-abac-o15-11-6cm/d-74581/

[18] Kompresor Makita MAC610 6l. Makita-eshop [online]. ©2013-2015 [cit. 
2015-05-05]. Dostupné z: http://www.makita-eshop.cz/kompresory-makita/
kompresor-makita-mac610-6l

[19] Craftsman AirBoss Portable Air Compressor. Toolguyd [online]. 26.9.2013 
[cit. 2015-05-05]. Dostupné z: http://toolguyd.com/craftsman-airboss/

[20] COMPRESSEUR 1,5CH 6L POWX171. Powerplusshop [online]. ©2013 
[cit. 2015-05-05]. Dostupné z: http://www.powerplusshop.be/5925/13584/
compresseurs/powx171-compresseur-1-5hp-6l.aspx

[21] TechMagazín: měsíčník pro technické obory, vědu, výzkum, strojírenství, 
plastikářský a automobilový průmysl, IT a technické školství. Praha: Tech 
Media Publishing. 2012. č. 2. s. 14-15. ISBN 1804-5413. ISSN 1804-5413. 
Dostupné také z: http://www.techmagazin.cz/ke_stazeni/tm2012/tm022012.pdf

[22] DREYFUSS, Henry. - POWELL, Earl.: Designing for People. New York : 
Allworth, 2003. ISBN 978-1581153125



Seznam obrázků a grafů

strana

42

sEzNaM oBRázkŮ a GRaFŮ

Obr. 1-1  Kováři ve starověku [3] 14
Obr. 1-2  Mobilní parní kompresor z roku 1905 – Rankin Kennedy [15] 15
Obr. 1-3 František Josef Gerstner [14] 15
Obr. 1-4  Mobilní kompresor PV 2s z katalogu ČKD z roku 1960 [13]  16
Obr. 1-5  Tryskový motor [10] 16
Obr. 1-6 Rozdělení kompresorů podle způsobu práce a provedení [7] 17
Obr. 1-7  Schéma pístového kompresoru [9] 18
Obr. 1-8 Hlavní části přenosného kompresoru [8]  18
Obr. 1-9  ABAC O15-1,1-6CM [17] 20
Obr. 1-10 Kobalt U12HCCL [16] 21
Obr. 1-11 Makita MAC610 [18] 21
Obr. 1-12 Craftsman AirBoss 1.2 [19] 22
Obr. 1-13  PowerPlus POWX171 [20] 22
Obr. 2-1  Počáteční skici [autor] 23
Obr. 3-1  První variantní návrh [autor] 24
Obr. 3-2 Druhý variantní návrh [autor] 25
Obr. 3-3  Třetí variantní návrh [autor] 25
Obr. 3-4  Čtvrtý variantní návrh [autor] 26
Obr. 3-5  Pracovní clay model finální varianty [autor] 26
Obr. 3-6  Finální varianta – čelní pohled [autor] 27
Obr. 3-7  Finální varianta – perspektivní pohledy [autor] 27
Obr. 4-1 Tvarové řešení – pohledy [autor] 28
Obr. 4-2 Tvarové řešení – perspektivní pohledy [autor] 29
Obr. 5-1 Schéma krytu a vzduchové nádoby [autor] 30
Obr. 5-2  Schéma vnitřního uspořádání [autor] 31
Obr. 5-3  Rozměry návrhu přenosného kompresoru [autor] 31
Obr. 5-4  Ergonomie úchopení madla [autor] 32
Obr. 5-5  Ergonomické pohledy na ovládání [autor] 33
Obr. 5-6  Ergonomický pohled - otevření výpustného ventilu [autor] 33
Obr. 5-7  Zařízení s příslušenstvím a zadní schránkou [autor] 33
Obr. 6-1  Barevné řešení – finální varianta [autor] 34
Obr. 6-2  Barevné varianty řešení [autor] 34
Obr. 6-3  Barevná varianta modré nádoby a  varianta bílo-šedé [autor] 35
Obr. 6-4  Grafika ovládacího panelu [autor] 35
Obr. 6-5  Návrh logotypu [autor] 36
Obr. 6-6  Umístění logotypu [autor]  36
Obr. 7-1  Další možné varianty zařízení [autor] 38



Seznam příloh

strana

43

sEzNaM PříloH

sumarizační poster (A4)
fotografie modelu (A4)
poster A1
model 1:1



Sumarizační poster

strana

44

suMaRIzačNí PosTER



Fotografie modelu

strana

45

FoToGRaFIE MoDElu


