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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá rekonstrukcí kompresoru Jikov 112. Obsahuje základní 
výpočty elektromotoru a řemenového převodu, doplněné o výkresovou dokumentaci.  
 
Klíčová slova: 

Pístový kompresor, elektromotor, řemenice, řemenový převod, píst 
 
Abstract 
Bachelor thesis is focused on reconstruction of compressor Jikov 112. Thesis contains 
basic calculations of the electromotor and the belt drive, with addition of the technical 
drawings documentations. 
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Piston compressor, electric motor, sheave, belt drive, piston 
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ÚVOD 

 

V rámci této práce se budeme věnovat právě problematice kompresorů. 

V teoretické části nahlédneme do základní terminologie, principu funkčnosti 

kompresorů a obeznámení s výrobcem, jehož kompresor je stěžejním bodem 

mé práce. V analytické části se detailně podíváme na kompresor Jikov 112. 

Rozebereme si jeho konstrukci, zakladni parametry a zhodnotíme jeho vykon 

(z pohledu elektromotoru a převodového řemene). V návrhové části najdete popis 

provedených úkonů v rámci renovace. 

Cílem mé práce je renovace kompresoru Jikov 112 k němuž je zapotřebí 

navrhnout elektromotor, jehož cílem bude zajistit dostatek výkonu k pohonu 

kompresoru. K elektromotoru bude navrženo řemenové kolo zajišťující převod mezi 

elektromotorem a kompresorem. Celá sestava kompresoru je navržena ke školním 

účelům a bude tvořit základ měřící tratě, která je umístěna v prostorách školy. 

 

 

  



11 

1 TEORETICKÉ POZNATKY 

 

1.1 Definice kompresorů 

 

Kompresory jsou stroje, které opětovně stlačují páry a plyny. Na stlačení plynu 

musíme vynaložit energii z vnějšího zdroje (nejčastěji se jedná o elektromotor), 

proto se kompresorům říká stroje pracovní. Při stlačování vzduchu je vedlejším 

produktem mechanické práce vznik tepla, což kompresory řadí mezi tepelné stroje. 

 

 

1.2 Historický přehled 

 

Archeologické nálezy dokládají, že využití stlačeného vzduchu bylo 

pravděpodobně známo již více než 3000 let před naším letopočtem. Babyloňané jej 

museli používat při výrobě bronzových nástrojů. Existují i doklady o stlačování vzduchu 

pomocí dmuchavky, kterou používali zlatníci ve starém Egyptě (asi 1500 let př. n. l.). 

V Řecku Platon a Aristoteles kolem roku 400 až 350 př. n. l. sestrojili vzduch stlačující 

přístroj pro dodávání vzduchu potápěčům. Podobné mechanizmy s několika 

vylepšeními přežila téměř dvě tisíciletí našeho letopočtu.[4] 

Ve středověku se kompresory zabývali například George Agricola nebo Leonardo 

da Vinci, který jako první vymyslel zásobník na stlačený plyn. 

Rozvíjející se výroba železa v 18. a 19. století potřebovala stále více vzduchu pro 

vysoké pece a to bylo velkým impulsem pro zdokonalování kompresorů a rozšiřování 

jejich výroby. V roce 1776 zkonstruoval ruský mechanik I. I. Polzunov kompresor, 

který je považován za prototyp moderních kompresorů. Roku 1829 si Angličan William 

Mann nechal patentovat dvoustupňový kompresor bez mezichlazení. V roce 1849 

baron von Rathen zlepšil tuto konstrukci chlazením plynu mezi stupni.[1,2] 

U nás bylo postaveno první pístové dmychadlo asi kolem roku 1810 podle 

dochovaných výkresů profesora Františka Josefa Gerstnera. Výrobou kompresorů se 

později zabývaly firmy Breitfield, Ruston, Orlík. Orlík je známý výrobce kompresorů 

i v současnosti.[1,2] 

Na začátku 20. století si dal Švéd Lysholm patentovat konstrukci šroubového 

kompresoru. Průmyslově se začal vyrábět až po druhé světové válce, kdy byla 

úspěšně zvládnuta technologie výroby rotorů.[2] 
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1.3 Vzduch 

 

Je to směs plynů tvořící plynný obal Země (atmosféru). Je důležitý k životu všech 

živočichů a rostli na planetě Zemi. Mezi jeho další vlastnosti se řadí stlačitelnost, 

průhlednost a absence zápachu. Využívá se v průmyslovém odvětví, například 

k oxidaci paliva ve všech běžných spalovacích motorech, při výrobě elektrické energie 

nebo při vytápění či ohřevu vody atd.[5] 

Složení vzduchu je rozmanité, v  Tab. 1 je vidět detailní rozložení jednotlivých 

prvků v ovzduší. Výrazné odchylky od této skladby mají dopad na funkčnost 

kompresorů. 

Tab. 1 Složení vzduchu[5] 

 

 

1.4 Využití stlačeného vzduchu 

 

V průmyslu se stlačený vzduch používá nejčastěji k přenosu energie pro 

pneumatické nástroje a zařízení. Příkladem mohou být pneumatická kladiva nebo 

různé balící stroje. Vzduch je nejčastěji stlačován kompresorem, kde se dle potřeby 

dá ochladit, popřípadě vysušit a zbavit oleje, který se dostal z pístu kompresoru. 
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Stlačeným vzduchem se nejčastěji nafukují pneumatiky, zvedací vaky, nafukovací 

čluny, míče, hračky, pneumatická kladiva. Využití je tedy rozmanité. 

Kromě průmyslového využití se lze se stlačeným vzduchem setkat i při potápění 

a práci pod vodou, obvykle do maximální hloubky 40 m.[5] 

 

 

1.5 Historie firmy Jikov 

 

V roce 1899 byla firma založena Juliusem Škrdlantem a spol. kteří dali základ 

strojírenské a slévárenské výroby této firmy. 

V roce 1911 firma JULIUS ŠKRDLANT a spol. končí a přejmenovává se na UNION 

akc. strojírna a slévárna České Budějovice. Kromě jména se mění i její zaměření 

na výrobu vodních turbín, montáž a opravy motorů. 

UNION akc. se v roce 1948 stává státním podnikem, pod názvem MOTOR UNION 

a zaměřuje se na výrobu automobilového průmyslu. Ve podniku se začínají vyrábět 

automobilové komponenty spolu s dvoudobými a čtyřdobými motory. 

Roku 1954 se název firmy znovu mění na MOTOR, stále se jedná o národní 

podnik, jež se zabývá výrobou automobilového průmyslu, začínají vyrábět 

také palivové a vzduchotlakové soustavy pod ochrannou známkou „JIKOV“. 

V roce 1980 poprvé zahájili výrobu prvků palivové soustavy a karburátorů pro vozy 

Škoda 105, Škoda 120 a následně Škoda Favorit. Zároveň zahajují výrobu 

vysokotlakých kompresorů. 

V roce 1991-1992 se MOTOR JIKOV stává akciovou společností a navazují 

spolupráci s firmou Robert Bosch. 

V současnosti se firma jmenuje MOTOR JIKOV GREEN a.s. a  rozděluje se na 

několik dceřiných společností. Vyrábí např. nýtovací pistole pro firmu Textron, náhradní 

díly pro firmu SCANIA AB, komponenty pro firmu Elektrolux a vyrábí také domácí 

čerpací stanice CNG. 
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1.6 Rozdělení kompresorů  

 

Kompresory se dělí podle principu činnosti na dva základní typy. První typ 

kompresorů pracuje na objemovém principu, stlačení se dosahuje nasátím vzduchu 

do prostoru, který je pak uzavřen a zmenšován. Na tomto principu pracují všechny 

pístové kompresory. Druhý typ je založen na rychlostním principu, kdy nasátý vzduch 

je urychlován a jeho kinetická energie je v difuzoru transformována na tlakovou energii. 

Kompresory pracující na tomto principu se nazývají turbokompresory.[3] 

Detailní členění těchto dvou základních typů je uvedeno na Obr. 1. 

Obr. 1 Rozdělení kompresorů podle způsobu práce a provedení[3] 
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1.7 Pístové kompresory 

 

Jsou to kompresory s přímočarým vratným pohybem pístu. Pracovní prostor 

pístového kompresoru je vymezen povrchem válce, dnem pístu a hlavou nebo víkem. 

Píst při svém pohybu střídavě uvolňuje a vyplňuje pracovní prostor, a tím vytváří 

podmínky pro nasávání plynu, jeho kompresi a výtlak. Ventily (sací a výtlačné) jsou 

uloženy v hlavě nebo u dvojčinných strojů v plášti válce těsně u víka. Při pohybu pístu 

umožňují střídavé plnění a vyprazdňování válce (schéma principu je na Obr. 2). 

Obr. 2 Schéma jednoválcového kompresoru[3] 

 

Uspořádání pístových kompresorů a jejich konstrukce se obecně vyznačují velkou 

rozmanitostí se snahou o docílení těchto parametrů:  

 rozdílnost výkonností (desetiny až desetitisíce m3 /h) 

 rozdílnost výtlačných tlaků (desetiny až stovky MPa) 

 různost vlastností stlačovaných plynů  

 různost provozních požadavků.[4] 

 

Pístové kompresory se stavějí jako:  

 stojaté, ležaté, boxerové, úhlové - jednostupňové až sedmistupňové 

 jednočinné nebo dvojčinné, s odstupňovaným pístem 

 s křižákem nebo bez křižáku - chlazené vzduchem nebo vodou 

 mazané nebo bezmazné  

 ucpávkové (otevřené, polohermetické, hermetické).[4] 
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1.8 Současné kompresory 

 

Kompresor řady ORLÍK 190/24 (Obr. 3) vhodný pro použití v domácích dílnách 

a menších provozech, kde není potřeba trvalé dodávky stlačeného vzduchu. Zástupce 

nejčastějšího způsobu konstrukce málo výkonového kompresoru s horizontální nádrží, 

na které je připevněn pohon společně s kompresní jednotkou. Tento způsob 

uspořádání je velmi jednoduchý a efektivní. 

 

Parametry kompresoru ORLÍK 190/24: 

 Hmotnost: 30 Kg 

 Max. přetlak: 8 bar 

 Nasávané množství vzduchu: 190 l/min 

 Výkon motoru: 1,5 kW 

 El. Napětí: 230 V 

 Objem tlakové nádoby: 24 l 

 cenová relace: 5500 Kč.[9] 

Obr. 3 Kompresor ORLÍK ORFI 190/24[9] 

 

Kompresor SCHEPPACH HC 50 (Obr. 4) Ideálním pomocníkem do dílny každého 

náročného kutila a díky velkému obsahu vzdušníku najde uplatnění i v mnoha 

řemeslných dílnách. Pumpa kompresoru je mazána olejem, což prodlužuje životnost 

celého stroje i při častém používání. 

Parametry kompresoru SCHEPPACH HC 50: 

 Hmotnost: 29,5 Kg 

 Motor: 230 V/50 Hz 

 Příkon: 1 500 W / 2,0 PS 

 Počet otáček: 2 850 ot./min 

 Pracovní tlak max.: 8,9 bar 

 Objem vzdušníku: 50 l 

 Sací výkon: 220 l/min 

 Cenová relace: 4600 Kč.[10] 

 

Obr. 4 Kompresor SCHEPPACH HC 50[10] 
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1.9 Skladba sestavy kompresoru 

Jeden z nejdůležitějších prvků tvořící sestavu bude kompresor Jikov 112, 

který bude poháněn elektromotorem o dostatečném výkonu, aby zajistil požadované 

otáčky kompresoru. K tomuto elektromotoru bude navrhnuto a vyrobeno řemenové 

kolo. K tomuto návrhu bude zhotoven podstavec na, kterém sestava bude ustavena. 

Ke změně otáček můžeme použít dvojité řemenice s menším a větším průměrem 

s tím problémem, že by se musel znovu ustavovat elektromotor, aby se dopnul klínový 

řemen. Případně lze zvolit jako další variantu měnič frekvence (ukázka měniče 

frekvence, dříve také měnič kmitočtu, na Obr. 18). Měnič frekvence slouží k přeměně 

elektrického proudu s určitou frekvencí na elektrický proud s jinou frekvencí. Velmi 

častým důvodem k nasazení měniče frekvence bývá potřeba plynulá regulace otáček 

asynchronního elektromotoru. Dříve se ke změně otáček elektromotoru používalo 

Ward Leonardovo soustrojí (pohon – dynamo – stejnosměrný motor), 

které nedosahovalo tak vysoké efektivity provozu. 

Tyto měniče prodělaly od konce šedesátých let značný vývoj. Obzvlášť vývoj 

techniky mikroprocesorů a polovodičů, i ceny těchto součástek, vyvolaly velké pokroky 

v uspořádání a funkcích měničů frekvence. Základní principy však zůstaly stejné.[5] 
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2 ANALYTICKÁ ČÁST 

 

2.1 Popis kompresoru Jikov 112 

 

K dispozici mi byl svěřen kompresor s názvem Jikov 112. Nacházel se v učebně 

G315, kde sloužil k výukovým účelům. Jedná se o jednostupňový kompresor mazaný 

olejem, který je chlazený vzduchem. (viz Obr. 5). 

Obr. 5 Vystavený kompresor v učebně G315 

 

Zadané parametry kompresoru 

V=  10  [m3/h] 

Pv=  600  [KPa] 

Ps=  0,08  [MPa] 

D=  65 [mm] 

L=  40 [mm] 
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2.2 Konstrukce kompresoru 

 

K pohonu pístových kompresorů je nejčastěji používán elektromotor (příklad 

elektromotoru je na 6). Jedním z cílů práce je navrhnout vhodný elektromotor 

pro kompresor Jikov 112, jež by byl dostatčně silný k jeho pohonu. Ve výpočtové části 

níže je uveden výpočet otáček elektromotoru a výkon elektromotoru potřebný 

k dosažení tlaku na výtlaku 6 [Bar], dále navrhnout vhodný řemenový převod (schéma 

viz 7). 

Obr. 6 Třífázový elektromotor 

 

Zadané parametry kompresoru: 

V=  10  [m3/h] 

Pv=  600  [KPa] 

Ps=  0,08  [MPa] 

D=  65 [mm] 

L=  40 [mm] 
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Obr. 7 Schéma řemenového převodu[8] 

 

 

2.3 Výpočet výkonu elektromotoru: 

 

Pro výpočet základních rozměrů byly použity vzorce a tabulky pro výpočet 

pístového kompresoru [6,3]. 

Tab. 2 Základní parametry pístových kompresorů[3] 

V Tab. 2 jsou uvedeny základní parametry pístových kompresorů, jež byly použity 

ve vzorcích níže. Tyto parametry jsou děleny do skupin: 

 Skupina A – nejmenší pístové kompresory, zpravidla jednostupňové 

o výkonnosti až 30 m3 /h, určené převážně pro krátkodobý provoz (stříkání barev, 

huštění pneumatik, pneumatické brzdy automobilů, atd.). 

 Skupina B – malé a střední jednostupňové a dvoustupňové kompresory lehké 

konstrukce o výkonnosti 60 – 600 m3 /h. 
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 Skupina C – malé a střední vícestupňové kompresory o výkonnosti 200 – 

5000 m3 /h určené pro trvalý provoz. 

 Skupina D – plynové vysokotlaké kompresory pro zvláštní účely (stojaté, 

boxerové, L-kompresory) o výkonnosti 200 – 40000 m3 /h. 

 Skupina E – pomaloběžné vysokotlaké ležaté kompresory o výkonnosti 200 – 

20000 m 3 /h.[3] 

 

Jako první bylo třeba stanovit potřebné otáčky elektromotoru, který by měl Jikov 

112 pohánět. Z výpočtu Vzorec 1 vychází, že bude nejvhodnější zvolit elektromotor 

s otáčkami 1450 ot/min. 

𝑛 =
𝑐𝑠

2𝐿
=

2,3

2 ∙ 0,046
= 25 𝑠−1 = 1500 𝑚𝑖𝑛−1 

Vzorec 1 Otáčky elektromotoru 

 

Hodnota L (zdvih pístu) vzešla z výpočtu Vzorec 2. V tomto vzorce se pracuje 

s hodnotou ϑ, což je poměr zdvihu k průměru pístu. Hodnota ϑ se většinou pohybuje 

v rozmezí 0,5 – 1, v našem případě byla zvolena hodnota ϑ = 0,7 (při stanovení se 

vycházelo z typu pístového kompresoru – viz Tab.2). 

𝐿 = 𝜗 ∙ 𝐷 = 0,7 ∙ 65 = 45,5 𝑚𝑚 = 46 𝑚𝑚 

Vzorec 2 Zdvih pístu L (mm) 

 

Ze Vzorec 3 vychází 2,275 mm škodlivého prostoru, který je potřeba zohlednit před 

stanovením elektromotoru. 

𝐿š = 0,05 ∙ 45,5 = 2,275 𝑚𝑚 

Vzorec 3 Výpočet škodlivého prostoru Lš (mm) 

 

Vzorec 4 ukazuje příkon 1,1 kW, který je nutný přivést na hřídel kompresoru. 

𝑃𝑒 =
𝑄𝑣

10
∙ 𝑙𝑜𝑔

𝑃𝑣

𝑃𝑠
+ 10% =

10

10
∙ 𝑙𝑜𝑔

0,6

0,08
+ 10% = 0,96 = 1,1 𝑘𝑊 

Vzorec 4 Výpočet příkonu elektromotoru Pe (kW) 

 

Ze všech výpočtu vychází výkon elektromotoru 1 kW. Z důvodu dostupnosti volím 

elektromotor o výkonu 1,1 kW, který mi zaručí požadovaný výkon. 

  



22 

2.4 Stanovení řemenového převodu 

 

K výpočtu řemenového převodu dle norem ČSN 02 3111 a ČSN 02 3114 byl použit 

program Strojař V 3.0. Výpočet byl proveden pro 3 typy otáček kompresoru – 2200, 

1800 a 1600. Na Obr. 8 můžeme vidět zadané hodnoty před spuštěním výpočtu 

(v tomto případě pro variantu otáček kompresoru za minutu rovnu 1800). 

Obr. 8 Zadání výpočtu řemenového kola 

 

Vstupní hodnoty výpočtu: 

 otáčky elektromotoru 2900 ot/min 

 otáčky kompresoru 2200, 1800 a 1600 ot/min 

 výkon elektromotoru 1.1 kW 

 průměr hnané řemenice 220 mm 
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Při první variantě výpočtu řemenového převodu byl program nastaven na 

1600 ot/min na kompresoru. Vypočtené hodnoty jsou zobrazeny na Obr. 9. 

 

Obr. 9 Výpočet řemenového převodu pro 1600 ot/min 

 

Výsledné hodnoty: 

 průměr hnací řemenice 130 mm 

 průměr hnané řemenice 229 mm 

 otáčky kompresoru 1590 ot/min 

 otáčky elektromotoru 2850 ot/min 
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Výpočet řemenového převodu provedený v programu Strojař 3.0 pro 2200 ot/min 

na kompresoru. Vypočtené hodnoty jsou znázorněny na Obr. 10. 

 

Obr. 10 Výpočet řemenového převodu pro 2200 ot/min 

 

Výsledné hodnoty: 

 průměr hnací řemenice 160 mm 

 průměr hnané řemenice 229 mm 

 otáčky kompresoru 2036 ot/min 

 otáčky elektromotoru 2850 ot/min 
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Výpočet řemenového převodu provedený v programu Strojař 3.0 pro 1800 ot/min 

na kompresoru (Obr. 11 Výpočet řemenového převodu pro 1800 ot/min 11). 

 

Obr. 11 Výpočet řemenového převodu pro 1800 ot/min 

 

Výsledné hodnoty: 

 průměr hnací řemenice 145 mm 

 průměr hnané řemenice 229 mm 

 otáčky kompresoru 1781 ot/min 

 otáčky elektromotoru 2850 ot/min 

 

Po doporučení v servise byla zvolena varianta s 1800 ot/min, aby se kompresor 

zbytečně nepřetěžoval. K tomu řešení bylo vyrobeno řemenové kolo, které vychází 

z výpočtu (viz.Obr.11). 
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3 NÁVRH ŘEŠENÍ 

 

3.1 Demontáž kompresoru 

 

Kompresor při předání byl značně znečištěn. Bylo zřetelné, že nebyl delší dobu 

používán. Po demontáži kompresoru se ukázalo, že většina součástí zůstala 

v zachovalém stavu (viz Obr. 12). 

Obr. 12 Demontovaný kompresor 

 

Postup prací na kompresoru Jikov 112: 

 demontáž 

 očištění komponentů 

 výměna starých komponentů 

 kompletace 

 lakování. 
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Po demontáži kompresoru bylo nutno všechny komponenty kompresoru očistit 

a odmastit. Ukázka znečištění je na Obr. 13. K čistění bylo využito tryskacího zařízení, 

které pracuje na principu stlačeného vzduchu používané médium byly ocelové broky. 

Takto byly opracovány všechny kovové části (stojan, řemenové kolo a sání 

kompresoru). 

Z olejové vany před tryskáním bylo nutno nejdříve odstranit olej, k tomu bylo 

použito odmašťovacího zařízení. V olejové vaně byl i zaschnutý olej, který bylo třeba 

před tryskáním odstranit. 

Obr. 13 Stojan kompresoru 

 

Všechny očištěné komponenty bylo nutno před lakováním zbavit zbylých nečistot 

po tryskání a odmastit. K lakování byla použita černá barva Temalac FD 50 běžně 

používaná na kovové součásti. K lakování byla použita pistol se stlačeným vzduchem, 

aby se barva na povrch součástí nanesla rovnoměrně. 
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Zbývající hliníkové komponenty kompresoru byly očištěny ruční vrtačkou 

s ocelovým kartáčem, protože v tryskacím zařízení by mohlo dojít k poškození těchto 

citlivějších částí kompresoru. Očištěné hliníkové komponenty, které můžeme vidět 

na Obr. 14, byly přelakovány stříbrným lakem ve spreji, který je běžně dostupný 

a používaný na hliníkové součásti. 

Obr. 14 Komponenty kompresoru po očištění 

 

Dále bylo nutno odstranit stará ložiska. Běžně se ložiska stahují speciálním 

stahovákem na ložiska. V našem případě však byla nutná improvizace, protože nebylo 

místo k uchycení stahovacího zařízení na ložiska. Ložiska byla nakonec odstraněna 

za použití úhlové brusky, aby nedošlo k poškození klikové hřídelel. 

Jako další byla očištěna kliková hřídel a zkontrolována, zda není poškozená 

nebo ohnutá. Vše bylo dle normy. Byla provedena kontrola hlavy válce a pístních 

kroužků, které zůstaly původní. Nebylo třeba je měni. Byly v zachovalém stavu, pouze 

špatně umístěny na pístu. Při kompletaci byl tento problém vyřešen. 
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3.2 Kompletace kompresoru 

 

Při kompletaci kompresoru bylo nutno vyrobit nové těsnění pod hlavu válce 

a žebrování. K tomu bylo použito papírové těsnění a mezi stojan a olejovou vanu bylo 

použito těsnění s pracovním názvem Klingerit. Před nasazováním ložisek na hřídel 

byla ložiska nahřáta, aby se nepoškodila kliková hřídel. Instalovány byly nová ložiska 

od čínského výrobce SKF s označením 6205 C3. Po vychladnutí ložisek se kliková 

hřídel umístila nazpět do olejové vany. 

Následovalo složení ojnice s pístem. Při kompletaci ojnice bylo nutno dbát 

na označení, které je na boku ojnice vyraženo číselným označením. Poté byly správně 

umístěny pístní kroužky a ojnice i s pístem se usadila do olejové vany. 

Dalším krokem bylo připevnění víka olejové vany, kde došlo k výměně gufera, 

aby se olejová vana utěsnila a neunikal z ní olej. Vložilo se tam žebrování válce 

s novým těsněním a přidělala hlava válce. U sání kompresoru se vyměnila kovová 

mřížka sloužící jako lapač nečistot (z důvodu jejího poškození). K mřížce se upevnil 

molitan, aby se do kompresoru nedostávaly nečistoty (stejně jako např. u vzduchového 

filtru sekačky). Výsledná podoba zkompletovaného kompresoru je na Obr. 15. 

Obr. 15 Zrekonstruovaný kompresor 
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3.3 Elektromotor 

 

Z výpočtové části vyšlo, jako nejvhodnější varianta, použití asynchronního motoru 

s otáčkami 1450 ot/min. Z důvodu příliš velkého řemenového kola o průměru 320 mm, 

které by muselo být umístěno na tento elektromotor, je třeba tuto variantu pozměnit 

a zvolit elektromotor s otáčkami 2850 ot/min, kde bude umístěno kolo o menším 

průměru 145 mm a výkon elektromotoru bude 1,1 kW. Tento elektromotor nebylo těžké 

sehnat, jedná se o často používaný a lehce dostupný typ na trhu. 

Zvolen byl nakonec starší typ elektromotoru, z důvodu úspory nákladů na opravu. 

Jednalo se o delší dobu nepoužívaný elektromotor, na němž bylo nutno provést 

údržbu. Z elektromotoru byl odstraněn starý nátěr. Následně se elektromotor řádně 

proměřil a ozkoušel, zda dosahuje potřebných parametrů. Vyměnily se tam ložiska 

6204 2Z C3 za nová. Elektromotor byl nakonec přelakován, aby se zamezilo působení 

vnějšího prostředí. 

Výsledná podoba elektromotoru je uvedena na Obr. 16. 

 

Obr. 16 Asynchronní motor 4AP80-2 
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3.3.1 Parametry elektromotoru 4AP80-2 

 

Parametry elektromotoru jsou vidět na štítku – viz Obr. 17. Z důvodu horší 

čitelnosti je zde uveden jejich přepis: 

 asynchronní motor 4AP80-2 

 typová řada: 4AP80-2 

 výkon: 1.1 kW 

 otáčky: 2840 ot/min 

 počet pólů: Dvoupólový 

 napěti: 220/380V 50Hz. 

Obr. 17 Štítek motoru 
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3.4 Změna otáček 

 

Po dohodě s vedoucím bakalářské práce a s doporučením servisního technika byl 

kompresor navržen na 1800 ot/min. Ke změně otáček můžeme použít dvojité řemenice 

s menším a větším průměrem s tím problémem, že by se musel znovu ustavovat 

elektromotor, aby se dopnul klínový řemen. 

Vhodnější variantou v tomto případě je použití měniče frekvence (viz Obr. 18), 

který zajistí plynulou regulaci otáček asynchronního elektromotoru. 

 

Obr. 18 Frekvenční měnič[7] 
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3.5 Výroba podstavce 

 

Nejčastěji používaným tvarem podstavce bývá U profil, který byl vytvořen 

následujícím postupem. Na CNC stroji byl vypalení 4mm tlustý nerezový plech 

s rozměry 550x480 mm, který byl následně ohnut do požadovaného tvaru U. 

Do podstavce byly vyvrtány ustavovací díry a navařily se do něj matice pro stavěcí 

šrouby, které tlačí na elektromotor a tím dopínají i celý řemenový převod. Podstavec 

byl přeleštěn leštící pastou. Výsledná podoba podstavce je zobrazena na Obr. 19. 

Obr. 19 Podstavec s ustavujícími šrouby 
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3.6 Zajištění řemenového kola 

 

K upevnění vnitřní části kola bylo použito pouzdro s vnějším průměrem 24 

a vnitřním průměru 19 mm o délce 20,5 mm, které vymezuje vzdálenost od osazení 

hřídele k řemenovému kolu. Vnější část řemenového kola je upevněna šroubem 

s podložkou, která zajišťuje řemenové kolo. Upevnění kola s pouzdrem můžeme vidět 

na Obr. 20. 

Obr. 20 Zajištěné řemenové kolo elektromotoru 
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3.7 Kryt řemenice 

 

Pro zvýšení bezpečnosti celého kompresoru byl vyroben kryt řemenice. Kryt byl 

zhotoven z více dílů svařených z 1 mm silného plechu dohromady kopírující tvar 

řemenového převodu. Svařený kryt řemenice, který je upevněn k podstavci a částečně 

i ke kompresoru můžeme vidět na Obr. 21. 

Obr. 21 Kryt řemenice 
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4 FINÁLNÍ SESTAVA KOMPRESORU 

 

Sestava skládající se z kompresoru, elektromotoru, řemenového převodu 

a podstavce na, kterém je celá sestava ustavena Obr. 22. 

Obr. 22 Sestava kompresoru 
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Závěr 

 

Cílem této bakalářské práce bylo zrekonstruovat kompresor a navrhnout k tomuto 

kompresoru vhodný elektromotor a řemenový převod, tak aby kompresor sloužil jako 

základ pro měřící trať. 

Zadání bakalářské práce se mi úspěšně podařilo splnit a zrekonstruovat 

kompresor Jikov 112. Dokonce se mi povedlo jeho vlastnosti i do značné míry vylepšit 

pomocí návrhu vhodného elektromotoru a řemenového převodu tak, aby kompresor byl 

schopný dosahovat požadovaných parametrů. Elektromotor byl zvolen staršího typu 

4AP80-2, výkonnostně však splňuje požadovaný výkon potřebný k pohánění 

kompresoru. Řemenice byla navrhnuta s rozměrem 145 mm tak, aby kompresor 

dosahoval požadovaných 1800 ot/min. Řemenice byla opatřena vyrobeným krytem 

pro zajištění větší bezpečnosti při provozu. Na závěr byl celek usazen na vyrobenou 

podstavnou desku z nerezové oceli, k níž bylo celé ústrojí napevno uchyceno. 

Zrekonstruovaný kompresor Jikov 112 tak může opět sloužit ke školním účelům, 

především k demonstraci principu fungování jedno pístového kompresoru a jako základ 

pro měřící trať. 
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