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ABSTRAKT 
Diplomová práce se zabývá designem lehkého tandemového válce s elektrickým pohonem. 

Výsledný design stroje je navržen s ohledem na poznatky z designérské a technické rešerše 

a nedostatky současných válců. Cílem práce je návrh designu válce, který bude respektovat 

ergonomické požadavky obsluhy.  
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Lehký tandemový válec, tandemový válec, elektrický pohon, hutnění 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 
The master thesis deals with the design of a light tandem roller with an electric drive. The 

final design of the machine is designed in regard to the knowledge from design and technical 

analysis and the shortcomings of current rollers. The purpose of this work is to design  

a tandem roller which will respect the ergonomic requirements of the operator. 
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1 ÚVOD 

Lehké tandemové válce jsou v současné době nedílnou součástí stavby silnic, chodníků 

a dalších pozemních komunikací. Využívají se v místech, kam se velké válce nedostanou 

pro své rozměry či hmotnost, nebo se pro tuto práci nehodí. Jedná se především o stavbu 

chodníků, hutnění krajnic vozovek či finišování povrchu na složitých křižovatkách. Stroj je 

určen především pro hutnění povrchů a podloží v malém zátěžovém rozsahu. Jeho hmotnost 

zpravidla nepřesahuje 5 tun. Pro hutnění využívá jednak svou hmotnost, ale především 

vibrace generované oscilátory umístěnými uvnitř běhounů, které zvětšují a usměrňují hutnící 

efekt. Tento způsob hutnění je nastavitelný obsluhou v průběhu práce podle aktuálních 

podmínek. 

  

Stroj je ovládán sedícím strojníkem v zadní části stroje. Strojník musí mít dobrý výhled 

na okraje běhounů tak, aby měl pohyb stroje při práci zcela pod kontrolou. Ovládání stroje 

je snadné, aby ho zvládl i méně zkušený jedinec. Strojník je při práci chráněn dvoubodovým 

ochranným rámem pro případ, že by se válec převrátil. Na tento rám je možné v případě 

nepříznivého počasí umístit ochrannou stříšku. 

 

Elektrický pohon je v tomto odvětví novinkou. Doposud se pro pohon využívaly především 

dieselové motory. Elektropohon však díky nulovým emisím umožňuje nasazení stroje 

i v prostředí se striktními emisními omezeními, jako jsou areály nemocnic, lázní, botanické 

zahrady nebo tunely. Stroj díky tomu bude i nadále splňovat stále přísnější legislativu 

ohledně výfukových emisí, která se na stavební techniku vztahuje.  

Spolu s novým typem pohonu vzniká i možnost nového designerského a ergonomického 

pojetí celého stroje, především s důrazem na ergonomii, která byla doposud v navrhování 

válců spíše opomíjena. 

Tato diplomová práce je zpracovávána ve spolupráci se společností AMMANN Czech 

Republic a. s., která na vývoji tandemového válce s elektrickým pohonem pracuje. 
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2 PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ 

V následující kapitole jsou představeny tandemové válce především s dieselovým motorem. 

S elektrickým pohonem je v současné době představen pouze jeden prototyp, který však 

nebyl uveden na trh. Tyto stroje jsou rozebrány z hlediska designu po kompoziční, 

ergonomické a barevné stránce. Kapitola dále obsahuje technické řešení válce s elektrickým 

pohonem. 

2.1 Designérská analýza 

2.1.1 Historický úvod 

Z historie hutnících válců bych rád zmínil vibrační válec VVS 2 Ep od české společnosti 

Stavostroj z roku 1970. Jedná se o jeden z mnoha válců, který opustil výrobní haly 

společnosti Stavostroj v Novém Městě nad Metují, která zde vznikla už na přelomu 19. a 20. 

století. Tento válec je jedinečný tím, že stojí u vstupní brány do areálu společnosti dodnes. 

Od roku 2005 se zde však nevyrábějí stroje pod značkou Stavostroj, ale podnik spadá pod 

švýcarský holding Ammann Group a vyrábí stroje pod značkou Ammann. Nadále se však 

řadí mezi světovou špičku ve výrobě hutnící techniky. 

 

 

obr. 2-1 Stavostroj VVS 2 Ep (1) 

2.1.2 Analýza stávajících produktů 

Lehký tandemový válec s elektrickým pohonem se v současné době na trhu nevyskytuje. 

V roce 2019 byl však na veletrhu Bauma představen první prototyp tohoto typu válce  

od společnosti Bomag. Jedná se však zatím pouze o prototyp, který není uveden na trh. 

Analyzovány budou tedy především válce s dieselovým motorem, které jsou jeho přímým 

předchůdcem.  
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Stroje jednotlivých výrobců jsou si navzájem velice podobné a liší se především 

v drobnostech. Nejprve bych chtěl tedy shrnout aspekty společné pro všechny lehké 

tandemové válce, které jsou v současné době na trhu. U samotných produktů jednotlivých 

výrobců pak zmíním především to, čím se odlišují.  

Každý výrobce nabízí několik typů lehkých tandemových válců, které se liší svou hmotností, 

velikostí, upnutím a rozměrem běhounů či pneumatikami nahrazujícími zadní běhoun. Tyto 

typy se liší především svým využitím, kdy nejmenší válce se využívají na drobné a přesné 

úpravy povrchu, kdežto válce na horním okraji lehkých tandemových válců už často suplují 

i práci za velké tandemové válce.  

Odlišné jsou také požadavky jednotlivých trhů, na kterých daná značka působí. Každý trh 

má svá specifika ve výběrových řízeních, především v oblasti hmotnosti. Pokud chce daný 

výrobce oslovit trh na celém světě, musí mít tedy poměrně velké portfolio strojů, které 

splňují požadavky pro jednotlivé trhy.  

Všechny tyto typy válců však mají do velké míry ucelený design, který jasně označuje stroje 

daného výrobce. Proto bude od každé společnosti vybrán pouze jeden zástupce, na kterém 

budou tyto aspekty demonstrovány. 

 

obr. 2-2 Tandemový válec Ammann (2) 
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2.1.3 Celkové kompoziční a tvarové řešení stávajících produktů 

Lehké tandemové válce se vyrábějí především v kloubovém typu zapojení běhounů, kdy se 

stroj skládá z přední a zadní části, které jsou velikostně i hmotnostně rovnocenné. Obsluha 

stroj ovládá skrze vzájemné natočení těchto dvou částí, které vykonává hydraulický píst.  

U většiny strojů je snaha tyto dvě oddělené části tvarově i barevně provázat tak, aby působily 

jako celek. V přední části stroje je umístěn motor. V zadní části stroje sedí obsluha, která 

stroj ovládá a je chráněna dvoubodovým ochranným rámem, který je možné při přepravě 

složit. Na rámu je umístěno výstražné pracovní světlo a mohou zde být umístěna i světla  

pro práci ve tmě nebo stříška chránící obsluhu proti povětrnostním vlivům. 

V přední i zadní části je umístěn jeden běhoun pro hutnění materiálu a pohon celého stroje. 

Běhoun v zadní části však může být nahrazen pneumatikami. Běhouny jsou umístěny 

na předním a zadním okraji stroje tak, aby například při válcování ke zdi či jinému objektu 

přišly do kontaktu s překážkou jako první. Každý běhoun je ke stroji připevněn buď z obou 

stran, nebo pouze asymetricky z jedné strany.  

2.1.4 Celkové ergonomické řešení stávajících produktů 

Obsluha stroje sedí na sedačce v zadní části stroje, která je vybavena dvoubodovým 

poutacím pásem. Sedačka je polohovatelná podle velikosti strojníka a umožňuje vysunutí 

do stran pro lepší výhled na okraje běhounů. Posun probíhá pomocí malého madla 

na okrajích sedačky.  

Stroj se startuje pomocí zapalování na klíč umístěného na boku ovládacího panelu. Ovládá 

se pomocí volantu, přístrojové desky a jednoho, či dvou joysticků umístěných po stranách 

sedačky. Volant je menšího rozměru, aby se strojník mohl kolem dobře pohybovat, a je 

vybaven ovládáním pro jednu ruku. Přístrojová deska obsahuje podrobné ovládání stroje 

a nouzové tlačítko pro vypnutí. Mimo pracovní dobu je zakryta plastovým krytem a zajištěna 

zámkem proti neodborné manipulaci. 

Do stroje se nastupuje z boku, u většiny strojů je to možné z obou stran. V přední části je 

umístěno madlo pro pohodlnější nastupování a vystupování. Obsluha nastupuje pomocí 

nášlapu na boku stroje. U rozměrnějších válců jsou madla umístěna i po stranách sedačky 

a nášlapy jsou dva nad sebou. Většina výrobců formou nadstavby prodává ke strojům 

ochrannou stříšku. Tato stříška chrání strojníka především proti slunci a dešti. 
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2.1.5 Celkové barevné a grafické řešení stávajících produktů 

Válce jsou zpravidla horizontálně děleny přibližně v polovině výšky na dvě barevné části 

v základních barvách výrobce. Toto rozdělení podporuje tvarovou návaznost přední a zadní 

části stroje. Celková barva stroje však může být upravena podle přání zákazníka téměř 

do jakékoli podoby. Na přední a zadní straně je obdobně jako u automobilů umístěno logo, 

nebo název výrobce. Po stranách je umístěn název typu stroje a většinou znovu název 

výrobce. 

 

Tandemový válec Ammann  

 

obr. 2-3 Tandemový válec Ammann ARX 26 TIER 4i (3) 

Kompoziční a tvarové řešení 

Přední kapota ubíhá směrem do zadní části a navozuje tak dynamický tvar stroje. Zároveň 

tak napomáhá tvarovému propojení obou částí stroje. Celkový tvar kapoty je však velice 

jednoduchý a v porovnání se zbytkem stroje působí velice prostě, až nedodělaně. Uchycení 

běhounů je v mírně nakloněné symetrické poloze a stroji přidává na dynamice. Ochranný 

rám je tvořen ohnutým profilem, který vkusně ohraničuje horní siluetu stroje.  
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Barevné a grafické řešení 

Základní barvy společnosti Ammann jsou odstíny žluté a zelené barvy. Umístění těchto 

barev na stroji je však poměrně iracionální. Opticky lehčí žlutá barva je umístěna ve spodní 

části stroje, která je více náchylná na ušpinění. Opticky těžší zelená barva je umístěna v horní 

části. Toto umístění barev je nejspíše zapříčiněno nutností zviditelnit spodní část stroje 

z důvodů bezpečnosti. Na pozorovatele však nepůsobí úplně příznivě, jelikož opticky 

přesouvá hmotnost, a tedy i těžiště, do horní části stroje. Stroj se pak může jevit jako méně 

stabilní. Toto členění není ideální ani z praktického hlediska, jelikož všechna nečistota 

na spodní části, která se špiní zpravidla rychleji než horní část, bude více viditelná. 

Stanoviště strojníka včetně ochranného rámu je celé laděno v černé barvě. Ta sice na pohled 

sjednocuje tvarovou roztříštěnost této části stroje, ale stroj nijak neprovazuje s přední částí 

stroje, která je téměř celá v zelené barvě. 

V přední a zadní části válce je umístěno logo společnosti Ammann. Po stranách je pak 

umístěn celý název společnosti a název modelu. 

Ergonomické řešení 

Ergonomie ovládání je shodná s celkovou ergonomií ovládání tandemových válců. Rozdíl 

je pouze u ovládacího panelu, který je řešen pomocí otočných přepínačů. Aktuální stav stroje 

obsluha sleduje na jednom kruhovém panelu s malým displejem. Nášlapy pro nastupování 

jsou připevněny vně stroje, díky tomu jsou dobře viditelné a obsluha může ze stroje 

vystupovat i čelem ven. 
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Tandemový válec Bomag  

 

obr. 2-4 Tandemový válec Bomag BM 100 AD-5 (4) 

 

Kompoziční a tvarové řešení 

Na přední kapotě stroje je uplatněn obdobný princip jako u stroje společnosti Ammann.  

V přední části je však kapota na výšku velice úzká a i společně se škrabákem nečistot je užší 

než viditelná část běhounu. Díky tomu se běhoun v této části stává dominantním prvkem 

stroje. Na bočních stranách kapoty jsou umístěny velké otvory pro odvětrání, kterými je díky 

průhledné mřížce vidět motor stroje. To z hlediska designu není ideální, jelikož velice 

detailní a komplikovaný motor narušuje vzhled jinak tvarově jednoduché a čisté kapoty 

a i v porovnání se zbytkem stroje velice upoutává pozornost, což by neměl. 

Světla jsou integrována ve spodním rámu stroje. Jejich tvar symbolizuje oči s poměrně 

agresivním pohledem. 

Ochranný rám je opět tvořen ohnutým profilem, tentokrát však s menšími rádiusy ohnutí. 

Spoj pro složení rámu se nachází níže než u válce od společnosti Ammann a umožňuje 

sklopení téměř celého rámu. 

Úchyty běhounů ke stroji mají velký otvor pro vedení hadic a kabelů a působí díky tomu 

dost vzdušným dojmem. Nepůsobí tak tolik pevně a odolně, jak by měly. Jejich mírné 

naklonění ve směru jízdy však přidává stroji na dynamičnosti.  
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Barevné a grafické řešení 

Základní barvy společnosti Bomag jsou odstíny žluté a černé barvy. Umístění těchto barev 

je opět opačné, než by se dalo čekat, avšak v tomto případě je díky černé barvě rozdíl ještě 

více markantní. Přední a zadní část stroje je však pomocí těchto barev velice dobře 

provázána.  

Logo s názvem výrobce je umístěno v přední i zadní části stroje. Na boku kapoty je graficky 

znázorněn název stroje. 

Ergonomické řešení 

Přední madlo je rozdělené na dvě menší madla umístěná po stranách ovládacího panelu. 

Neumožňuje tedy pohodlný úchop, když se strojních chce na válci postavit.  

Ovládání stroje je obdobné jako u strojů společnosti Ammann. Aktuální stav stroje zobrazují 

dva kruhové panely. Stroj je také vybaven joystickem s tlačítky umístěným na straně 

sedačky. 

Tandemový válec Bomag BW 120 AD E 

Jak už bylo zmíněno na začátku, společnost Bomag v roce 2019 na veletrhu Bauma 

představila prototyp lehkého tandemového válce s elektrickým pohonem. Design válce je 

však takřka totožný s jeho dieselovým předchůdcem. Hlavní změnou oproti dieselovému 

předchůdci je nahrazení motoru v přední části válce baterií. Více informací však o válci 

takřka není. Výrobce ho k prodeji nenabízí, odhaduje se ale, že jeho prodejní cena bude 

přibližně dvojnásobná oproti dieselové variantě. Další informace o válci lze očekávat 

až na veletrhu Bauma v roce 2022. 



 

24 

 

obr. 2-5 Bomag BW 120 AD E (5) 

Tandemový válec Hamm  

Společnost Hamm patří bezesporu k jednomu z hlavních lídrů v oblasti hutnící techniky. Její 

stroje se řadí k těm nejlepším, které jsou v současné době na trhu. Tomuto postavení 

odpovídá designové i ergonomické provedení válce. 
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obr. 2-6 Tandemový válec Hamm (6) 

Kompoziční a tvarové řešení 

Přední kapota válce oproti konkurenci vyčnívá svým komplikovaným a členitým 

tvarováním. Součástí kapoty jsou i vkusně zabudované vzduchové průduchy a světla. Zadní 

část válce dobře tvarově navazuje na přední část s kapotou a stroj díky tomu tvoří kompaktní 

celek.  

Ochranný rám v zadní části stroje má strohý, hranatý tvar a se zbytkem stroje tak příliš 

nesouzní. Na rám je však možné namontovat uzavřenou kabinu pro osádku včetně zpětných 

zrcátek. 

Barevné a grafické řešení 

Základní barvy společnosti Hamm jsou odstíny červené a šedé barvy. Umístění těchto barev 

je opět iracionální, v tomto případě však díky červené barvě není rozdíl tolik znatelný. 

Optický nesoulad je tedy menší.  

V přední i zadní části stroje je umístěn název výrobce, který je vkusně integrován do designu 

kapoty. Na boku přední části je název typu stroje a název výrobce s logem. Na boku 

ochranného rámu je nápis „oscilation“ oznamující, že stroj zhutňuje povrch oscilačními 

vibracemi. 

Ergonomické řešení 

Přední madlo slouží i pro jednobodové uchycení stroje při jeho přepravě jeřábem. Postranní 

madla jsou umístěna u všech velikostí stroje.  
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Ovládací rozhraní je ve formě panelu s vestavěnými tlačítky a dvěma drobnými displeji. Vše 

je jasně označeno podsvícenými piktogramy. Otázkou je však trvanlivost grafiky  

při každodenním používání stroje. Nouzové tlačítko je umístěno mimo ovládací panel  

pod volantem.  

Tandemový válec Wacker Neuson 

 

obr. 2-7 Tandemový válec Wacker Neuson 

Kompoziční a tvarové řešení 

Přední kapota je tvarovaná do drobných detailů a plynule navazuje na zadní část stroje. Díky 

svému tvaru, kdy se přední kapota ve stranách směrem k obsluze zužuje, zlepšuje viditelnost 

při práci. Součástí kapoty jsou i integrovaná světla. Ochranný rám je tvořen ohnutým 

profilem s velice malými rádiusy ohybu. Bystrý pozorovatel by si mohl všimnout jisté 

podobnosti s válcem Hamm. 

Barevné a grafické řešení 

Základní barvy společnosti Wacker Neuson jsou odstín žluté a šedé barvy. Umístění těchto 

barev je vhodně zvoleno, tmavší barva je ve spodní, hmotnější části, která je i více náchylná 

ke znečištění. Prostor pro obsluhu je v černé barvě a tvoří svůj vlastní celek. Madla  

po stranách sedačky jsou ve žluté barvě, díky čemuž jsou obě části stroje tvarově i barevně 

provázány. 
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Logo výrobce je umístěno pouze na vrchní části kapoty obdobně jako v automobilovém 

průmyslu. Vzhledem k velikosti stroje je však špatně viditelné. Po stranách stroje je umístěn 

název výrobce a pod ním označení typu stroje. 

Ergonomické řešení 

Ergonomické řešení je zcela totožné s válcem od společnosti Hamm. 

Tandemový válec CAT 

 

obr. 2-8 Tandemový válec CAT (7) (8) 

Kompoziční a tvarové řešení 

Přední kapota má opět dynamicky ubíhající tvar, tentokrát je však více zaoblený. Po stranách 

kapoty jsou opět velké otvory pro odvětrání. Světla jsou integrována jako součást kapoty.  

Ochranný rám je opět z ohnutého profilu, na který je možné připevnit stříšku. 

Barevné a grafické řešení 

Stroj není barevně členěn tak, jako tomu je u zbytku konkurence. Dominantní část stroje je 

v oranžové barvě společnosti Caterpillar. Místo pro obsluhu stroje je spolu s ochranným 

rámem v barvě černé. 

Na přední i zadní straně je umístěno velké logo společnosti. Po stranách přední kapoty je 

logo umístěno znovu spolu s názvem modelu stroje. 
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Ergonomické řešení 

Válce od společnosti Caterpillar se odlišují ergonomicky tvarovaným stojanem pro ovládací 

panel, díky kterému má obsluha více prostoru na nohy. Samotný ovládací panel se skládá 

z LCD displeje umístěného uprostřed panelu, který je možné nastavit do několika světových 

jazyků. Nastavení stroje probíhá pomocí tlačítek po stranách displeje. Nouzové vypínací 

tlačítko je umístěno samostatně pod volantem. 

Tandemový válec Dynapac 

 

obr. 2-9 Tandemový válec Dynapac CC125 (9) (10) 

Kompoziční a tvarové řešení 

Přední kapota má mírně dynamický tvar, který se v zadní části rozšiřuje a působí velice 

robustním dojmem. Po stranách kapoty jsou opět velké otvory pro odvětrání. Světla jsou 

umístěna těsně vedle sebe ve spodním rámu stroje.  

Barevné a grafické řešení 

Na stroji jsou použity tři základní barvy. Šedá a bílá barva pro horizontální členění, kdy 

tmavší šedá barva je logicky umístěna ve spodní části. Vrchní bílá část je uprostřed rozdělena 

šedým pruhem. Sedačka pro obsluhu je však v černé barvě a nepůsobí jako součást stroje, 

ale spíše jako určitý doplněk, který byl pouze dodatečně přimontován. Uchycení běhounů je 

v tmavě červené barvě a vytváří na stroji zajímavý akcent. 

Na přední i zadní straně je umístěno malé logo s názvem výrobce, díky své velikosti jsou 

však špatně čitelné. Po stranách přední kapoty je umístěn názvem modelu stroje. 
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Ergonomické řešení 

Ergonomické řešení je shodné s celkovým ergonomickým řešením lehkých tandemových 

válců. Rozdíl je pouze u ovládacího panelu, který je řešen velice jednoduše, avšak ne příliš 

přehledně, pomocí dvoupolohových tlačítek a několika notifikačních diod s malým 

displejem. Nouzové vypínací tlačítko je na boku panelu. 

Tandemový válec Furd 

 

obr. 2-10 Tandemový válec Furd FYL-880 (11) 

Kompoziční a tvarové řešení 

Tvar válce je řešen velice jednoduše a střídmě pouze z ohýbaného plechu. Díky tomuto 

systému výroby jsou možnosti komplexnějšího tvarování velice limitované. Přesto však je 

přední část tvarována do poměrně dynamického tvaru, který se především v pohledu z boku 

jeví vcelku dobře. V kombinaci s různými typy perforace, které jsou navzájem nesourodé, 

se však celkový design jeví velice lacině.   

Barevné a grafické řešení 

Barvy společnosti Furd jsou oranžová a černá. Jejich umístění na horizontálním členění 

stroje je správné, jelikož tmavší barva je ve spodní části.  Uchycení běhounů je v červené 

barvě a tvoří pěkný kontrast se zbytkem stroje. Sedačka pro obsluhu je však také v černé 

barvě a v horní oranžové části působí trochu jako cizí prvek, který nekoresponduje s okolím. 

V přední a zadní části je umístěn název firmy Furd. 
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Ergonomické řešení 

Ovládací panel stroje je malý a velice jednoduchý. Disponuje pouze třemi tlačítky, kdy jedno 

je umístěnou nelogicky z boku. Dále jsou zde dva malé displeje. Sedačka pro obsluhu je 

polohovatelná pouze dopředu a dozadu. Madla pro nastupování do stroje se nacházejí pouze 

na boku stroje. 

Tandemový válec Mecalac TV1200  

Tandemový válec Mecalac TV1200 byl představen na veletrhu Bauma 2019. Byl 

prezentován jako hutnící válec 3. tisíciletí a svým novým, ve světě hutnící techniky poměrně 

neotřelým designem na sebe strhl velkou pozornost.  

 

obr. 2-11 Tandemový válec Mecalac TV1200 (12) 

Kompoziční a tvarové řešení 

Přední kapota svým komplikovaným a členěným tvarováním značně vybočuje oproti 

kapotám ostatních válců. Působí lehce agresivním tvarem, především díky černým, ostře 

tvarovaným otvorům pro ventilaci. Jako celek však příliš dynamicky tvarovaná není. 

Uchycení běhounů je ve vertikální orientaci vůči podložce. Svým tvarem a natočením příliš 

neladí se zbytkem stroje. 

 

 

 



 

31 

Barevné a grafické řešení 

Základní barvy společnosti Mecalac jsou odstín žluté a černá barva. Stroj je opět 

horizontálně členěn, avšak členění je vkusně narušeno žlutým uchycením běhounů a černými 

prvky v přední kapotě a v místě pro obsluhu stroje. Celkové umístění barev je vhodně 

zvoleno, kdy tmavší barva převažuje ve spodní části stroje. 

Na přední i zadní straně je umístěno stříbrné písmeno M jako logo výrobce. Toto logo je 

umístěno také na boční straně stroje, avšak v mnohem větší velikosti a ve žluté barvě.  

Ergonomické řešení 

Ovládání válce je zcela odlišné oproti konkurenci. Válec již nedisponuje klasickým 

volantem, ale je řízen speciálním joystickem umístěným na pravé straně sedačky. Přístrojová 

deska je minimalistická, pouze se třemi otočnými přepínači a dvěma stiskacími tlačítky. Celá 

deska je umístěna na horní části trubkového madla sloužícího pro pohodlnější nastupování. 

Díky eliminaci klasického ovládacího panelu a volantu se zvětšil prostor pro obsluhu. 

Tandemový válec Ammann ARP 35 

 

obr. 2-12 Tandemový válec Ammann ARP 35 (13) 

Jeden z mála zástupců páteřové konstrukce mezi lehkými tandemovými válci. 
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Kompoziční a tvarové řešení 

Tvaru stroje dominuje symetrie, kterou narušuje pouze ochranný rám a prostor pro obsluhu 

stroje. Celkový tvar je jinak velice jednoduchý a strohý. Symetrie však vytváří zmatek 

ohledně určení správné orientace stroje, jelikož si pozorovatel na první pohled není jistý, 

jaká strana je přední. 

Barevné a grafické řešení 

V barevném členění silně převažuje žlutá barva, kterou doplňuje barva černá pouze 

v prostoru pro obsluhu a v okolí světel. Uchycení běhounů je pak v zelené barvě společnosti 

Ammann a tvoří své dva vlastní celky. Grafika je realizována pouze na boku stroje. V přední 

části je umístěn typ modelu stroje a v zadní části výrobce. 

Ergonomické řešení 

Ergonomie stroje je obdobná jako u ostatních strojů společnosti Ammann. Ovládací panel 

a řízení stroje jsou takřka totožné. Rozdíl je především v nastupování do stroje, kdy model 

ARP 35 má madla pouze po stranách sedadla a nášlapy jsou řešeny jako otvory do trupu 

stroje. Ze stroje je však díky tvarování kapoty horší výhled na okraje běhounů. 

 

Koncept autonomního tandemového válce Hamm F1 

 

obr. 2-13 Autonomní válec Hamm F1 (14) (15) 
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V tomto případě se nejedná o lehký tandemový válec pro sedící obsluhu, ale o koncept válce 

větší hmotnosti řízený autonomně. Tato studie však může být dobrou inspirací pro odlišný 

pohled na řešení a design válce.  

Díky eliminaci místa pro obsluhu vzniká větší prostor pro technické součásti stroje (baterie, 

nádrže na vodu). Válec zároveň nemusí disponovat kabinou s ochrannou konstrukcí a jeho 

absolutní výška je tedy mnohem menší. Přední běhoun je výrazně větší a i přední část válce 

jako celek je rozměrnější.  

Design válce vychází z tvarů a obrysů typických pro šelmy. Přední část válce je 

dominantnější jednak svým rozměrem, ale i komplexností tvaru a jeho členěním. Nejvíce 

pozornosti pak upoutává maska spolu se světly, která svým tvarem symbolizují oči šelmy. 

Dominantní barvou na válci je červená, typická pro společnost Hamm, která ještě více 

dotváří agresivní dojem z válce. Ta je doplněna tmavě šedou barvou tvořící přerušovaný 

pruh uprostřed válce. Válec tedy na pozorovatele působí dynamickým až agresivním 

dojmem. To se však zcela neslučuje s podstatou jeho práce, která je v principu spíše pomalá 

a precizní. Dochází tedy k určitému konfliktu mezi tím, jak válec vypadá a jak pracuje.   

2.1.6 Analýza ovládání lehkého tandemového válce 

Ovládací panel lehkého tandemového válce je v současné době vybaven zpravidla dvanácti 

základními funkcemi. Pro ovládání těchto funkcí se nejčastěji používají dva typy ovládacích 

panelů. Prvním typem je klasický knoflíkový panel, který využívají především společnosti 

Ammann a Bomag. Druhý typ, označovaný jako foliový ovládací panel, využívají 

společnosti Hamm a Wacker Neuson. Tyto firmy se řadí mezi přední výrobce hutnící 

techniky a takzvaně udávají směr, jakým se obecně tyto stroje udávají. Existují samozřejmě 

i další varianty ovládacích panelů od jiných společností, ale obecně se jedná spíš o ojedinělá 

řešení. V této práci budou tedy rozebrány především první dva typy ovládacích panelů. 

Knoflíkový ovládací panel 

Tento typ panelu je vybaven především otočnými spínači. Ty jasně zobrazují, na které 

nastavení je spínač otočen, avšak postrádají světelnou signalizaci. Spínače jsou sice z části 

systematicky rozložené, avšak několik se jich nachází na područce vedle sedadla, čímž 

vzniká trochu zmatek v tom, kde má strojník danou funkci hledat. 

Všechny kontrolky jsou umístěny v kulatém panelu na levé straně spolu s malým displejem. 

Kontrolky jsou však poměrně malé a za snížené viditelnosti mohou být špatně čitelné. 

Na displeji se dále zobrazuje aktuální stav kapacity baterie a nádrže, počet motohodin, které 

stroj od své výroby absolvoval, aktuální rychlost stroje a také konkrétní nouzové hlášení 

v případě chyby stroje.  

Ovládací panel je vyráběn sériově pro více strojů. Pokud daný stroj určitou funkcí 

nedisponuje, je otvor pro ovladač zaslepen plastovou záslepkou. 
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Konkrétně popsán byl ovládací panel od společnosti Ammann, společnost Bomag využívá 

velice podobný panel, na kterém jsou však dva kulaté panely s kontrolkami. Prohlédnout si 

ho můžete na obrázku (obr. 2-15). 

 

obr. 2-14 Knoflíkový ovládací panel od společnosti Ammann (3) 

Foliový ovládací panel 

Ovládací panel se skládá ze stiskacích tlačítek, překrytých fólií, s piktogramy. Panel je díky 

jedné celistvé ploše dobře přehledný. Každý spínač a kontrolka jsou jasně označeny 

piktogramem, který může být navíc podsvícen. Obsluha stroje se tedy o sepnutí spínače 

dozví i díky podsvícení. Spínače jsou systematicky rozloženy podle příbuznosti jejich funkce 

a frekvence jejich využívání. Všechny spínače, týkající se světel, jsou umístěny vlevo tak 

jako v automobilu. 

Kontrolky jsou umístěny v horní části panelu tak, aby byly lépe viditelné. V centrální části 

panelu je zmenšený nákres válce pro lepší přehlednost. 

Nevýhodou ovládání může však být pouze drobné promáčknutí při sepnutí spínače. Toto 

promáčknutí nemusí být na první pohled viditelné a obsluha se pak musí spoléhat pouze 

na podsvícení. Další nevýhoda se projeví při absenci určitého vybavení stroje. V tomto 

případě panel stále obsahuje piktogram daného vybavení, který je však nefunkční. To může 

být pro obsluhu do jisté míry matoucí. 

Foliové ovládací panely společností Hamm a Wacker Neuson jsou totožné, liší se jen mírně 

grafikou folie. 



 

35 

 

obr. 2-15 Foliový ovládací panel od společnosti Hamm (6) 

Další konkurence 

Ostatní výrobci využívají buď zcela odlišný typ ovládacího panelu, nebo různé kombinace 

již zmíněných panelů. Tyto panely jsou však na první pohled často nepřehledné a špatně 

udržovatelné, nebo naopak velice jednoduché, takřka bez spínačů. To je způsobeno 

především odlišnou koncepcí stroje.  

 

obr. 2-16 Další ovládací panely (8) (9) (11) (12) 
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Rozložení funkcí 

V následujícím textu jsou rozřazeny jednotlivé funkce podle typu ovladačů, kterými jsou 

ovládány. To je důležité především pro následné zhodnocení a výběr správného typu 

ovladače, kterým by mohly být všechny tyto funkce ovládány. Toto rozřazení vychází 

z ovládacího panelu stroje ARX - 26 společnosti Ammann. 

Spínací ovladače 

Slouží pro ovládání jedné funkce. Umožňují pouze zapnutí, nebo vypnutí dané funkce.  

Na stroji se používají pro ovládání těchto funkcí: 

• uzávěrka diferenciálu, 

• havarijní brzda, 

• spínač výstražné houkačky, 

• výstražná světla. 

Dvoupolohové ovladače 

Umožnují ovládání dvou různých funkcí, kdy jedna funkce je stále sepnutá. Přepnutím 

na druhou funkci se první funkce automaticky vypne a obráceně. Tyto funkce jsou: 

• volba režimu vibrace, 

• volba vibrujícího běhounu. 

Třípolohové ovladače 

Oproti dvoupolohovým ovladačům disponují i nultou polohou pro vypnutí daných funkcí. 

Je tedy možné je nechat nesepnuté anebo s nimi přepínat mezi dvěma funkcemi. Využívají 

se pro tyto funkce: 

• přepínač režimu pojezdu, 

• přepínač majáku a zadního světla, 

• přepínač regenerace, 

• přepínač směrových světel, 

• přepínač světel (obrysová/přední světla), 

• volič otáček motoru. 

Vícepolohové ovladače 

Slouží pro kontinuální nastavení jedné funkce s velkým množstvím kroků. Touto funkcí je 

• ostřik běhounů. 

Možné varianty ovladačů 

V úvahu připadá hned několik typů ovladačů, které by se daly využít. Z hlediska sériové 

výroby je vhodné využít co nejmenší počet variant. V následujícím textu bude představen 

vždy daný vypínač s komentářem o jeho vhodnosti/nevhodnosti. 
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obr. 2-17 Vybrané varianty ovladačů 

Stiskací tlačítko  

(obr. 2-17 A) 

Z hlediska obsluhy je to asi nejjednodušší vypínač. Je snadno omyvatelný a v mnoha 

variantách i s podsvícením. Nevýhodou však je, že pro každou funkci musí být vždy jedno 

tlačítko. Konkurence často využívá modifikaci tohoto vypínače ve fóliových ovládacích 

panelech (obr. 1-2). 

Překlopný spínač 

(obr. 2-17 B) 

Jeho výhodou je možnost dvou a více polohového provedení. Je možné jej tedy využít pro 

všechny spínače na ovládacím panelu. Nevýhodou však je větší náchylnost pro nechtěné 

přepnutí při náhodném zavadění rukou o spínač. Jeho zaměnitelnost při poruše je také 

problematická. 

Otočný přepínač 

(obr. 2-17 C) 

Především tento typ se využívá u současných strojů Ammann (obr. 1-3). Jeho výhodou je 

možnost využití pro takřka všechny typy spínačů na stroji a snadná vyměnitelnost. 

Posuvný přepínač 

(obr. 2-17 D) 

Jeho výhodou je také možnost dvou a více polohového provedení. Je možné jej tedy využít 

pro všechny spínače na ovládacím panelu. Nevýhodou je však náchylnost k zadržování 

nečistot a obtížné čištění. Zaměnitelnost při poruše je také problematická. 

Překlopný vypínač 

(obr. 2-17 E) 

Ačkoli existuje i třípolohový typ, využívají se především dvoupolohové typy. O vhodnosti 

tohoto přepínače svědčí časté využití u konkurenčních strojů (obr. 1-3). Snadno se udržuje 

čistý, avšak v případě poruchy musí být nahrazen spínačem stejných rozměrů. 
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Dotykový displej 

Ačkoli se zatím u současných strojů nevyskytují, je možné očekávat tendence je v blízké 

době začít používat. Pro lehké tandemové válce se však příliš nehodí, především díky 

špatnému ovládání pří jízdě v nerovnám terénu. Otřesy a posuvy stroje by nejspíše často 

způsobovaly překliknutí na displeji a díky nulové haptické odezvě se obsluha o provedení 

úkonu dozví jen vizuálně z displeje. Na přímém slunci se také snižuje čitelnost displeje. 

Alternativou by však mohl být displej skrytý pod ochranným sklem, ovládaný skrze stiskací 

tlačítka (obdobně jako u bankomatů). Displej by umožňoval intuitivnější přenos většího 

množství informací. 

2.2 Technická analýza 

V této kapitole je rozebrána a popsána technická část lehkého tandemového válce. 

 

obr. 2-18 Schéma vnitřních komponent a jednotlivých částí válce 

Lehké tandemové válce se vyrábějí v různých hmotnostních řadách, jejich váha však 

zpravidla nepřesahuje pět tun. V přiložené tabulce je seznam lehkých tandemových válců 

vyráběných společností Ammann. 
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tab. 2-1 Lehké tandemová válce Ammann (16) 

2.2.1 Uchycení běhounů 

V praxi se vyskytují dva základní typy konstrukcí tandemových válců, kloubový a páteřový. 

U lehkých tandemových válců se však využívá především kloubový typ. Páteřový se využívá 

jen výjimečně, a to jen u strojů na horní váhové hranici.  

Kloubový typ 

Stroj je tvořen dvěma stejně velkými částmi spojenými čepem, který umožňuje vychýlení 

běhounu až o 30-40 stupňů vůči ose stroje. Zároveň také umožňuje naklápění běhounů vůči 

sobě při kopírování nerovností povrchu. Pohyb obou částí je ovládán hydraulickým pístem.  

Jednotlivé komponenty stroje jsou rozloženy tak, aby obě části stroje měly přibližně stejnou 

hmotnost a bylo možné stroj přenášet za centrální oko jeřábem. V přední části je umístěn 

motor spolu s nádrží a v zadní části je ovládací pracoviště s nádržemi na vodu. 
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obr. 2-19 Kloubový typ uchycení běhounů (17) 

Páteřový typ 

V tomto případě je konstrukce složena ze tří částí: základní rám, na který jsou nezávisle 

umístěny dva běhouny. Tento typ zapojení je konstrukčně složitější, umožňuje však velkou 

variabilitu stroje, především lepší vyosení běhounů při krabím chodu válce. Při natáčení 

běhounů vniká také menší třecí síla mezi běhounem a podložkou. Běhouny jsou uloženy 

kyvně a válec je tedy schopen dobře kopírovat nerovnosti terénu.  

Páteřový typ má tedy lepší využití při odsazení a natočení předního běhounu při válcování 

zatáčky (obr. 3-22A), válcování zatáček o malém poloměru (obr. 3-22B), krabí chod (obr. 

3-22C) a odsazení předního běhounu při válcování krajnic (obr. 3-22D). 

 

obr. 2-20 Využití páteřové konstrukce 
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2.2.2 Běhoun 

Běhoun je tvořen skruženým plátem plechu o tloušťce 18-50 mm. Plech je vyroben 

z otěruvzdorné oceli tak, aby co nejlépe odolával mechanickému opotřebení. Běhouny jsou 

k tandemovému válci standardně přichyceny z obou stran. Uchycení válců je často vybaveno 

otvory pro přenos jeřábem při čtyřbodovém uchycení válce. U speciálních typů válců je však 

uchycení řešeno i pouze z jedné strany, aby válec mohl pracovat podél zdí a dalších 

překážek. Průměr běhounu u lehkého tandemového válce o hmotnosti přibližně 2500 kg se 

běžně pohybuje od ø 695 mm po ø 720 mm. Je však možné uvažovat použití běhounu válců 

z vyšší hmotností kategorie, kde se používají běhouny o průměru 850 mm. Šířka běhounu 

se v této váhové kategorii pohybuje od 1000 mm do 1200 mm.  

Ostřik běhounu/pneumatik 

Aby se zabránilo přilepování asfaltové směsi na běhoun, je v průběhu hutnění ostřikován 

vodou. Nad běhounem je umístěna řada trysek, do kterých je čerpána voda z nádrže  

pod sedadlem obsluhy stroje. V případě, že je zadní běhoun nahrazen pneumatikami, je  

pod sedadlem obsluhy umístěna i nádrž na olej a pneumatiky jsou ostřikovány emulzí oleje 

a vody. 

Škrabák 

Pro případ, že by se i přes ostřik lepily na běhouny nečistoty, je každý běhoun vybaven 

dvěma škrabáky. Jedná se o lišty vyrobené z umělých materiálů, které z běhounu seškrabují 

hrubé nečistoty. Na povrch běhounu jsou přitlačovány pružinami. V případě, že nejsou 

potřeba, je možné je odklopit tak, aby se zbytečně neopotřebovávaly. 

 

obr. 2-21 Škrabák (18) 



 

42 

Zarovnávací kotouč 

Na okraje běhounů je možné připevnit i kotouče pro ořezávání asfaltové směsi pro lepší 

pokládání dalších pásů asfaltu. Tento kotouč ovládá obsluha stroje a vysouvá ho pouze, 

pokud je to potřeba. (obr. 3-22 A) (19) 

 

obr. 2-22 Zařezávací (A) a dohutňovací (B) koutouče (19) 

Dohutňovací kotouč 

Využívají se také dohutňovací kotouče, které jsou do jisté míry velice podobné kotoučům 

zarovnávacím, používají se ale pro dohutňování materiálu na kraji běhounu. (obr. 3-22 B) 

Tento typ kotouče se využívá spíše u velkých tandemových válců. (19) 

2.2.3 Světla 

Světla na strojích nejsou nutností. Jedná se zpravidla o doplňkovou výbavu na přání 

zákazníka. Na stroji pak mohou být umístěna klasická pojezdová světla, brzdová světla 

a blinkry. Pracovní světla pro práci v noci se umísťují na dvoubodový ochranný rám. Zde se 

umísťuje i výstražné světlo s houkačkou. 
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obr. 2-23 Varianty vybavení válce světly (2) 

2.2.4 Typy vibrací 

Klasická vibrace 

Vibrace je tvořena jedním, čí více závažími umístěnými na ose běhounu. Závaží jsou vůči 

sobě různě natočena, čímž se generují různé amplitudy vibrací. Jejich vzájemné natočení 

a směr otáčení může obsluha v průběhu práce měnit. Tímto jednoduchým systémem jsou 

vytvářeny kruhové a směrové vibrace, které homogenně zhutňují materiál do velké hloubky. 

Nevýhodou tohoto systému je velké množství vibrací přenesených do země, díky čemuž se 

tento typ hutnění nesmí používat na konstrukcích a mostech. (20) 

 

obr. 2-24 Vibrace (20) 
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Oscilace 

Oscilace je tvořena dvěma osami se závažími, které jsou nesouose umístěny v běhounu. 

Závaží se vždy setkávají v horizontální poloze, čímž se vytváří horizontální kmitání. Toto 

kmitání působí vodorovně s hutněným povrchem a nepůsobí do velké hloubky. Oscilace 

na povrch působí obdobně jako pneumatické válce. Povrchová vrstva se prohněte a uzavře 

před působením vody a dalších vnějších vlivů.  

 

obr. 2-25 Oscilace (21) 

Inteligentní hutnění 

Inteligentní hutnění využívá měření kvality zhutnění podloží a na základě těchto dat 

upravuje frekvenci a amplitudu vibrací tak, aby bylo podloží ideálně zhutněno. Díky tomu 

se zabraňuje jak nedostatečnému zhutnění podloží, tak jeho přehutnění. Jedná se však 

o složité technické řešení, které se využívá především u velkých válců. 

 

obr. 2-26 Změna amplitudy a frekvence při inteligentním hutnění (21) 
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Pneumatiky 

Zadní běhoun válce se často nahrazuje pneumatikami, které jsou lepší pro finální 

dokončování povrchů. Pojezd je tvořen čtyřma pneumatikami umístěnými vedle sebe. Díky 

své pružné konstrukci pneumatiky působí na hutněný povrch ve větší ploše, která se dá ještě 

upravovat pomocí tlaku v pneumatikách. Povrch se díky tomu lépe uzavře před působením 

vody a dalších vnějších vlivů. Proto jsou pneumatiky umístěny na zadní straně stroje, aby 

působily na povrch jako poslední. 

 

obr. 2-27 Změna tlaku v pneumatikách (20) 

2.2.5 Elektrický pohon 

Jelikož lehký tandemový válec s elektrickým pohonem v současné době neexistuje, není 

rozmístění motorů, baterií a dalších součástí pohonu striktně dané. Dá se však předpokládat, 

kde se budou jednotlivé komponenty nacházet.  
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obr. 2-28 Uložení baterie ve válci Bomag BW 120 AD E (5) 

 

Pohon běhounů 

Oba běhouny jsou zpravidla samostatně poháněny, aby se zamezovalo hrnutí matriálu  

před nepoháněným běhounem. U válců s dieselovým motorem tomu tak bylo pomocí 

hydromotorů, které se nacházely přímo v běhounu. U elektrického pohonu tedy stačí, když 

tyto motory budou nahrazeny motory elektrickými. Ty jsou k běhounu připojeny pomocí 

silentbloků, které zamezují přenosu vibrací z běhounu do zbytku stroje. 
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Baterie 

Baterie díky svému rozměru a váze bude nejspíše umístěna na místo původního dieselového 

motoru v přední části stroje. Díky tomu bude zachováno i rovnoměrné rozložení váhy stroje. 

Kapacita baterie by měla být natolik velká, aby stroj zvládl plnohodnotně pracovat 

minimálně jednu směnu, tedy přibližně 8 hodin. Její nabíjení by však nemělo být delší než 

cca 8 hodin, aby se stroj stihl přes noc plně nabít. Je však možné uvažovat i částečnou 

rekuperaci z doběhu závaží uvnitř běhounů po ukončení vibrací. 

2.2.6 Materiály 

Spodní část válců je tvořena svařencem z ocelového plechu. Tento svařenec tvoří nosnou 

konstrukci válce. Jsou na něj uchyceny běhouny, většinou také pomocí tvarovaného plechu. 

Kapota v přední části se vyrábí z jednoho velkého kusu laminátu. Ten je samonosný a tvoří 

víko otvoru k motoru. V zadní části je zpravidla jeden velký plastový díl zakrývající nádrž 

na vodu. Na něm je umístěna sedačka řidiče.  

 

obr. 2-29 Nosná konstrukce válce 
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3 ANALÝZA PROBLÉMU A CÍL PRÁCE 

3.1 Analýza problému 

Z rešerše strojů a informací od společnosti Ammann vyplývá, že u designu válců hraje hlavní 

roli cena. Velké stavební společnosti nakupují stavební stroje nejčastěji formou výběrových 

řízení, ve kterých se posuzují především technické parametry a cena, design zde nehraje tak 

zásadní roli. U válce s elektrickým pohonem je tento aspekt ještě více umocněn vysokou 

cenou baterie a zároveň poměrně malou sériovou produkcí, kdy poptávka po stroji se 

očekává pouze od velkých stavebních společností ze západní Evropy a Severní Ameriky. 

U návrhu elektrického válce je tedy kladen důraz na co nejnižší cenu, která by se co nejvíce 

přibližovala ceně dieselového válce. Výsledný design válce by měl být tvořen v souladu 

s touto skutečností. 

Díky zpětné vazbě od strojníků, kteří s těmito válci pracují, vyšlo najevo několik problémů 

především v ergonomii válce: 

• Strojník se při práci musí vyklánět do stran, aby viděl na okraje běhounů. Pracuje 

pak tedy po dlouhou dobu v neergonomické poloze. Částečně mu tuto práci ulehčuje 

pojízdná sedačka do stran, i tak to ale není ideální. 

 

• Obsluha stroje musí v průběhu práce hodně pít, především v letních měsících, kdy 

pracuje na slunci a zároveň na rozpáleném asfaltu. Strojníci s sebou tedy vozí lahev 

s pitím, kterou si ale nemají kam uložit. Ukládají ji tedy různě kolem sedačky, kde 

jim však blokuje její posun do boků. Nabízí se tedy navrhnout vestavěný držák 

na pití. 

 

 

obr. 3- 1 Současné ukládání lahví na pití 
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• Přestože se jako rozšíření prodává ke stroji stříška, většina zákazníků ji z finančních 

důvodů nepřikupuje. Tato stříška je však pro obsluhu více než důležitá. V letních 

měsících strojníka alespoň částečně chrání proti slunci, za horšího počasí proti dešti. 

Strojníci si pak často vyrábějí vlastní improvizované stříšky, aby měli alespoň 

částečnou ochranu.  

 

• I s klasickou stříškou strojníkovi částečně prší na sedačku vždy, když musí zastavit 

a vystoupit. V praxi si ji pak utírá hadrem, který má u sedačky. Při dlouhém dešti je 

však hadr brzy mokrý a strojník sedí v mokru. 

 

• V chladných měsících ve stroji přes noc zamrzá voda v ostřiku běhounů. Strojník ji 

tedy na noc vymění za kapalinu s nemrznoucí směsí. Přesto se stává, že v tryskách 

voda zamrzne a strojník je musí ráno čistit, případně ohřívat trysky například 

výfukovými plyny z hadice zavedené do výfuku. 

 

• V určitých případech musí válec pracovat v těsné blízkosti živých plotů či těsně  

pod stromy. Strojník se pak musí potýkat s větvemi, které při práci zasahují  

do prostoru jeho stanoviště. V zadní straně válce je chráněn ochranným rámem, 

v přední straně válce však tato či podobná ochrana chybí. 

 

• Ačkoli by měl, strojník se většinou při práci nepoutá. V případě překlopení válce 

tedy není chráněn proti vypadnutí a spoléhá se pouze na to, že stačí dříve vyskočit 

ven. 

 

• V současné době se na strojích používají různé typy nášlapů pro nastupování 

a vystupování ze stroje. Některé nášlapy nejsou z praktického hlediska příliš vhodné. 

Jedná se především o nášlapy řešené formou otvoru do podvozku válce. Tyto nášlapy 

nejsou při vystupování ze stroje viditelné a strojník je musí podle paměti a citu hledat. 

Často se pak stává, že při vystupování strojník nestojí na nášlapu zcela správně, noha 

se mu sklouzne a on narazí holení do hrany podlážky stroje. 

 

 

3.2 Analýza, interpretace a zhodnocení poznatků z rešerše 

Z rešerše vyplývá, že současné lehké tandemové válce využívají především kloubový typ 

uchycení běhounů. Tento typ neumožňuje sice tak velkou variabilitu nastavení běhounů  

při práci jako páteřový typ uchycení, je však jednodušší na výrobu, a tedy i levnější.  
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Jednotlivé stroje jsou si po technické a designérské stránce, až na výjimky, velice podobné 

a liší se především v drobnostech. Odlišné je však často zpracování ergonomie stroje, kdy 

některé stroje nejsou ergonomicky úplně vhodně řešeny. Jedná se především o nastupování 

do stroje, které je často nepřehledné a může být tím pádem i nebezpečné. Odlišné je také 

řízení stroje. Ten se zpravidla ovládá volantem a rychlost stroje pomocí joysticku. 

U nejnovějších strojů je však znatelný trend přesouvání co největší části ovládání právě 

na joystick a jeho programovatelná tlačítka.  Dále se jedná také o nedostatečný výhled 

obsluhy především na okraje a doraz běhounů v průběhu hutnění. 

Nedílnou součástí stroje je i jeho barevné členění. Zde se v principu využívá horizontálního 

členění stroje pomocí dvou barev. První barva je jasná a výstražná, často se jedná o odstíny 

žluté, oranžové, nebo červené barvy. Druhá barva je tmavá, většinou černá, nebo odstín šedé 

barvy. Uspořádání těchto barev je však často nelogické a opticky těžší barva se umísťuje 

do horní části stroje. Díky tomu se opticky váha stroje přesouvá do horní části, což však není 

v souladu se skutečností a stroj se může jevit jako méně stabilní. Toto nesprávné dělení není 

ideální ani po hygienické stránce, jelikož spodní část stroje je více náchylná na ušpinění. 

Výrazná světlá barva proto zde není vhodná. 

Ukazuje se však, že změna pohonu stroje neumožňuje tak rozsáhlé změny designu 

a konstrukce stroje, jak se předpokládalo. Jako ideální řešení se jeví přepracování původní 

verze stroje s dieselovým motorem, kdy se motor v přední části stroje nahradí elektrobaterií. 

Elektro motory by se nacházely přímo v běhounech na místo dřívějších hydromotorů. Díky 

této změně zůstane zachován poměr hmotností mezi přední a zadní částí stroje, který je 

důležitý pro správné hutnění. 

 

3.3 Cíle práce 

Hlavním cílem této práce je návrh koncepčního designu lehkého tandemového válce 

s elektrickým pohonem a otevřenou kabinou, který bude určen sedící obsluze. Práce je 

zpracovávána ve spolupráci se společností Ammann Czech Republic a. s., která se vývojem 

tohoto zařízení zabývá. Tandemový válec musí být navržen v souladu s legislativními 

požadavky strojní direktivy Evropské unie. Stroj by měl být určen sedící obsluze chráněné 

dvoubodovým ochranným rámem.  

Dílčí cíle práce jsou: 

• návrh designu s důrazem na nízkou výrobní cenu, 

• zlepšit výhled strojníka na okraje běhounů,  

• vhodně řešit úložný prostor pro osobní věci strojníka, především pro lahev na pití, 

• ochrana strojníka proti povětrnostním vlivům formou levné stříšky, 
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• návrh intuitivního a srozumitelného ovládání i pro méně kvalifikovanou obsluhu 

s důrazem na hygienu, 

• předcházet tomu, aby se strojník při práci nepoutal, 

• vhodně řešit nastupování a vystupování ze stroje. 

3.4 Cílová skupina 

Cílová skupina je tvořena dvěma odlišnými subjekty: stavební firmou, která stroj pořizuje 

a vlastní, a obsluhou, tedy strojníkem, který na stroji každý den pracuje. 

Stavební firma 

Potencionálními zákazníky jsou velké stavební společnosti, které pracují v prostředích 

s přísnými emisními limity. Jedná se především o areály nemocnic, centra velkých měst, 

botanické zahrady a tunely. Tyto společnosti již nyní čelí velkému tlaku na emisní limity 

strojů, se kterými pracují. Proto už nyní vzniká poptávka po elektrických stavebních strojích. 

Do budoucna se očekává, že se tento trend bude nadále rozšiřovat. 

Strojník  

Obsluha stroje, která se strojem každý den pracuje. Jedná se zpravidla o muže. Kvalifikace 

a odbornost strojníků však klesá, což by mělo reflektovat intuitivní ovládání stroje. 

3.5 Základní parametry a legislativní omezení 

Základní parametry jsou: 

výkon: 25 kW, 

hmotnost: 2500 kg, 

pojezdová rychlost: 11 km/h, 

baterie: LiFePO4 = lithium yttrium železo fosfát s  

• kapacita 618 Ah, 

• výdrží až 8 hodin (silně ovlivněno typem použití), 

• hmotností 435 kg, 

• životností až 2000 nabíjecích cyklů, 

• je tvořena 96 články (60x120x234 mm). 

Základní rozměry 
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Celková délka je tvořena především dvoubodovým ochranným rámem, který obklopuje 

a chrání stanoviště strojníka. Výsledný rozměr by se měl pohybovat v rozmezí 2400 až 

2600 mm. V případě složeného rámu při převozu by měl být rozměr co nejmenší. 

Celková délka stroje je ovlivněna rozvorem běhounů, jelikož běhouny se v přední i zadní 

části stroje nacházejí na samém okraji stroje. U této hmotnostní kategorie válců se používá 

rozvor 1700 až 1750 mm. Spolu s běhouny, jejichž průměr se v této váhové kategorii 

pohybuje od 695 mm po 720 mm, by se celková délka stroje měla pohybovat od přibližně 

2400 mm až po 2550 mm. Horní hranice délky stroje je zvolena vyšší proto, že je možné 

uvažovat i použití jednoho většího běhounu o průměru 850 mm, který se používá u vyšší 

hmotnostní kategorie válců. Celkovou délku stroje může ovlivnit ještě využití gumových 

dorazů v přední a zadní části stroje, které se využívají pro transport. 

Šířka stroje vychází z šířky použitých běhounů. Ty se používají u této váhové kategorie 

o šířce 1200 mm. Celková šířka stroje se pak zvětší ještě o uchycení běhounů, jejichž rozměr 

je přibližně 150 mm. Celková šířka stroje bude tedy přibližně 1350 mm. 

Legislativa 

Z hlediska legislativy, která má vliv na design, stroj podléhá normám: 

• ČSN EN ISO 12100: Bezpečnost strojních zařízení – Všeobecné zásady  

pro konstrukci – Posouzení rizika a snižováni rizika, 

• ČSN EN 500-1+A1: Pojízdné stroje pro stavbu vozovek – Bezpečnost – Část 1: 

Společné požadavky, 

• ČSN EN 500-4: Pojízdné stroje pro stavbu vozovek – Bezpečnost – Část 4: 

Specifické požadavky na stroje pro zhutňování, 

• ČSN EN ISO 2867: Stroje pro zemní práce – Přístupové soustavy. 

3.6 Použité výrobní technologie, možný trh a cena 

Předpokládá se kusová až malosériová výroba v množství přibližně 5-10 kusů ročně. 

Výrobní technologie je obdobná jako u běžného lehkého tandemového válce. Nosnou 

konstrukci, tedy podvozek, tvoří svařenec z ocelového plechu. Kapota válce může být 

tvořena také ocelovým plechem nebo laminátem.  

Produkt je cílený na trh západní Evropy a Severní Ameriky. Cena válce by se měla 

pohybovat v rozmezí 38 až 40 tisíc euro, tedy přibližně milion korun. 
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4 VARIANTNÍ STUDIE DESIGNU 

V této kapitole jsou popsány a rozebrány tři základní variantní studie designu. Jednotlivé 

varianty jsou rozebrány po technické, ergonomické a designérské stránce. Na závěr jsou tyto 

varianty zhodnoceny a slouží pro definování finálního řešení. 

4.1 Varianta 1 

 

obr. 4-1 Varianta 1 

První varianta je svým tvarem inspirovaná v současném Design manuálu společnosti 

Ammann. Design manuál je však v tomto případě brán pouze jako jakýsi zdroj inspirace, 

nikoli jako striktní seznam pravidel designu stroje. Pokud by byl doslovně dodržován, 

výsledný design válce by byl díky obsáhlosti a detailnosti manuálu takřka shodný se 

současnými válci výrobce. Autor práce by pak měl minimální prostor pro své vlastní inovace 

a změny a držel by se pouze předepsaných postupů. 
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4.1.1 Designérské řešení 

Z pohledu designu je dbán důraz především na přední kapotu. Nosný rám válce tvořený 

svařencem je použit stejný jako u současného válce. Díky použití současných dílů by se 

snížily náklady na vývoj a výrobu nového válce. Spodní část kapoty tedy rozměrově vychází 

ze současné kapoty stroje tak, aby mohla být použita na stejný podvozek.  

Design kapoty je více organický a díky zakřiveným plochám působí na uživatele velice 

hmotným dojmem. Pomyslný rámeček, který ohraničuje přední část kapoty, kde je umístěno 

logo, je tenčí než v původním provedení na stroji. Je tak v souladu s dnešními trendy 

a působí moderně. 

 

obr. 4-2 Základní rozměry varianty 1 

Uchycení běhounů po stranách stroje jsou opět ponechána v původním provedení. Jejich tvar 

koresponduje se současným designem a nijak ho nenarušuje, zároveň se díky tomu opět 

ušetří náklady. 

Nabíjení stroje je řešeno pomocí externí nabíječky, která se zasouvá do zásuvky v přední 

masce stroje. Maska se odklopí a pod ní je schovaná zásuvka pro dobíjení. 

4.1.2 Ergonomické řešení 

Z hlediska ergonomie je zásadní integrace stříšky jako základního prvku stroje. Stříška je 

tvořena látkou napnutou na trubkové konstrukci, která je z vnitřní strany vložená 

do ochranného rámu stroje. Díky tomuto řešení je možné stříšku snadno přidělat a oddělat 

na ochranný rám stroje bez nutnosti montáže majáku a případně i pracovních světel, které se 

na rám připevňují. To je důležité především pro převoz stroje, kdy je nutné ochranný rám 

sklopit a je tedy nutné stříšku sundat. Zároveň by díky této konstrukci stříšky měla být 

levnější než klasická stříška z kompozitního materiálu.  
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obr. 4-3 Varianta 1, konektor pro nabíjení 

Držák na pití je tvořen plastovým úchytem umístěným na ochranném rámu stroje. Úchyt je 

možné oddělat a připnout na libovolném místě ochranného rámu pomocí zacvakávacího 

systému. Úchyt by měl být však připnut tak, aby nebránil pojezdu sedačky do stran. 

Přední kapota stroje je tvarována tak, aby strojník měl co nejlepší výhled dopředu před stroj. 

Jelikož bylo využito původního podvozku stroje, nebylo tedy možné zlepšit výhled na okraje 

běhounů, který je limitován především podvozkem stroje. 

Nastupování do stroje je řešeno obdobně jako u současné verze stroje, kdy je využito nášlapu 

přišroubovaného na boku stroje. Tento nášlap je dobře viditelný a strojník k němu má dobrý 

přístup. Zároveň je nášlap částečně po straně ohraničen tak, aby se zamezilo nesprávnému 

našlápnutí. 

Na ochranném rámu stroje je také umístěn druhý menší maják zelené barvy, který se rozsvítí 

v případě, že se strojník připoutá. Běžný pozorovatel, ale především kontrola, má tedy ihned 

přehled, zda je strojník připoutaný, či ne. 

 

obr. 4-4 Držák na pití 
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4.2 Varianta 2 

 

obr. 4-5 Varianta 2 

Inspirací pro druhou variantu je moderní vojenská technika využívající technologie stealth 

a vůz Tesla Cybertuck. Pro všechny tyto stroje je typický strohý hranatý design, který 

vykresluje objekt pouze v základních liniích a tvarech.  

Tato varianta využívá běhounů o dvou odlišných velikostech. Zadní běhoun je ponechán 

v současné velikosti o průměru 695 mm. V přední části je však využito běhounu o průměru 

850 mm, který se používá u následující váhové kategorie lehkých tandemových válců 

společnosti Ammann. Běhouny s větším průměrem jsou pro válcování povrchů lepší 

především díky menšímu valivému tření. Díky tomu vzniká menší šance, že se  

před běhounem bude tvořit drobná vlna z asfaltu. 
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4.2.1 Designérské řešení 

Základní jsou lomené plochy, které tvoří dominantní prvky válce. Toto tvarování působí 

na pozorovatele lehce agresivním dojmem, který je ještě umocněn světly v přední části, 

tvarovanými ve smyslu pomyslných očí stroje. Díky tomu se válec vzdáleně podobá velkému 

dravému zvířeti a vyvolává tak v pozorovateli respekt až strach. Tato reakce je odůvodněná 

povahou stroje, který může být při práci nebezpečný a je potřeba, aby uživatel, ať už je to 

strojník, který válec ovládá, nebo dělník, který se pohybuje v okolí stroje, k válci přistupoval 

s respektem a obezřetností. Díky tomu se může předejít nebezpečí a podcenění rizika práce 

s tímto strojem. 

Díky tomuto tvarování by přední kapota válce i stříška mohly být vyrobeny z ohýbaného 

plechu a nikoli z lisovaného kompozitu. Při výrobě několika kusů ročně by tento typ kapoty 

vycházel ekonomicky levněji. 

Panty ochranného rámu pro sklopení a převoz stroje jsou umístěny ve spodní části stroje tak, 

aby bylo možné rám sklopit do co nejmenší výšky. 

V panelu nad stříškou je integrováno varovné světlo spolu se zeleným majákem, který značí, 

zda je posádka připoutaná. Na první pohled je tedy patrné, zda se strojník poutá. 

 

obr. 4-6 Základní rozměry varianty 2 

4.2.2 Ergonomické řešení 

Zadní část válce, kde sedí obsluha, je rozšířena takřka na šířku běhounů. Na každé straně je 

ponechána pouze bezpečnostní mezera 40 mm. Díky tomu má strojník možnost se sedačkou 

vysunout až na okraj stroje a má tak lepší výhled na okraje předního běhounu. Zároveň je 

však stále v zákrytu ochranného rámu, který ho chrání v případě přetočení válce na bok. 
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Prostor pro osobní věci strojníka je umístěn ve středovém řídícím panelu, kam je možné 

umístit lahev na pití. 

 

obr. 4-7 Varianta 2, úložný prostor 

Schod pro nastupování je integrován do zadního rámu stroje tak, aby nebyl z horní strany 

zakrytý a byl tím pádem dobře viditelný a přístupný. 

Konektor pro nabíjení stroje je umístěn na straně přední masky stroje. Zatlačením na toto 

místo se otevřou dvířka ke konektoru. 

 

obr. 4-8 Varianta 2, konektor pro nabíjení 
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4.3 Varianta 3 

 

obr. 4-9 Varianta III 

4.3.1 Designérské řešení 

Celkový design stroje opět vychází ze strohého geometrického tvarování plechové karoserie 

stroje. Nyní by však jednotlivé svary na přední karoserii nebyly zabroušené a leštěné, nýbrž 

by byly ponechány v původní neupravené podobně a byly by využity jako designový aspekt 

celého návrhu.  

Pro grafické propojení přední a zadní části válce v tomto případě není využito klasického 

horizontálního členění, ale válec je barevně členěn vertikálně. Boky válce jsou tedy ve stejné 

barvě, ale prostřední část je barevně oddělena a toto dělení se prolíná přední i zadní částí 

stroje. 
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4.3.2 Ergonomické řešení 

Třetí varianta využívá stejného principu rozšíření zadní části pro lepší posun sedačky 

do stran jako varianta číslo dvě. Tento efekt lepšího výhledu na přední běhoun je však ještě 

více umocněn zúžením přední části stroje. Toto tvarování však z designérského hlediska až 

nápadně připomíná tvarování traktoru. Konektor pro připojení nabíjecího kabelu je umístěn 

na boku přední části stroje v místě, kde bylo dříve umístěno víko nádrže. 

 

obr. 4-10 Základní rozměry varianty 3 

Schod pro nastupování do stroje je řešen jako tvarová součást podvozku zadní části stroje. 

Schod je však z horní části mírně zakrytý tak, aby podlaha pro nohy strojníka byla co 

největší. Dobrá dostupnost a viditelnost schodu je zachována šikmo ubíhajícím výřezem, ve 

kterém je schod umístěn. 

 

obr. 4-11 Varianta 3, konektor pro nabíjení 
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Pod sedadlem se nachází výklopný box pro osobní věci strojníka. Strojník si sem může 

uschovat pití, svačinu, či jiné osobní věci. Do boxu se vejde i 1,5 litrová lahev na vodu.  

Při práci je box zavřený, aby se do něho nedostávaly nečistoty a zároveň nepřekážel 

strojníkovi. Otevírá se madlem na horním okraji. 

 

obr. 4-12 Varianta 3, úložný box 

Stříška chránící strojníka před povětrnostními vlivy je vyrobena opět z plechu a je umístěna 

pouze na přední straně ochranného rámu. Stříška je zavěšena pomocí dvou otvorů na šrouby 

v ochranném rámu a zajištěna závlačkami. V případě transportu se dá tedy snadno 

demontovat a rám je možné složit. 

Stroj je v tomto případě vybaven bezpečnostní pojistkou, která vydává varovný zvuk 

v případě, že stroj pracuje, ale strojník nemá zapnutý bezpečnostní pás. 

 

obr. 4-13 Varianta 3, stříška 
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4.4 Varianta ovládacího panelu 1 

 

obr. 4-14 Varianta ovládacího panelu 1 A 

Základní tvar panelu vychází ze současného tvaru ovládacích panelů společnosti Ammann. 

Ochranný kryt panelu by měl fungovat obdobně jako na současném modelu, jen by byl díky 

horní oblé části panelu více vypouklý. Zamykání krytu by však fungovalo obdobně jako 

u válců od společnosti Hamm, kdy je na straně panelu umístěn malý zámek na klíč, kterým 

se kryt panelu zamkne. 

 

obr. 4-15 Varianta ovládacího panelu 1 B 
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4.4.1 Rozmístění spínačů 

Spínače jsou umístěny po obvodu ovládacího panelu, vždy maximálně ve dvou řadách. 

To proto, aby se obsluha mohla vždy částí ruky zapřít o hranu panelu a měla zcela  

pod kontrolou, jaký spínač stiská. Umístění spínačů v prostoru je u foliového ovládacího 

panelu nevhodné, jelikož spínače neposkytují žádnou oporu, a pokud ruka není o nic 

zapřená, lehce se může při otřásání stroje stát, že stiskne špatný spínač. 

 

obr. 4-16 Varianta ovládacího panelu 1 B 

Spínače, u kterých je největší pravděpodobnost, že je bude obsluha přepínat za jízdy, jsou 

umístěny na pravé straně tak, aby byly dobře dostupné pro pravou rukou (obr. 4-16 A). 

Předpokládá se, že většina uživatelů bude pro přepínání využívat pravou ruku obdobně jako 

v automobilu, jelikož levá ruka spočívá celou dobu na volantu. Je zde také umístěn spínač 

havarijní brzdy. 

Zbylé spínače jsou umístěny na levé straně (obr. 4-16 B). U těchto spínačů se předpokládá 

jejich přepínání, když stroj stojí, nemělo by tedy vadit jejich méně dominantní umístění. 

4.4.2 Typy spínačů 

Základním tvarem spínače je stylizovaný obdélník (obr. 4-17 A). Všechny ostatní spínače 

jsou tvarově odvozeny od tohoto základního tvaru. Zamezuje se tím zmatení uživatele, co je 

a co není spínač. Vše, co se mačká, má tento tvar. 
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obr. 4-17 Typy spínačů první varianty ovládacího panelu 

Pro přepínání dvou funkcí pomocí jednoho spínače je zvolen spínač se dvěma piktogramy 

nad ním a pod ním ohraničenými linkou (obr. 4-17 B). Neustále je tedy sepnutá jedna funkce, 

která se po stisknutí spínače přepne na druhou. Piktogram právě spuštěné funkce je vždy 

podsvícen pro jasnou identifikaci. 

Spínače dvou příbuzných funkcí jsou umístěny spolu a pro lepší přehlednost graficky 

propojeny (obr. 4-17 C). Ovládají se však nezávisle na sobě. 

U spínače tří různých funkcí je na výběr ze dvou variant. První varianta (obr. 4-17 D) 

obsahuje jeden spínač pro všechny tři funkce. Postupným stiskáním se přepíná mezi 

jednotlivými funkcemi. Zvolená funkce se vždy podsvítí pro vetší názornost. Druhá varianta 

(obr. 4-17 E) má pro každou funkci svůj spínač, kdy sepnutí jednoho spínače automaticky 

vyřadí ostatní. Mohlo by to být však trochu matoucí, jelikož u ostatních funkcí je pro vypnutí 

potřeba spínač znovu stisknout. 

4.4.3 Barevnost spínačů 

Pro zlepšení orientace mezi jednotlivými spínači jsou spínače rozděleny do několika skupin, 

kdy každá skupina je barevně oddělena. Touto barvou je podbarvena vrchní a spodní linka 

spínače. 

 

obr. 4-18 Barevnost spínačů první varianty ovládacího panelu 
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Červenou barvou jsou zvýrazněny výstražné prvky a brzdy (obr. 4-18 A). Žlutou barvou jsou 

zvýrazněna světla, maják a směrovky (obr. 4-18 B). Zelená barva označuje všechny spínače 

týkající se vibrací (obr. 4-18 C). Modrá barva označuje nastavování ostřiku běhounů (obr. 

4-18 D). Zbylé spínače jsou ponechány v základní bílé barvě (obr. 4-18 E). Výjimku však 

tvoří výstražná světla, která jsou podbarvená červenou barvou v celé ploše pro maximální 

zvýraznění (obr. 4-18 F). 

4.4.4 Kontrolky 

Kontrolky jsou tvarově odlišené od spínačů tak, aby nedocházelo k záměně (obr. 4-19 A). 

Při běžném používání jsou tmavé a takřka nezřetelné, aby nerušily uživatele. V případě 

problému se však spolu s rámečkem rozsvítí. V úvahu přichází i odlišné barvy podsvícení 

obdobně jako v automobilu.  

 

obr. 4-19 Typy kontrolek první varianty ovládacího panelu I 

Ukazatel chybového hlášení je prodloužená ikona spolu se svítícím displejem (obr. 4-19 B). 

Kontrolka nouzového zastavení je díky své důležitosti větší než ostatní kontrolky a je 

umístěna na dominantním místě uprostřed panelu (obr. 4-19 C). Ukazatel napětí akumulátoru 

je také modifikací základního tvaru kontrolek (obr. 4-19 D). Jsou však dobře viditelné i bez 

podsvícení. Napětí akumulátoru se zobrazuje pomocí rozsvícených diod. U diod jsou 

umístěny i orientační číslice pro lepší přehlednost. Kontrolka skrápění běhounů (obr. 4-19 

E) musela být rozdělena do několika stupňů, jelikož se nenabízí lepší způsob regulování 

vhodný pro foliový panel. Je však rozdělena do velkého množství stupňů tak, aby regulace 

byla co nejvíce spojitá. 
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obr. 4-20 Typy kontrolek první varianty ovládacího panelu II 

Počítadlo odpracovaných hodin je řešeno klasickým LCD displejem. Varianta 1A obsahuje 

také piktogram válce, na kterém se pomocí kontrolek zobrazuje sepnutí vibrací, skrápění 

a světel. 

4.5  Varianta ovládání 2 

Základní tvar ovládacího panelu vychází z obdélníku, obdobně jako u současné varianty. 

Volant však není umístěn přímo ve středu panelu, ale je umístěn do levé části, aby co 

nejméně zakrýval displej v pravé části panelu. V levé části se také nachází několik spínačů. 

Ochranný kryt funguje na stejném principu jako u současné varianty. Kryt se zamyká 

klasickým zámkem přes ocelové oko umístěné uprostřed panelu. 
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obr. 4-21 Varianta ovládacího panelu 2 

4.5.1 Displej 

Displej slouží k zobrazení všech důležitých informací ohledně stroje. Jeho ovládání funguje 

na stejném principu jako například displej u bankomatu. V okolí displeje je umístěno pět 

tlačítkových spínačů, kterými uživatel potvrzuje příkazy zobrazené na displeji.  

4.5.2 Tlačítka 

V levé části je umístěno několik tlačítek funkcí, které byly vyhodnoceny jako nevhodné pro 

ovládání na displeji. Většinu z nich je potřeba sepnout rychle za jízdy bez toho, aby se 

uživatel musel příliš soustředit na ovládání displeje. Sepnutí daného spínače signalizuje 

dioda v jeho rohu. 

4.5.3 Uživatelské rozhraní displeje 

Pozornost byla zaměřena pouze na UX design prostředí, aby se ověřilo, zda je možné 

všechny potřebné funkce ovládat pomocí pěti tlačítek při zachování rychlosti a přehlednosti 

ovládání.  
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Domovská obrazovka 

Domovská obrazovka zobrazuje základní informace o stroji, jako je nabití baterie a počet 

odpracovaných motohodin. Dále pak pomocí tlačítek odkazuje na nastavení vibrací, světel, 

kropení, rychlosti a hlubší diagnostiky. V případě akutního problému se na displeji zobrazí 

ikonka daného problému obdobně, jako se rozsvěcí kontrolky na stávající přístrojové desce. 

Displej však dává možnost předání většího množství informací o problému než pouhé 

rozsvícení ikonky. Například konkrétní postup, kterým by se v případě problému měl 

strojník řídit. 

 

obr. 4-22 Uživatelské rozhraní 1 

Vibrace (obr. 4-22 B) 

Po stisknutí tlačítka vibrace se uživatel přesune do nastavení vibrací. Zde nastavuje vibrující 

běhoun a manuální nebo automatické vibrace. V pravém dolním rohu je pak tlačítko zpět 

na základní obrazovku. Na obrazovce se však stále zobrazuje základní diagnostika. 

Světla (obr. 4-23 A) 

Po stisknutí tlačítka světla se uživatel přesune do nastavení světel. Zde může sepnout maják, 

přední, zadní a obrysové světlo. V pravém dolním rohu je opět tlačítko zpět na základní 

obrazovku. Na obrazovce se stále zobrazuje základní diagnostika. 
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obr. 4-23 Uživatelské rozhraní 2 

Kropení (obr. 4-23 B) 

Po stisknutí tlačítka kropení se uživatel přesune do nastavení kropení. Zde na pravé straně 

nastavuje pomocí spínačů množství vody ke kropení. V pravém dolním rohu je opět tlačítko 

zpět na základní obrazovku. Vedlejšími spínači je však možné se rychle přepnout do režimu 

světel či vibrací. Na obrazovce se stále zobrazuje základní diagnostika. 

Rychlost (obr. 4-24 A) 

Po stisknutí tlačítka rychlost se uživatel přesune do nastavení rychlosti. Zde na pravé straně 

nastavuje pomocí spínačů typ rychlosti stroje. V pravém dolním rohu je opět tlačítko zpět 

na základní obrazovku. Vedlejšími spínači je opět možné se rychle přepnout do režimu 

světel či vibrací. Na obrazovce se stále zobrazuje základní diagnostika. 

 

obr. 4-24 Uživatelské rozhraní 3 



 

70 

Diagnostika (obr. 4-24 B) 

Po stisknutí tlačítka diagnostika se uživatel přesune do detailnější diagnostiky stroje. Zde 

může vidět obrázek válce s informacemi o jeho jednotlivých částech. V pravém dolním rohu 

je opět tlačítko zpět na základní obrazovku. Vedlejšími spínači je opět možné se rychle 

přepnout do režimu světel či vibrací.  
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5 TVAROVÉ ŘEŠENÍ 

Finální tvarové řešení je kombinací druhé a třetí variantní studie. Celkový design válce 

vychází především z druhé varianty. Válec však disponuje pouze menší velikostí běhounů 

a nevyužívá se už tedy přední větší běhoun. Základní prvek designu stroje tvoří lomené 

plochy, které vykreslují objekt v základních liniích. Pro toto tvarování je čerpána inspirace 

v moderní vojenské technice, využívající technologie stealth, a u vozu Tesla Cybertruck. 

 

obr. 5-1 Inspirační koláž k finální variantě (22) (23) (24) 

5.1 Kompozice 

Z hlediska kompozice je důležité především propojení přední a zadní část válce tak, aby stroj 

působil celistvým dojmem. Toho je docíleno provázaností dominantních linek u přední 

i zadní části válce. Především se jedná o tu dominantní linku, která vykresluje ubíhání přední 

kapoty v pohledu z boku. Ta je také několikrát využita i v zadní části válce. Tento princip je 

na válci využit několikrát. Tyto linky obecně směřují a jsou orientovány do oblasti stanoviště 

strojníka, a utváří tak z tohoto místa centrální prvek celé kompozice válce.  
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obr. 5-2 Tvarové řešení 

Design válce jako celek působí agresivním dojmem a měl by v pozorovateli budit respekt až 

strach. Jelikož se jedná o těžký pracovní stroj, který může být povahou své práce velice 

nebezpečný, je důležité, aby strojník i případní pozorovatelé ke stroji přistupovali a zacházeli 

s ním obezřetně tak, aby se minimalizovalo riziko vzniku úrazu. 



 

73 

 

obr. 5-3 Tvarové řešení 

 

 

obr. 5-4 Finální varianta – centrální orientace linií 
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5.2 Detaily 

Hlavním a asi nejvýraznějším detailem celého designu jsou přiznané svary, které jsou 

nejvíce viditelné na kapotě v přední části stroje. Díky tomuto detailu se stroj jeví jako více 

industriální a surový. Na pozorovatele tento detail působí jako důkaz dobře odvedené práce, 

jelikož má díky němu dobrý přehled o tom, v jaké kvalitě byla kapota vyrobena. Zároveň 

jsou tyto svary v souladu s povahou stroje, který se pohybuje v náročném prostředí a musí 

často čelit hrubému zacházení. 

 

obr. 5-5 Detail uchycení běhounu a škrabáku 

 

 

obr. 5-6 Detail světel 



 

75 

Jako světla je zvolen úzký pruh v přední části, který disponuje výkonným led osvětlením. 

Tak, jako je tomu u většiny strojů, i zde světla představují jakési pomyslné oči stroje 

a dotvářejí tak celkovou povahu a výraz stroje. Tím, že jsou tvořena úzkou linkou, vytvářejí 

dojem přivřených očí, které má lidská mysl spojené s agresivním, či ostražitým výrazem. 

Celkově tak tedy dotvářejí vážný design stroje. 

 

obr. 5-7 Detail gumového lemu 
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6 KONSTRUKČNĚ TECHNOLOGICKÉ A 
ERGONOMICKÉ ŘEŠENÍ 

6.1 Popis 

Konstrukce a technologické řešení výsledného návrhu designu válce s elektrickým pohonem 

vychází v co největší míře ze současného řešení válců s dieselovým motorem. Toto současné 

řešení se u dieselových válců používá už několik desítek let. Je díky tomu tedy ozkoušené 

a zaběhlé.  K odlišnostem dochází pouze v případech, kdy se toto řešení nedá aplikovat 

na elektrický typ válce, anebo v případě, že se vyskytla možnost levnějšího či efektivnějšího 

způsobu řešení.  

6.2 Rozměrové řešení 

Stroj tvoří dvě rovnocenné části, které jsou spojené pohyblivým kloubem. Tyto dvě části 

jsou dále v textu označovány jako přední a zadní část. Přední část je kryta kapotou a obsahuje 

především baterii a řídící jednotku stroje. V zadní části se nachází stanoviště obsluhy a nádrž 

na vodu. Tyto dvě části jsou rozměrově i hmotnostně takřka rovnocenné. V rámci rozložení 

celkové hmotnosti stroje by poměr jejich hmotností měl být v ideálním případě 1:1, 

v reálném případě se však může o jednotky procent lišit. Zachování tohoto poměru je 

důležité především pro správnou funkci běhounů při hutnění, jelikož v případě velké 

nerovnováhy by běhoun, umístěný na těžší části stroje, hutnil materiál víc. Zároveň je 

zachování tohoto poměru důležité pro převážení stroje pomocí centrální oka, umístěného 

uprostřed stroje, které se používá nejčastěji při transportu válce jeřábem na stavbách. (25) 
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obr. 6-1 Základní rozměry 

6.2.1 Základní rozměry 

Celková výška stroje je tvořena především dvoubodovým ochranným rámem, který 

obklopuje a chrání stanoviště strojníka. Výsledný rozměr tedy je 2590 mm. V případě 

složení rámu pro převoz by měl být rozměr co nejmenší. (13) 

Celková délka stroje je ovlivněna rozvorem běhounů, jelikož běhouny se v přední i zadní 

části stroje nacházejí na samém okraji stroje. Pro finální řešení byl zvolen rozvor 1740 mm. 

Spolu s běhouny, jejichž průměr je 695 mm, je celková délka stroje 2435 mm. Celkovou 

délku stroje může ovlivnit ještě využití gumových dorazů v přední a zadní části stroje, které 

se využívají pro transport. (13) 

Šířka stroje vychází z šířky použitých běhounů. Ty se používají u této váhové kategorie 

o šířce 1200 mm. Celková šířka stroje se pak zvětší ještě o úchyty běhounů a maximální 

rozměr tedy je 1294 mm. (13) 
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6.3 Vnitřní mechanismy a komponenty 

Uspořádání vnitřních částí respektuje a vychází z uspořádání vnitřních částí válce 

s dieselovým pohonem. Z hlediska rozložení hmotnosti je zásadní zachování poměru 

přibližně 1:1 mezi přední a zadní částí válce. Tento poměr zabezpečuje správnou funkci 

hutnění podložky pomocí běhounů. Baterie se nachází v přední části válce, tvoří tak hlavní 

protiváhu vodní nádrži umístěné v zadní části stroje. Rozmístění těchto dvou nejtěžších částí 

je zcela zásadní pro zachování správného poměru hmotností přední a zadní části stroje. 

V přední části se dále nachází řídící jednotka stroje a malá autobaterie, která slouží 

pro startování stroje.  

 

obr. 6-2 Rozmístění vnitřních komponent 

Základní parametry stroje jsou: 

výkon: 25 kW, 

hmotnost: 2500 kg, 

pojezdová rychlost: 11 km/h,  

kapacita baterie: 618Ah. 
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6.3.1 Baterie 

Jako hlavní baterie pro pohon stroje je využito baterie LiFePO4 Cell 3,2 V 100 Ah  

od Českého výrobce EV Battery. Baterie se skládá z 96 článků, kdy každý článek má 

rozměry 60x120x234 mm. Životnost této baterie je 2100 cyklů při 80% hloubce vybití  

na 80 % kapacity. Celková životnost je 8 000 - 10 000 cyklů a přibližně 12 let. 

V sestavě s 96 články baterie dosahuje kapacity 618 Ah a hmotnosti 435 kg. Výdrž  

při klasickém provozu stroje je podle testování až 8 hodin, je však silně ovlivněna typem 

použití (pojezd, vibrace). (26) (25) 

 

 

obr. 6-3 Článek baterie (26) 

6.3.2 Světla 

Pro osvětlení stroje jsou využita světla od společnosti Hella. Konkrétně je využito modelu 

HELLA LED daytime running light, který se používá pro denní svícení stroje. Tato světla 

jsou umístěna v přední části uprostřed čelní masky, tři vedle sebe. Po stranách jsou poté 

umístěna směrová světla, signalizující odbočování stroje. Rovněž se jedná o světla  

od společnosti Hella Indicator Myna Strip front. V zadní části stroje jsou umístěna dvě světla 

pro denní svícení, spolu se směrovými a brzdovými světly.  (27) 

  

obr. 6-4 HELLA LED daytime running light (27) 



 

80 

6.3.3 Konektory pro nabíjení 

Pro nabíjení stroje je využito dvou konektorů. Jednak standardního 240 V konektoru  

pro připojení stroje do běžné elektrické zásuvky. Zároveň se však využívá i konektor SBX 

350. pro připojení stroje do externí vysokoproudé nabíjecí stanice. (28) 

 

obr. 6-5 Konektor SBX 350 (28) 

6.3.4 Elektromotor pohonu 

Jako elektromotor pro pohon je volen elektromotor IPM-200-50 od společnosti Ashwoods 

(obr. 2-4 A). Jedná se o elektromotor menších rozměrů, který vyniká svou nízkou hmotností 

13 kg a vysokou účinností 94 %. Rozměry el. motoru jsou ø 232 mm x 136 mm. Maximální 

točivý moment je 74 Nm. Maximální výkon je 10-16 kW. Společnost Ashwoods patří 

k lídrům trhu v oblasti elektromotorů a konkrétně motor IPM-200 se hojně využívá  

u stavební techniky. Využit bude spolu s převodovkou RRWD 600D (obr. 2-4 B)  

o rozměrech ø 280 mm x 230 mm, která se standardně u těchto motorů využívá. (29) (30) 

 

obr. 6-6 El. motor a převodovka (30) 
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6.3.5 Hydraulika ovládání válce 

Hydraulické ovládání stroje je totožné se sériovým řešením u dieselových válců. Na boku 

stroje je umístěn hydraulický píst spolu s hydraulickým zubovým čerpadlem od společnosti 

Danfoss, typ SNP2NN8_0RN03CAP3F4F4, poháněným elektromotorem Ashwoods Type 

120-60-AR03/S2. (29) 

6.3.6 Běhoun 

Běhoun je tvořen skruženým plátem plechu o tloušťce 18-50 mm. Plech je vyroben 

z otěruvzdorné oceli tak, aby co nejlépe odolával mechanickému opotřebení. Běhouny jsou 

k tandemovému válci přichyceny z obou stran ocelovými úchyty z plechu o tloušťce 

přibližně 10 mm. Tyto úchyty mají uprostřed otvor pro vedení napájení elektro motorů 

vibrací a pohonu. 

Uvnitř běhounu se nachází osa, na které je umístěno závaží, sloužící pro vyvolávání oscilace 

pro hutnění. 

6.3.7 Vodní nádrž 

V zadní části stroje se nachází velká vodní nádrž o objemu 170 litrů, která slouží pro kropení 

běhounů při práci, díky čemuž se předchází přichytávání asfaltu na běhoun. Voda z nádrže 

je vedena k tryskám, umístěným u škrabáku na válci. Zde je voda díky tryskám rovnoměrně 

nanášena na běhoun. 

6.4 Materiálové řešení 

Plech  

Válec je z hlavní části tvořen plechovými díly z oceli S235JR. Jedná se o materiál, který se 

standardně používá pro krytování průmyslových strojů. Všechny tyto díly jsou lakovány  

pro větší odolnost. Využívány jsou plechové díly od poměrně velké tloušťky, přibližně 20 

mm, které jsou použity například pro uchycení běhounů ke stroji, až po plechové díly tlusté 

pouze několik mm, například karoserie.  
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obr. 6-7 Plechové díly válce 

 

 

obr. 6-8 Plechové díly válce 
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Ocelový odlitek 

Dále je využito několik ocelových odlitků. Ty jsou použity především pro tvarově 

komplikovanější díly, které se na stroji vyskytují pouze v malém množství, a je tedy ideální 

je řešit formou odlitku. Jsou to například oka na uchycení lana pro tažení stroje nebo části 

centrálního spoje, spojujícího přední a zadní část válce. 

 

obr. 6-9 Využití odlitků 

Trubky, profily 

Využívají se také ohýbané trubky a profily obdélníkového průřezu. Ty jsou využity  

pro ochranný rám a madla. 
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obr. 6-10 Využití trubek a profilů 

Plast 

Plast je využit především pro nádrž na vodu v zadní části válce. Jedná se o velký plastový 

díl, vyráběný odstředivým litím z materiálu Resinex RX 102. Plast se také používá na menší 

díly, jako jsou ochranné zavírání ovládacího panelu, madla, trysky a drobné díly na sedačce. 
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obr. 6-11 Platové díly válce 

Dalším typem plastu je Nylon, který je díky svým vynikajícím mechanickým vlastnostem 

využit na škrabáky pro odstraňování nečistot z běhounů. 

 

obr. 6-12 Nylonové škrabáky 
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6.5 Technologie 

Předpokládá se kusová výroba v počtu 5-10 kusů ročně.  

Jelikož je hlavní část válce tvořená z plechu, tak se nejčastěji pro spojování jednotlivých 

částí využívá svarových anebo šroubových spojů. Nosný podvozek válce je tvořen 

z několika dílů plechu a svařenců, které jsou vzájemně spojeny šroubovými spoji. Ty 

dohromady tvoří celkovou skořepinu podvozku, ve které je umístěna baterie, nádrž na vodu 

a další vnitřní komponenty. Díky velké mocnosti plechu je tato skořepina samonosná a tvoří 

nosnou konstrukci stroje. 

.  

obr. 6-13 Podvozek stroje 

K této skořepině jsou z boků přišroubovány distanční bloky spolu s úchyty běhounů  

a běhouny. V zadní části je ke skořepině přišroubován ochranný rám a stanoviště strojníka. 
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Skořepina je v přední části kryta ocelovou karoserií, přichycenou panty tak, aby se dala 

otevírat a byl tak umožněn přístup pro údržbu stroje. Plechová karoserie je také svařena 

z několika plechových částí. Svary však nejsou zabroušené, aby nebyly vidět, jako se to dělá 

u většiny karoserií tohoto typu. Tyto svary jsou přiznané a využívá se jich jako designového 

prvku. Díky tomuto detailu působí karoserie více industriálním, pevným a robustním 

dojmem. Pozorovatel pak má o to větší pocit, že karoserie byla dobře vyrobena a je pevná  

a odolná.  

Celkově je toto industriální pojetí designu kapoty v souladu s povahou stroje, který se 

pohybuje v náročném prostředí a musí čelit hrubému zacházení. Další velkou předností 

viditelných svarů je snížení výrobních nákladů. Jelikož není nutné svary brousit  

a zahlazovat, ušetří se velké množství lidské práce, která v tomto případě tvoří hlavní část 

ceny kapoty. 

 

obr. 6-14 Inspirace pro designové využití svarů (31) (32) 

V zadní části je skořepina částečně kryta podlahou pro nohy strojníka, tvořenou z plechu 

s protiskluzovým vzorem, dále pak nádrží na vodu a sedadlem strojníka. 

6.6 Ergonomie 

V průběhu designérské rešerše se ukázalo, že ergonomie je u lehkých tandemových válců 

spíše opomíjena a zanedbávána. Z hlediska výsledného návrhu byl tedy kladen větší důraz 

na potřeby strojníka a jeho nároky na práci se strojem. 
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6.6.1 Základní výhledy ze stroje 

Z hlediska základních výhledů ze stroje je stejně důležitý výhled před stroj i za stroj, jelikož 

strojník se strojem jezdí přibližně stejnou dobu dopředu i dozadu. Důležitá je pak především 

viditelnost bodu ve vzdálenosti jednoho metru před strojem a umístěného ve výšce jednoho 

metru. Tuto viditelnost udává norma ČSN EN 500-4 a musí být splněna. Celkově je výhled 

ze stroje velice dobrý. V přední části ho omezuje pouze mírně přední hrana kapoty. Výhled 

do boků je možný takřka v celém 360° spektru, omezen je pouze ochranným rámem. 

 

obr. 6-15 Výhledový úhel ve vertikální rovině 

 

obr. 6-16 Výhledový úhel v horizontální rovině 
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6.6.2 Výhled při posunuté sedačce do boku 

Při hutnění povrchu podél obrubníků, zdí, či na jiných místech, kde je důležité, aby měl 

strojník co nejlepší přehled o okrajích běhounů v průběhu hutnění, se využívá posun sedačky 

do boku.  Díky tomuto posunu se strojník nemusí tolik vyklánět do boku stroje, aby měl 

dobrý výhled na okraj běhounu.  

 

obr. 6-17 Strojník s vysunutou sedačkou 

Díky rozšíření zadní části stroje takřka na úroveň šířky běhounu je možné vysunout sedačku 

až o 180 mm do strany stroje. V předchozí verzi stroje bylo možné posunout sedačku pouze 

o 55 mm. Strojník se tedy může posunout o 125 mm více do boku než v původní verzi, má 

tak lepší výhled na okraje běhounu a nemusí se tedy tolik vyklánět do strany. 
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obr. 6-18 Ergonomické rozměry 

 

 

obr. 6-19 Ergonomické rozměry 
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obr. 6-20 Ergonomické rozměry sedadla 
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6.6.3 Nastupování a vystupování ze stroje 

 

obr. 6-21 Ergonomie nastupování 

Pro nastupování a vystupování do stroje je důležitá především velikost a umístění nášlapů 

v kombinaci s umístěním madel na přidržení. Nášlapy pro nastupování jsou umístěny  

po obou stranách stroje. Do stroje je tedy možné nastupovat z obou stran. Nášlap je umístěn 

ve výšce 51 cm od země. Plocha nášlapu je 360 cm2, nášlap však obsahuje otvory, které 

zabraňují tomu, aby se v prostoru nášlapu držela voda či jiné nečistoty a nášlap se díky tomu 

zanášel nebo korodoval. Po obvodu je nášlap ohraničen plechem se zdrsněnou hranou, který 

zabraňuje nechtěnému sklouznutí boty z nášlapu.  
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obr. 6-22 Detail nášlapů 

Nad nášlapem je ve výšce 88 cm od země umístěna plošina, na které strojník při práci  

na stroji stojí. Tato plošina jen částečně zakrývá nášlap umístěný pod ní. Při nastupování  

a vystupování je tedy nášlap viditelný a strojník má dobrý přehled o tom, kam šlape. Plošina 

je také ohraničena plechovým dílem proti nechtěnému sklouznutí boty. Na bocích plošiny 

jsou rovněž umístěny otvory, zabraňující tomu, aby se zde držela voda či nečistoty. Celá 

plošina je vyrobena z plechu s protiskluzovou úpravou. 

 

obr. 6-23 Detail plošiny 

Po stranách válce a na centrálním řídícím panelu jsou umístěna madla pro přidržení  

při nastupování a vystupování ze stroje. Tato madla jsou vyrobena z ohnutých trubek  

o průměru 30 mm, umožnují tedy pohodlné a bezpečné uchopení. Boční madla také 

umocňují psychologický efekt toho, že strojník má větší pocit, že sedí uvnitř stroje, a nikoli 

na stroji. To je důležité především při jízdě po nerovném terénu, kde se stroj naklání  

a strojník v tu chvíli potřebuje fyzickou i psychickou podporu toho, že sedí bezpečně  

ve stroji a ze stroje nevypadne. 
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obr. 6-24 Detail madel 

6.6.4 Nabíjení 

Konektory pro nabíjení stroje jsou umístěné za zamykacími dvířky na levém boku přední 

části stroje ve výšce 72 cm od země. Konektory jsou přichycené pomocí prostého držáku 

z ohýbaného plechu. Každý konektor disponuje 1,5 metru dlouhým kabelem pro připojení 

konektoru do sítě, nebo do prodlužovacího kabelu.  

 

obr. 6-25 Detail otvoru s konektory 
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6.6.5 Ovládání 

Stroj je řízen pomocí volantu, dvou joysticků a ovládacího panelu. Volant je vybaven 

adaptérem pro řízení jednou rukou a je jím řízen směr pohybu stroje. Na pravé i levé straně 

sedačky je umístěn joystick, kterým se řídí rychlost a směr pohybu stroje. Joystick je také 

vybaven několika vestavěnými tlačítky, kterými je možné pohotově měnit nastavení stroje.  

 

obr. 6-26 Ovládání válce 

Detailní nastavení stroje probíhá pomocí ovládacího panelu. Ten je tvořen LCD displejem, 

po jehož obvodu jsou umístěna tlačítka, kterými se displej ovládá. Na levé straně panelu jsou 

umístěna tlačítka pro rychlé a pohotové ovládání některých funkcí, jejichž ovládání skrze 

displej není ideální.  

 

obr. 6-27 Ovládací panel 
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6.6.6 Úložný prostor 

Úložný prostor pro osobní věci strojníka je umístěn v centrálním řídícím panelu. Tento 

prostor je dimenzován především pro drobné věci typu: mobilní telefon, svačina nebo malá 

plechovka s nápojem. Prostor je trvale otevřený a nedá se nijak zavřít. 

 

obr. 6-28 Úložný prostor v centrálním panelu 

Na ochranný rám stroje je možné připnout variabilní držák pro pití. Držák je vyroben 

z ohýbaného plechu a na rámu drží pomocí vzpříčení za gumové díly umístěné v držáku. 

Pojme jednu lahev na pití o objemu až 2 litry. 

 

obr. 6-29 Úložný prostor v centrálním panelu 
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6.6.7 Ochrana proti povětrnostním vlivům 

Stroj je vybaven plechovou stříškou, chránící strojníka proti povětrnostním vlivům, 

především proti slunci a dešti. Stříška je navržena tak, že přesahuje stanoviště strojníka. 

Současně je nakloněna dopředu pod úhlem 6° tak, aby po ní při dešti dobře stékala voda 

a zároveň tak poskytuje lepší ochranu strojníka proti slunečnímu svitu. V přední části je 

vybavena pryžovým lemem, který slouží pro odvádění dešťové vody do boku stříšky, aby 

stékající voda nekapala na strojníka. Zároveň slouží také jako ochrana proti úderu do hrany 

stříšky při nastupování a vystupování ze stroje.  

 

obr. 6-30 Stříška 

Při transportu stroje je možné stříšku spolu s ochranným rámem sklopit, aby byl stroj 

na výšku co nejnižší. 

 

obr. 6-31 Skládání stříšky 
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6.7 Bezpečnost a hygiena 

Sedačka strojníka je vybavena zabudovanou brzdou, která při odlehčení sedadla na dobu 

delší než 5 sekund stroj vypne a zabrzdí. Tím je zabezpečeno, že se stroj nemůže bez obsluhy 

samostatně pohybovat.  

Na stříšce stroje jsou umístěny dva majáky. Oranžový maják svítí během práce a informuje 

tak okolí o tom, že se stroj pohybuje a pracuje. Zelený maják svítí tehdy, je-li při práci 

zapojený bezpečnostní pás na sedačce strojníka. Na první pohled je tedy jasně viditelné, 

jestli se strojník na stroji poutá, nebo ne.  

Stroj je navržen tak, aby se minimalizovalo zadržování nečistot a špíny. Mytí probíhá 

nejčastěji pomocí vysokotlakého čističe. Kapotáž stroje je tvarována tak, aby voda při mytí 

či dešti měla vždy kam stéct. 

6.8 Udržitelnost 

Tandemové válce jsou stroje konstruované na životní cyklus v řádu jednotek až nižších 

desítek let. Díky poměrně otevřené konstrukci stroje je možné stroj v průběhu jeho životnosti 

lehce servisovat a opravovat. Jediným limitujícím prvkem v tomto ohledu je životnost 

baterie, která by však měla být v ideálním stavu vyměnitelná. 

Hlavním materiálem použitým v návrhu stroje je ocelový plech, který je plně recyklovatelný. 

Karoserie stroje je díky použití plechu více odolná než karoserie z laminátu. V případě 

promáčknutí či jiného defektu je poté lehce opravitelná a nemusí se měnit za novou. 

Válec díky elektrickému pohonu při práci neuvolňuje žádné emise CO2, což je jeho hlavní 

výhoda z hlediska ekologie oproti jeho předchůdcům s dieselovým pohonem. 
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7 BAREVNÉ A GRAFICKÉ ŘEŠENÍ 

7.1 Barevné řešení 

Barevné členění stroje je řešeno s důrazem na hygienu, bezpečnost a snadnou údržbu stroje. 

Na první variantě převažuje žlutá barva v odstínu RAL 1016, která je umístěna ve spodní 

části stroje, na centrálním oku a na stříšce. Díky žluté barvě je stroj výraznější a dobře 

viditelný. V horní části stroje, tedy především na přední kapotě, je použita světle šedá barva 

RAL 7047. Světlý odstín šedé barvy nepůsobí tak opticky hmotně a mezi barvami tedy není 

tak velký rozdíl. Díky využití těchto dvou barev ve stejné výšce v přední i zadní části stroje 

působí stroj více kompaktním dojmem a nerozpadá se na přední a zadní část.  

 

obr. 7-1 Použité odstíny varianty I. 

 

obr. 7-2 Hlavní barevná varianta – pohled zepředu 
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Pro vnitřní stranu běhounů je využito červené barvy RAL 3020, která působí jednak jako 

výstražná barva, ale také po určité době používání stroje maskuje rezavé škrábance, které se 

v těchto místech velice brzy tvoří. Ochranný rám, sedadlo, nádrž na vodu a boční úchyty 

běhounů jsou v tmavě šedé barvě RAL 000 25 00. 

 

obr. 7-3 Hlavní barevná varianta – pohled zezadu 

Na druhé barevné variantě jsou využity pouze tři základní barvy. Červené prvky stroje jsou 

voleny stejně jako v předchozí variantě, byly však doplněny o červenou plošinu pro nohy 

strojníka, kde je také velké riziko brzkého odření, a tudíž i rezivění. V červené barvě je také 

stříška stroje, která je díky výrazné barvě lépe viditelná.  

 

obr. 7-4 Použité odstíny varianty II. 

Tmavě šedá barva byla využita na podvozek stroje, ochranný rám a částečně na stanoviště 

strojníka. Přední kapota a částečně zadní část stroje jsou v zeleném odstínu barvy RAL 6027. 
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obr. 7-5 Barevná varianta II – pohled zepředu 

 

obr. 7-6 Barevná varianta II – pohled zezadu 
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Třetí barevná varianta stroje je kombinací dvou předchozích variant. Podvozek stroje je 

ve stejných barvách jako u druhé varianty, tedy v tmavě šedé barvě RAL 000 25 00 spolu 

s červenými vnitřky běhounů v barvě RAL 3020. Kapota stroje je ve světle šedé barvě, stejně 

jako tomu je u hlavní varianty. 

 

obr. 7-7 Použité odstíny varianty III. 

 

obr. 7-8 Barevná varianta III – pohled zepředu 
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obr. 7-9 Barevná varianta III – pohled zezadu 

7.2 Grafické řešení 

7.2.1 Logotyp 

Název Tomann vychází ze spojení slov Tomáš a Ammann. Zvolen byl díky své podobnosti 

s názvem Ammann, který by se na válci standardně používal. Díky této podobnosti je 

umístění loga a práce s jeho velikostí při použití obou názvů takřka stejná. Logotyp využívá 

rodinu písem Nudista, konkrétně v řezu Bold, který je ještě mírně pozměněn. Jako logo je 

využito samotného písmene T. 

 

obr. 7-10 Logo 
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Na stroji je využito loga na dominantním místě na kapotě v přední části válce, obdobně jako 

v automobilovém průmyslu. V zadní části stroje je poté využito celého logotypu. 

 

 

obr. 7-11 Umístění loga na stroji 

 

obr. 7-12 Umístění logotypu na stroji 
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8 DISKUZE 

Navržený design stroje se odlišuje strohým tvarováním a začleněním technologie výroby 

do výsledného návrhu. Z hlediska ergonomie reaguje na mnohé nedostatky zjištěné 

v průběhu analytické části. 

8.1 Psychologická funkce 

Výsledný design válce byl navržen s důrazem na agresivní design budící respekt. Tento 

aspekt by měl podpořit to, aby jak samotný strojník, tak i případný pozorovatel přistupovali 

ke stroji s co největším respektem a opatrností. Jedná se o velký a ve své podstatě 

nebezpečný stroj, kdy neopatrná manipulace se strojem či pohyb v jeho blízkosti může mít 

za následek vážné zranění, či dokonce smrt. Je tedy nutné, aby všichni, kdo přichází do styku 

se strojem, s ním takto jednali a nepodceňovali případné nebezpečí. Agresivní design stroje 

by měl toto nebezpečí vizuálně ztvárňovat a podvědomě tak pozorovatele varovat.  

8.2 Sociální funkce 

Jako strojníci, tedy obsluha lehkého tandemové válce, pracují především muži. Dle 

informací ze společnosti Ammann neustále klesá úroveň kvalifikace strojníků pracujících na 

lehkých tandemových válcích. Díky tomuto faktu byl při návrhu ovládání kladen důraz na 

co nejvíce intuitivní a snadné ovládání, které by bylo vhodné i pro méně zkušené jedince. 

Stroj by měl zároveň při práci vyžadovat co nejmenší údržbu. (33)  

Z pohledu ekologie je elektrická verze lehkého tandemového válce šetrnější k přírodě 

a s válcem je tedy možné pracovat i v takzvaných bezemisních zónách, jako jsou historická 

centra velkých měst, areály nemocnic a lázní nebo botanické zahrady.  
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8.3 Ekonomická funkce 

V současné chvíli se více než očekává, že vývoj stavební techniky se bude ubírat cestou 

elektrifikace. Vzhledem k vysokým výrobním nákladům a z počátku malé produkci budou 

však elektrické válce zprvu obtížně konkurenceschopné. Výrobní náklady na elektrický 

válec jsou přibližně 2,5 násobně vyšší než náklady na klasický dieselový válec. Díky 

zpřísňující se legislativě jsou však stavební společnosti postupně nuceny k pořizování 

elektrických strojů. Předpokládá se tedy, že s postupem času se bude vyráběné množství 

těchto válců zvyšovat a spolu s rozvojem elektromobility dojde i ke snížení ceny baterií, 

které tvoří hlavní část ceny válce. Díky těmto aspektům by se měla prodejní cena válce 

s postupem času snižovat. (33) 

Životnost stroje stanovuje především živostnost baterie, kde výrobce udává celkovou 

životnost na 8 000 – 10 000 cyklů a přibližně 12 let. Jeden cyklus vybití baterie by měl 

odpovídat jednomu pracovnímu dni stroje. Celková životnost stroje by tedy při správném 

používání měla být minimálně 12 let. Poté by mělo být možné baterii vyměnit a stroj 

používat i nadále. (26) (33) 

8.4 Cílová skupina 

Cílovou skupinou jsou velké stavební společnosti ze Severní Ameriky a Západní Evropy, 

které se ucházejí o zakázky v bezemisních zónách. Cíloví uživatelé jsou především dospělí 

muži, tedy strojníci, kteří se stroji pracují. Jedná se většinou o muže s nižším vzděláním, 

jejichž kvalifikace pro práci se strojem neustále klesá. 

8.5 Cenová hladina 

Oproti stávajícím válcům s dieselovým pohonem bude výsledná cena přibližně 1,5 krát 

vyšší. Hlavním důvodem je vysoká cena baterií a pouze kusová produkce. Výsledný design 

válce byl navržen s ohledem na nízkou výrobní cenu tak, aby se výrobní cena válce dále 

zbytečně nezvyšovala. Informace od konkurenčních výrobců, kteří se návrhem stroje také 

zabývají, naznačují, že jejich výsledná cena bude obdobná.  

Prodejní cena by měla být přibližně 40 000 Euro, tedy něco přes 1 milion korun. 
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obr. 8-1 Vizualizace stroje v tunelu 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

108 

9 ZÁVĚR 

Diplomová práce se zabývá návrhem designu lehkého tandemového válce s elektrickým 

pohonem a otevřenou kabinou. Práce je zpracovávána ve spolupráci se společností Ammann 

Czech Republic a. s., která se vývojem a výrobou tohoto stroje zabývá. Nejprve byla 

provedena rešerše konkurenčních výrobců a válců s dieselovým pohonem, jelikož žádný 

válec s elektrickým pohonem v současné době není uveden na trh. Jednotlivé stroje byly 

popsány z kompozičního a tvarového, barevného a grafického a také ergonomického 

hlediska. Následovala technická analýza ve spolupráci se společností Ammann, která 

stanovila všechny nezbytné vnitřní komponenty, které musí stroj obsahovat a jejich přibližné 

umístění. Definovala také současný trh a jeho potřebu pro vznik válce s elektrickým 

pohonem. Zároveň proběhla rešerše norem, které musí stroj splňovat a mají přímý vliv 

na výsledný design stroje. Autor práce se zúčastnil několika cvičných jízd na obdobném 

stroji s dieselovým pohonem pro lepší porozumění ovládání a práci se strojem. Na závěr 

rešerše autor práce navštívil stavbu, kde strojníci pracují na obdobných, avšak dieselových 

strojích a konzultoval s nimi problémy, se kterými se při práci se strojem setkávají. Také 

byla konzultována autorova zjištění z designerské rešerše a možná zlepšení, která by jim 

mohla práci se strojem ulehčit. 

Na základě této rešerše byly stanoveny cíle práce vycházející především z ergonomických 

nedostatků na současných strojích. Z těchto cílů vycházejí tři variantní návrhy stroje. První 

varianta vychází ze současného design manuálu a tvarosloví společnosti Ammann. Ve velké 

míře využívá a přejímá prvky z jichž existujících válců Ammann. Vybočuje však 

minimalistickou plátěnou stříškou proti dešti a modulárním držákem na pití. Celkový design 

válce však působí klasickým až všedním dojmem. Druhé variantní řešení je inspirované 

základním polygonovým tvarováním, které se využívá u moderní bojové techniky  

a reprezentuje ho také Tesla Cybertruck. Přední běhoun válce je zvětšený pro kvalitnější 

hutnění. Karoserie válce je tvořená z plechu. Třetí variantní řešení využívá také plechovou 

karoserii, tentokrát však s přiznanými svary. Zadní část válce je rozšířena takřka na šířku 

běhounů a umožňuje tak větší posun sedačky strojníka do boku. Přední část válce je naopak 

zúžena pro lepší výhled před stroj. Výsledné tvarování však vzdáleně připomíná traktor. 

Výsledný design válce vychází ze druhé a třetí varianty se zaměřením na levnou výrobu  

a kvalitní ergonomické zpracování. Díky plechové karoserii s přiznanými svary by měl být 

stroj levný na výrobu. Výsledný design stroje však do velké míry připomíná design vozu 

Cybertruck, který sloužil jako inspirace. To je zapříčiněno především silným designovým 

stylem, který stroj Cybertruck představuje a je zatím jeho jediným představitelem  

v automotive. Ve spojení s velkou popularitou, kterou na sebe tento vůz strhl, to má 

za následek, že další návrhy strojů v tomto duchu budou do velké míry působit pouze jako 

napodobeniny. 
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Z ergonomického hlediska je zásadní rozšíření zadní části stroje, které umožňuje znatelně 

větší posun sedačky strojníka do boku a díky tomu mu výrazně zlepšuje výhled na okraj 

běhounů při práci podél obrubníků či jiných překážek. Strojník se tedy nemusí při této práci 

tolik vyklánět do boku a dostávat se tak do značně neergonomické pozice. Důležité jsou také 

vzniklé úložné prostory na stroji, které strojník může využít pro uložení osobních věcí, 

svačiny, ale především pití. Tyto věci dříve nebylo možné na stroji nikam uložit. Dalším 

důležitým prvkem je integrovaná stříška, která strojníka chrání proti přímému slunci a dešti. 

Součástí návrhu je také design ovládacího panelu s integrovaným displejem, který umožňuje 

strojníkovi rychlé a přehledné ovládání nastavení stroje. Důraz byl také kladen na ergonomii 

nastupování a vystupování ze stroje, především na tvar a umístění madel a nášlapů tak, aby 

byly dobře dostupné a umožňovaly co nejlepší nastupování a vystupování ze stroje. 

Hlavními inovacemi jsou: zvětšený posuv sedadla strojníka, úložný prostor pro osobní věci, 

vhodně řešené nastupování, design nového ovládacího panelu a plechová karoserie 

s přiznanými svary 

Závěrem lze konstatovat, že zadání i stanovené dílčí cíle byly splněny. Design stroje byl 

navržen s co největším ohledem na reálnou výrobu. 
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11 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK, SYMBOLŮ A 
VELIČIN  

11.1 Příklady použitých fyzikálních veličin 

LiFePO4   Lithium-železo-fosfátový akumulátor 

LCD    Liquid Crystal Display 
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