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ABSTRAKT
Témou tejto diplomovej práce je dizajn ťažobného kĺbového sklápacieho vozidla. Ci-
eľom práce je vlastný návrh dizajnu sklápacieho vozidla, ktorý zohľadňuje technické, 
estetické a ergonomické požiadavky. Práca prináša nový pohľad na tvarové riešenie 
v kategórii súčasne najvýkonnejších kĺbových sklápacích vozidiel. 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ
Dizajn, ťažobný sklápač, kĺbové vozidlo, damper, stavebný stroj, korba, ťažba, staveb-
níctvo, zemné práce, hybridný pohon, 6x6

ABSTRACT
The main intent of the thesis is design of articulated mining dumper. The contet of own 
designed mining dumper respects technical, aesthetic and ergonomic requirements. 
The thesis brings a new perspective of design solution in category of currently the 
most powerful articulated mining dumpers. 

KEYWORDS
Design, mining dumper, articulated vehicle, dumper, construction equipment, open-
-box bed, mining, construction, earthmoving, hybrid drive, 6x6
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1 ÚVOD

Vďaka technologickému rozvoju ľudstva vzniká prirodzená potreba získavať nerast-
né suroviny efektívnejšie, v čo najkratšom možnom čase a v čo najväčšom možnom 
objeme. Tento dopyt je možné uspokojiť aj za pomoci výkonných prepravných sklá-
pacích vozidiel, inak nazývaných dampre. Primárne sa vozidlá používajú na prepravu 
ešte neopracovaných a nevytriedených nerastných surovín spolu s pôdou a podobným 
materiálom prírodného pôvodu. Funkcia sklápacích vozidiel sa však neupína len na 
ťažobné účely, ale využitie týchto vozidiel je aj v stavebníctve, prevažne na miestach 
ešte nevybudovaných komunikácii, a na miestach s veľkým množstvom prepravova-
ného materiálu. 

Diplomová práca sa bude zaoberať návrhom ťažobného sklápacieho vozidla, špecifi-
kovaného kĺbovou konštrukciou podvozku. Nejedná sa teda o bežný stroj s homolo-
gizáciou používaný na spevnených komunikáciách. Pre svoju veľkosť s približnými 
rozmermi 11 000 / 3 400 / 3 900 mm a vzdialenosťou podvozku viac ako 410 mm od 
zeme, bude vozidlo používané v náročnom teréne nespevnených ciest, lomov, stavieb. 
Parametrami sa vozidlo zaradí do kategórie najvýkonnejších strojov s výkonom nad 
300kW, a objemom prepraveného materiálu nad 20m3. 

Riešený bude vonkajší dizajn s prihliadnutím na rozloženie vnútorných komponen-
tov, ako aj rozloženie ovládacích prvkov v kabíne. Návrh bude splňovať predpoklady 
každodenného používania na základe požadovaných ergonomických a technických 
špecifikácii vychádzajúcich z analýzy súčasných produktov a analýzy budúcich po-
trieb v tomto segmente. Výsledné vozidlo bude špecifické svojím tvarovaním, a bude 
podtrhovať výkonnosť sklápacích vozidiel. 

Úvod

1
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2 PREHĽAD SÚČASNÉHO STAVU POZNANIA
2.1 Dizajnérska analýza
Kĺbové sklápacie ťažobné vozidlá v kategórii výkonnejších strojov sa dizajnovo ne-
líšia toľko, ako je to pri iných vozidlách alebo strojoch. Táto dizajnérska analýza sa 
preto bude zaoberať hlavne kladmi a zápormi na jednotlivých strojoch z hľadiska di-
zajnového, ergonomického a farebného. 

2.1.1 BM-Volvo DR 631
Prvý dôležitý zástupca strojov výlučne sklápacej povahy s kĺbovým riadením, vyrá-
bala spoločnosť Volvo. Jedná sa o prechod medzi traktormi s prípojnou prívesnou 
korbou, a sklápačmi ako ich poznáme dnes. Vzhľadom toto vozidlo pripomína súčasné 
vozidlá. Rozdielnym je však objem korby, počtom náprav a ostatnými na prvý pohľad 
nepozorovateľnými ergonomicko-technickými špecifikáciami. Sklápač bol úspešne 
vyrábaný v rokoch 1966 až 1967, mal pohon všetkých štyroch kolies, a prepravné 
kapacity 10 ton alebo 6,5m3 materiálu. [1]

Vzhľadom kabíny pripomína dobové traktory, čo je zapríčinené prirodzeným vývojom 
v tomto segmente. Taktiež sú preto na vozidle predné kolesá väčšie ako zadné. Tvary 
sú riešené s čo najjednoduchšou následnou výrobou, pri zachovaní všetkých dovtedy 
dostupných technických špecifikácii podobných traktorových vozidiel. Prístup do vo-
zidla je riešený ponad predné kolesá z oboch strán, a prístup do motorovej časti z boku 
vozidla klasickým odklopením krytovania. Stroj je celkovo menší ako dnešné vozidlá. 
Primárnou farbou je žltý odtieň, zapadajúci do farebnosti ťažobných vozidiel.

2.1.2 Volvo BM 5350 B 6x6 
Druhý dôležitý zástupca na poli sklápacích vozidiel, ktorý mal ako prvý pohon všet-
kých šiestich kolies. Tento fakt vozidlu zabezpečil lepšiu priechodnosť náročným te-
rénom, voči svojim predchodcom a konkurentom, ako aj väčšie množstvo materiálu 
schopného previezť. Volvo vyrábalo vozidlo v rokoch 1983 až 1987, pričom jeho ka-
pacita bola 22,5 ton materiálu, pri maximálnom objeme 12m3. [3]

2.1.1

2.1.2

2.1
2

Obr. 2-1 BM-Volvo DR 631 [1]
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Stroj je rozmerovo príbuzný súčasným vozidlám. Tvarovo je sklápač stále riešený 
funkcionalisticky, tak aby jednotlivé časti podliehali jednoduchej výrobe a dobre sa 
používali v náročnej prevádzke. Ergonómia nastupovania do kabíny je riešená po-
nad predné kolesá smerom zozadu. Predné reflektory sa oproti predchodcom presunuli 
nadol, pričom takéto riešenie je pri pohľade na stroj vizuálne efektnejšie, ale v prípa-
de blatistých a iných náročnejších podmienok môže dôjsť ku ich rýchlemu zašpine-
niu a následnému zlému osvetleniu jazdnej dráhy vozidla. Prístup do motorovej časti 
umiestnenej pred kabínou je z boku vozidla po odklopení krytovania. Farba sklápača 
je žltá, vhodná pre stavebné a ťažobné stroje.

2.1.3 Liebherr TA 230 Litronic

Obr. 2-2 Volvo BM 5350B 6x6 [2]

Obr. 2-3 Liebherr TA 230 [4]
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Na prvý pohľad zaujímavé vozidlo TA 230, je jedným z dvoch strojov v segmente kĺ-
bových sklápacích vozidiel, ponúkaných švajčiarskym výrobcom Liebherr. Základné 
parametre sú: 
• maximálny objem prepravovaného materiálu / váha materiálu: 19 m3 / 30 000 kg
• rozmery d / š / v: 10 225 / 2 885 / 3 395 mm
• polomer otáčania vonkajší / vnútorný: 8 385 / 4 260 mm
• výkon motora: 270 kW [5]

TA 230 je opticky zle riešené vozidlo. Kabína štylizovaná do tvarov kamiónovej do-
pravy nekorešponduje s korbou. Trochu zvláštnym je tiež riešenie mriežok na objeme 
motora, ktoré pozitívne evokujú nozdry silnejších živočíchov (nosorožec, býk) ale 
na druhej strane zbytočne a nelogicky rozčleňujú prednú časť. Dobre tvarovaná je 
spodná časť kabíny. Tá pôsobí robustne a odolne. Výnimku v týchto objemoch tvoria 
svetlomety. Umiestnené sú klasicky čo najnižšie, pre dobré osvietenie okolia, v tomto 
prípade ale musia byť zakrytované mriežkami, pre prípadné kontakty s terénom a iný-
mi vonkajšími vplyvmi. Lepšie by bolo umiestniť svetlomety vyššie v maske vozidla. 
Dobrá je možnosť prisvietenia za pomoci svetlometov nachádzajúcich sa nad čelným 
sklom. Olemovanie korby vozidla na jej okrajoch, túto časť spevňuje, a tá pôsobí dob-
rým dojmom udržateľnosti veľkého množstva ťažkého nákladu. 

Prístup do kabíny je z jednej strany vozidla, pričom obsluha musí vystúpiť po troch 
schodíkoch. Prístupové schodíky aj s prvkami na prichytenie obsluhy pri nastupova-
ní, sú v prijateľnom rozložení v celkovom rámci súčasných stavebných a ťažobných 
strojov.  

Pokus o farebné ladenie do farieb spoločnosti (biele kabíny, žltý zbytok vozidiel) tak-
tiež nedopadlo v prípade tohoto vozidla ideálne, pretože biele farebné prvky, ktoré sa 
nachádzajú iba na prednej časti, nekorešpondujú so vzhľadom korbovej časti a členia 
vozidlo o to viac.

Obr. 2-4 Liebherr TA 230 – pohľad z predu [4]
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2.1.4 Volvo A40G FS

Takzvaná „vlajková loď“ švédskej spoločnosti Volvo, s dlhoročnou tradíciou v tomto 
segmente vozidiel. Základné parametre sú: 
• maximálny objem prepravovaného materiálu / váha materiálu: 24 m3 / 39 000 kg
• rozmery d / š / v: 11 263 / 3 433 / 3 768 mm
• polomer otáčania vonkajší / vnútorný: 8 967 / 4 307 mm
• výkon motora: 350 kW [7]

Damper A40GFS je v súčasnosti jeden z dizajnovo najprepracovanejších strojov. Lí-
nie kabínovej časti smerujúce od motora dozadu, vytvárajú dynamickejší efekt oproti 
iným konkurentom v odvetví. Zaujímavým je aj členenie mriežok vpredu a na bokoch, 
ale tento pokus o odlíšenie pri bližšom pohľade zbytočne rozbíja objem. Ten potom na 
určitých miestach pôsobí krehko. Jednota korby a kabíny na vozidle nie je tak značná, 
ako by mohla byť. Spoločnosť Volvo si zakladá na tradícii, a preto dbá aj na detailné 

Obr. 2-5 Volvo A40G FS [6]

Obr. 2-6 Volvo A40G FS – prístup ku 
motoru [7]
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prvky vzhľadu celého vozidla. Vynikajúce je preto napríklad obrysové osvetlenie nad 
prednou nápravou, na krajoch vozidla, ktoré v prípade horších svetelných a poveter-
nostných podmienok zvýrazňuje šírku vozidla. Dobrá je aj signalizácia nachádzajúca 
sa  pod majákom v strede vozidla, a taktiež dobré je zvýraznenie zábradlia v inej farbe, 
pre obsluhu.

Nástup do vozidla je zabezpečený len z jednej strany, pričom schodíky sa nachádzajú 
na oboch stranách vozidla. Dobre vyriešený je aj prístup ku motoru. Ten je zabezpe-
čený čiastočne, na častejšie úkony, za pomoci prednej odklápacej masky, kde sa na-
chádzajú prístupové schodíky pre obsluhu. V prípade potreby zasahovať do ostatných 
častí motora sa potom celé krytovanie odklápa smerom nahor, kde predná maska so 
schodíkmi stále slúži pre prístup (viď obr.2-6).

Vozidlo je farebne ladené dobre, použitá žlto čierna kombinácia s detailným oranžo-
vým zábradlím zapadá do segmentu ťažobných a stavebných vozidiel, pričom spĺňa aj 
tradičnú farebnú kombináciu tejto spoločnosti.

2.1.5 Caterillar 745C

Najvýkonnejší sklápač americkej spoločnosti Caterpillar, tiež známej len pod skratkou 
CAT. Základné parametre vozidla sú: 
• maximálny objem prepravovaného materiálu / váha materiálu: 25 m3 / 41 000 kg
• rozmery d / š / v: 11 429 / 3 530 / 4 041 mm
• polomer otáčania vonkajší / vnútorný: 8 967 / 4 307 mm
• výkon motora: 381 kW [9]

Vozidlo spoločnosti Caterpillar sa dizajnovo približuje ostatným strojom tejto spo-
ločnosti. Jednoduché tvarovanie korby a objemov kabíny spolu sedí, takmer najviac 
spomedzi všetkých konkurentov. Tvarovanie tiež zabezpečuje relatívne blízku vzdia-
lenosť medzi korbou a kabínou. Opticky je teda vozidlo zjednotené. Klinovitý tvar 
kapotáže motoru pôsobí dynamicky, aj keď sa nejedná o pohybovo rýchle vozidlo. 

Obr. 2-7 Caterpillar 745C [8]

2.1.5
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Svetlomety sú umiestnené vyššie, čím nemusia byť natoľko chránené. Pri pohľade 
z predu ale pôsobia subtílne voči ostatným tvarom, a teda aj neadekvátne. Predná mas-
ka spolu s mriežkovitými časťami je rozmiestnená logicky. Nevhodným na vozidle sú 
však zábradlia, ktoré pôsobia krehko. Tento fakt vzniká na základe ich umiestnenia, 
prirovnania ku ostatým objemom a ich celkového komplikovanejšieho tvarovania.

Prístup do kabíny je zabezpečený len z jednej strany vozidla, tak ako aj pri iných vo-
zidlách tejto kategórie. Po vonkajšku kabíny sú väčšie nástupné plochy so zle konci-
povaným zábradlím, ktoré smerujú ku motoru. Krytovanie motoru sa teda odklápa do-
predu v smere jazdy. Nástupové plochy sú rovnaké na oboch stranách, ak keď prístup 
do vnútra je len z jednej strany.

Farebne je 745C riešený tak ako aj ostatné stroje tejto spoločnosti. Prevláda pieskovo 
žltá farba s čiernymi prvkami vrchu kabíny a prednej masky. Farebnosť je teda ade-
kvátna na typ stroja.

2.1.6 John Deere 460 E

Obr. 2-8 Caterpillar 745C – pohľad z boku [9]

Obr. 2-9 John Deere 460 E [10]
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Sklápač americkej spoločnosti John Deere, laickej verejnosti prevažne známej vďaka 
poľnohospodárskym a lesníckym strojom, ako aj menším strojom na úpravu trávna-
tych plôch. Základné parametre vozidla sú: 
• maximálny objem prepravovaného materiálu / váha materiálu: 25,5 m3 / 41 819 kg
• rozmery d / š / v: 10 810 / 3 440 / 3 860 mm
• polomer otáčania vonkajší / vnútorný: 8 900 / 4 630 mm
• výkon motora: 359 kW [11]

Sklápač spoločnosti John Deere s progresívnejším prístupom k dizajnu vozidla. Pred-
ná časť s motorom je objemná, ale nepôsobí úplne staticky. Dobre a zaujímavo je 
vyriešená mriežka na čele vozidla spolu aj s označením výrobcu. Diery mriežky sú 
na pomery ťažobných strojov nezvyčajne, ale príjemne zoradené. Taktiež sú vhodne 
riešené svetlomety, ktoré sa nachádzajú vyššie, a majú nižšiu tendenciu zašpiniť sa. 
Ich veľkosť, vzhľadom na ostatné časti by mohla byť o niečo väčšia, a nepodstatné 
je oranžové svetlo na krajoch, ktoré má len malé využitie. Zle sú riešené mriežky na 
stranách motora, pretože ich plocha je príliš veľká a súmerná, a nezapadá do celkové-
ho vzhľadu.

Prístup obsluhy do vnútra kabíny je z jednej strany, vonkajšie schodíky sa však nachá-
dzajú na oboch stranách. Jedná sa hlavne o servisné dôvody. Zábradlie pôsobí dobre, 
z diaľky nie je ihneď badateľné ale pritom ostáva dostatočne funkčné. 

Farebne je stroj ladený do klasickej žlto čiernej kombinácie, pričom nadväznosť čier-
nej masky a čiernej kapoty vozidla na prednej časti pôsobí takmer až športovo. Prí-
kladom sú pretekárske vozidlá s funkčným materiálom kapoty a inak farebným telom. 

Obr. 2-10 John Deere 460 E s vyklopenou krobou [11]
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2.1.7 Komatsu HM400

Kĺbový sklápač navrhnutý a vyrobený japonskou spoločnosťou Komatsu. Základné 
parametre vozidla sú: 
• maximálny objem prepravovaného materiálu / váha materiálu: 24 m3 / 40 000 kg
• rozmery d / š / v: 11 105 / 3 450 / 3 845 mm
• polomer otáčania vonkajší / vnútorný: 8 885 / 4 170 mm
• výkon motora: 353 kW [13]

Vozidlo HM400 je dizajnovo menej prepracované. Nevhodné je riešenie už základné-
ho tvarovania. Zaoblené časti kabíny nekorešpondujú s hranatou korbou. Umiestnenie 
motora je v prednej časti nesymetrické, objem sa nachádza viac na ľavej strane v sme-
re jazdy, pričom celkovo potom vozidlo pôsobí neprirodzene a nevyvážene. Detailné 
prvky, ako napríklad predná mriežka, sú jednoduché. Voči konkurencii sú inak riešené 
svetlomety, tie sú zoradené vertikálne, pričom konkurenti v danom odvetví ich majú 
riešené viac horizontálne. S určitosťou by svetlometom prospelo viac ich prepraco-
vať. Aj napriek tomu, že spodná časť kabíny má ochrannú funkciu, a pôsobí tak silne 
a odolne, tak je opticky predimenzovaná.

Obr. 2-11 Komatsu HM400 [12]

Obr. 2-12 Komatsu HM400 – otvorená kapotáž [13]
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Nesymetrické rozloženie motora v predu spôsobuje aj iné riešenie prístupu na oboch 
stranách vozidla. Nástup do kabíny je riešený teda len z pravej strany, ako aj pri iných 
konkurenčných vozidlách, prístup ku motoru je lepší tiež len z pravej strany. Určité 
časti sú dostupné aj z ľava, ale toto rozloženie je viac nevhodné z hľadiska dizajnu.

Farebne je vozidlo riešené čierno žltou kombináciou farieb, pričom žltú kabínu roz-
deľuje čierny pás ťahajúci sa aj spodnou časťou vozidla. Takéto riešenie zbytočne 
rozdeľuje už tak nesymetrický stroj.

2.1.8 Doosan Moxy MT41

Kĺbový ťažobný sklápač Kórejskej spoločnosti Doosan. Základné parametre vozidla 
sú: 
• maximálny objem prepravovaného materiálu / váha materiálu: 24,1 m3 / 38 000 kg
• rozmery d / š / v: 10 450 / 3 475 / 3 800 mm
• polomer otáčania vonkajší / vnútorný: 8 850 / 4 120 mm
• výkon motora: 331 kW [15]

Doosan Moxy MT41 je sklápač, ktorého dizajn čerpá inšpiráciu z americkej kamió-
novej dopravy. Táto asociácia nemusí byť pri tejto kategórii vozidiel vhodná. Stroj by 
mal pôsobiť silnejšie ako bežné kamióny. Kabína má hranatejšie tvarovanie s viacero 
rovnými plochami, ale mierne zaoblenia docieľujú, že vozidlo nepôsobí príliš agresív-
ne. Objemy celkovo ku sebe dobre sedia. Dobré je aj riešenie korby vzhľadom na ka-
bínu. Pôsobia jednotne a vozidlo je vďaka tomu celistvé. Korba má vo svojej prednej 
časti skosené hrany, čo ju dostatočne odlišuje od konkurencie. Zle je vyriešené predné 
osvetlenie, ktoré sa nachádza akoby samostatne a pôsobí len dojmom, že sa dodatočne 
na vozidlo prilepilo. Horšie je aj riešenie zábradlia a stĺpikov so spätnými zrkadlami, 
ktoré na pohľad pôsobia labilne.

Obr. 2-13 Doosan Moxy MT41 [14]

2.1.8
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Nástup personálu do kabíny nie je riešený príliš vhodne. Prístup k motorovým kompo-
nentom je však dobrý, pretože sa odklápa aj časť kabíny smerom nazad, a personál má 
dosť miesta na prípadné zásahy do motora.

Sklápač MT41 ako aj ostatné menej výkonné vozidlá tohoto typu od spoločnosti Do-
osan, majú primárne oranžovú farbu. Tá je dobre zvolená, pretože ich na prvý pohľad 
ihneď odlíši od konkurencie, a taktiež je dosť výrazná vzhľadom na bezpečnosť na 
pracovisku. Samozrejmé sú aj iné farby, ktoré má zákazník k dispozícii po dohode.

2.1.9 Volvo Centaur

Centaur je futuristický koncept spoločnosti Volvo. Hlavným prínosom tohoto kon-
ceptu je pohon za pomoci elektromotorov vo všetkých kolesách, prístup do kabíny 
riešený odklápacími schodíkmi smerom dopredu, nezávislé zavesenie všetkých kolies, 
a bezpečnostné systémy snímania okolia. Kabína s prednou nápravou sa za pomoci 

Obr. 2-14 Doosan Moxy MT41 – variantná farebnosť, servisný prístup [16]

Obr. 2-15 Volvo Centaur – koncepčné vozidlo [17]
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elektronických vyvažovacích systémov môže odpojiť od korby a napojiť sa na iný typ 
korby s iným druhom nákladu. Plusom dizajnu je dobrý výhľad z vozidla, lepší prístup 
do vozidla, zvýšená bezpečnosť na pracovisku a multifunkčnosť vozidla. Nevýhody sú 
v realizácii všetkých princípov tohoto vozidla v dnešnej praxi. [17, 18]

Obr. 2-16 Model koncepčného sklápača Volvo Centaur na výstave CONEXPO/
CON-AGG [19]
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2.2 Marketingová analýza
Dobrým nástrojom pre zhodnotenie trhu, konkurencieschopnosti výrobku na trhu a ná-
sledný dopyt po výrobku, je marketingová analýza. Analýza sa skladá z objektívneho 
hodnotenia konkurenčných faktorov, analýz a prognóz dopytu, určenia trhov, stratégie 
výrobku na trhu, a určení vlastností výrobku voči trhu. Keďže výrobok, ešte nie je defi-
nitívne stanovený, je možnosť tento výrobok prispôsobiť trhu pred jeho výrobou alebo 
zavedením do praxe, čo vytvára potencionálnu konkurenčnú výhodu. [20]

V segmente kĺbových sklápacích vozidel sa momentálne nenachádza príliš veľké 
množstvo výrobcov. V popredí sú stroje spoločností Volvo Construction Equipment, 
Liebherr, Caterpillar (tiež známa pod skráteným názvom CAT), John Deere, a to najmä 
hlavne kvôli povedomiu v laickej verejnosti o týchto spoločnostiach. Ďalšie spoloč-
nosti, ktoré sa zaoberajú výrobou a predajom kĺbových sklápacích vozidiel a nachá-
dzajú sa na vysokej technickej a výkonnostnej úrovni, sú vozidlá značiek Komatsu, 
Terex, Doosan a Bell. Stroje s nižšími výkonnostnými parametrami potom vyrábajú 
značky Hydrema a JCB. Existencia iných spoločností na svetovom trhu nie je vyl-
účená, avšak ich nižšia výkonnosť a prepravná kapacita produktov nie je predmetom 
záujmu. [6, 5, 8, 10, 12, 21, 22, 23, 24, 25]

2.2.1 Analýza trhových príležitostí
Dôležitým faktorom pri predaji produktu, alebo služieb je, či bude produkt na trhu 
zaujímavý, a či by mali potencionálny zákazníci o produkt záujem. Tieto informácie 
sú najlepšie dostupné z analýzy tržných príležitostí. Trh sa principiálne dá rozdeliť na 
makroprostredie a mikroprostredie. Na makroprostredie sa využíva takzvaná PESTE 
analýza, pričom na mikroprostredie je vhodná Porterova analýza trhu. Táto analýza sa 
prevažne bude zaoberať celosvetovým trhom. [20, 26]

PESTE analýza
PESTE analýza určujúca makroprostredie produktu, je skrátené slovné spojenie vy-
tvorené zo čiastkových prostredí v nej obsiahnutých. Jedná sa teda o politické a právne 

Obr. 2-17 Laikom menej známy kĺbový sklápač Doosan [22]
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prostredie, ekonomické prostredie, sociálne prostredie, technické prostredie a Ekolo-
gické prostredie. [26]

Politické a právne prostredie:
Faktory ovplyvňujúce toto prostredie sú dané právnymi normami a politickou situ-
áciou v danej krajine. Prostredie je náročné na orientáciu v právnych dokumentoch 
a zákonoch. [26]

Segment kĺbových sklápacích vozidiel je určovaný zákonmi, vyhláškami a normami 
krajín, v ktorých sa predáva. Celosvetovo sa však prevažne vzťahujú na bezpečnosť 
vozidiel a podmienky predaja na trhu (daňové, lízingové a iné). Toto prostredie z po-
hľadu predaja teda nie je prioritné, pretože predaj neovplyvňuje do značnej miery. [27, 
28] 

Ekonomické prostredie:
Tvorené ekonomickými faktormi ako HDP krajiny, kúpna sila v danej krajine, mena 
krajiny a podobne. [26]

Prirodzene, krajiny s väčším ťažobným potenciálom (vhodné nerastné suroviny v kra-
jine), stavebným potenciálom, s rastúcou ekonomickou situáciou, s rozširujúcim sa 
počtom obyvateľov a taktiež s väčšou rozlohou sú vhodným prostredím pre predaj 
kĺbových sklápacích vozidiel, inak nazývaných damperov. Pri väčšom objeme preda-
ných vozidiel taktiež stúpa množstvo servisných stredísk a pridružených služieb. Kra-
jiny so slabšími ekonomickými podmienkami z celkového procesu vytvárajú len malé 
percento predaja. V celosvetovom hľadisku sú dominantné krajiny napríklad Spojené 
Štáty Americké a Čína. [29]

Sociálne prostredie:
Demografia obyvateľstva a kultúrne faktory tvoria prevažnú časť tohoto prostredia. 
[26]

Sociálne prostredie ovplyvňuje predaj v krajine taktiež minimálne. Dôležitým sú oso-
by schopné vozidlo riadiť a servisovať, čo v princípe spĺňa prevažná časť populácie po 
zaškoľovacom procese.

Technické prostredie:
Najdôležitejším faktorom konkurencieschopnosti stroja je jeho technické a technolo-
gické prostredie. Toto prostredie priamo ovplyvňuje schopnosti a výkonnosti stroja pri 
jeho návrhu a výrobe, ako aj jeho životnosť v prevádzke. Od technických možností 
v danej krajine či spoločnosti vyrábajúcej kĺbové sklápače závisí, či stroj bude môcť 
vydržať nutné náročné zaobchádzanie, či prípadné elektronické zariadenia budú do-
statočne podporovať funkcie sklápača, jeho jednoduchšie ovládanie, a iné. Sklápač 
ako komplexný stroj obsahuje mnohé menšie komponenty. Analýza ich dostupnosti, 
poprípade technických možností v rámci svetového trhu, by bola zdĺhavá a vhodná na 
samostatnú analytickú prácu. Principiálne sú ale celosvetové podmienky pre výrobcov 
rovnaké, líšia sa hlavne vývojom jednotlivých výrobcov, ktorý je vždy na inej úrovni. 
[26, 30]
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Ekologické prostredie:
Prevažne obsiahnuté oblasťou ochrany životného prostredia. V prípade sklápačov ide 
hlavne o recykláciu stroja po skončení výroby, o recykláciu prevádzkových kvapalín. 
Čoraz dôležitejším faktorom sa stáva spotreba paliva a emisie vozidla. [31]

Prostredia sa do značnej miery prelínajú a ovplyvňujú.

Porterova analýza

Konkurenti v odvetví:
Aktuálne, v segmente výkonnejších vozidiel, sa na celosvetovom trhu predávajú sklá-
pače už skôr spomínaných spoločností (viď bod 2.2 Marketingová analýza). Tieto spo-
ločnosti sú potom rôznym objemom predaja alokované na trhy jednotlivých kontinen-
tov, pričom ani jedna z nich nemá dominantné postavenie. Treba podotknúť, že všetky 
tieto spoločnosti majú možnosť predaja po celom svete, ak nie priamym zastúpením, 
tak cez zazmluvnených subdodávateľov. Vyššie predaje spoločnosti produkujú v kraji-
nách/kontinentoch ich pôvodu, ako napríklad Caterpillar v Amerike, alebo Volvo v Eu-
rópe. [6, 26, 32, 33, 34]

Potencionálny konkurenti:
Jedná sa o výrobcov v príbuzných odvetviach strojárskej výroby, výrobcov väčších 
aj menších strojov, ktorí by mohli mať záujem o vstup na trh s kĺbovými sklápací-
mi ťažobnými vozidlami. Pre technologické a vývojové (know-how) aspekty, a pre 
relatívne nízky podiel ročného predaja týchto vozidiel voči iným odvetviam, je táto 
konkurencia nepravdepodobná. [26, 35]

Dodávatelia – vplyv:
Sklápače sú stroje, ktoré sa skladajú z mnohých strojných častí, v posledných rokoch 
aj elektronických komponentov. Spoločnosti sú nútené pri ich výrobe využívať do-
dávateľov týchto častí a súčiastok. Prevažne sa jedná o základné suroviny typu oceľ 

Potencionálny 
konkurenti

Konkurenti 
v odvetví

Substitučné 
výrobky

Dodávatelia
- vplyv

Kupujúci
- vplyv

Obr. 2-18 Grafické znázornenie Porterovej analýzy [26]
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a pod. Sebestačnosť spoločností pri výrobe teda nie je možná, vzhľadom na kompli-
kovanosť strojov. Ideálny spôsob dodávania potrebných surovín a komponentov, sú 
dohody medzi partnerskými spoločnosťami. [26]

Kupujúci – vplyv:
Výrobok na trhu nemôže existovať bez spotrebiteľa, ktorý tento produkt či službu 
kúpi. To platí dvojnásobne v segmente ťažobných sklápacích vozidiel, kde je odbera-
teľov obmedzené množstvo a produkty nekupujú v častých intervaloch. Preto je dôle-
žité, aby ťažobné sklápače vytvárali pre spotrebiteľa hodnotu, s ktorou potom môže 
vždy počítať. Tá je zaistená v prípade, že stroj v prevádzke spĺňa výrobcom stanovené 
hodnoty, či už prepravné, výkonnostné a iné. Dobrou reklamou výrobku, je aj jeho 
dlhá výdrž. [26]

Substitučné výrobky:
Na trhu neexituje priamy substitútor za kĺbové ťažobné sklápacie stroje, ktorý by ich 
vedel dostatočne nahradiť. Objemom prepraveného materiálu sa určité stroje vedia 
vyrovnať kĺbovým sklápačom, ale tie následne zaostávajú v priechodnosti cez nespev-
nené a blatisté cesty, alebo schopnosťou sa otočiť s čo najmenším polomerom otáča-
nia. Konkurentmi sú hlavne klasické sklápače s pohonmi 6x6 a 8x8, ako aj nekĺbové 
ťažobné sklápacie vozidlá. [26, 36]

2.2.2 Analýza a výber cieľových trhov
Segmentácia trhu
Segmentácia, alebo aj rozdelenie jedného globálneho trhu na menšie celky, sa aplikuje 
pomocou určitých parametrov. Parametre sú geografické, demografické, psychogra-
fické a behaviorálne. Určujú približné rozdelenie, na základe ktorého sa dá stanoviť 
ideálny trh na predaj vlastného produktu. Produkt sa taktiež na základe týchto para-
metrov dá v procese výroby a cieleného marketingu prispôsobiť danému trhu a jeho 
cieľovej skupine. Cieľom nasledujúcej segmentácie je rozdelenie svetového trhu na 
menšie celky. [37]

Obr. 2-19 Substitučný výrobok – nekĺbový ťažobný sklápač

2.2.2
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Geografický parameter:
Sklápacie stroje sú celosvetový artikel, a teda dostupné v takmer každej krajine. Vý-
nimku tvoria ekonomicky uzavreté krajiny ako napríklad Severná Kórea. Geograficky 
sa teda dá rozdeliť trh podľa logického usporiadania na Severoamerický, Juhoame-
rický, Európsky, Africký, Ázijský a Pacifický. Následne je vhodné rozdelenie podľa 
štátov (krajín), kde sú dobré ekonomické podmienky a kde nie sú. S určitosťou sa dá 
povedať, že aj v týchto celkoch sú oblasti s vyšším využitím strojov, a s miestami, kde 
sa vôbec nepoužívajú. Najvyšší predaj, alebo použitie sklápacích vozidiel je na Seve-
roamerickom, Ázijskom a Európskom celku. Tu sú ekonomické podmienky vhodné 
a aj predpoklad vyššieho predaja. Menšími, ale tiež významnými odberateľmi strojov, 
sú miesta, kde sa nachádzajú určité nerastné suroviny a to aj v prípade menších krajín, 
alebo krajín kde sa inak nepredpokladá značný dopyt po vozidlách, či už z ekonomic-
kého alebo iného hľadiska. [29, 30, 37, 38]

Demografický parameter:
Rozdelenie podľa veku, pohlavia a vzdelania je nejednoznačné. Na základe ceny a vy-
užitia sú sklápače prevažne zaobstarávané ťažobnými a stavebnými spoločnosťami, 
v nie tak častom prípade aj strednými podnikateľmi. Nedá sa teda hovoriť o presnom 
demografickom rozsahu, pretože o zakúpení takéhoto stroja, prípadne strojov rozho-
duje viac osôb v danej spoločnosti, hlavne na základe technických parametrov vozidla 
a cene. Predpoklad rozhodujúcej osoby (osôb) je vek 21 a viac, s vysokoškolským 
vzdelaním. [37]

Psychografický parameter:
Rozdelenie na základe spoločenských tried. Tak ako aj predchádzajúci parameter sa 
nedá jednoznačne určiť. [37]

Behaviorálny parameter:
Tvorený nákupným chovaním zákazníkov. Prevláda zákaznícke prihliadanie na tech-
nické stránky vozidla, v rámci celkového zvažovania kúpy. Nákup vozidiel prebieha 
v rozpätí rokov. [37]

Výber cieľového trhu
Cieľový trh segmentu kĺbových sklápacích vozidiel je prevažne stanovený ekonomic-
kými parametrami a potenciálom krajín a finančným potenciálom ťažobných a staveb-
ných spoločností. Pojednávame o globálnej škále predaja, pretože vyčlenenie len jed-
ného malého trhu je z hľadiska výroby neprínosné. Nutná je aktivita na väčších trhoch, 
a to hlavne výrobcom samotným. Ideálne trhy sa nachádzajú v Severoamerickom regi-
óne, Európskom regióne a v časti Ázijského regiónu. V žiadnom prípade však nesmie 
byť zanedbané dodávanie na menšie trhy, pretože v celkovom zhodnotení to môže 
tvoriť značnú časť príjmu. Tu je vhodné pristupovať k predaju cez subdodávateľov. 

Cieľová skupina je na všetkých trhoch technicky zdatná a rozhodovanie o nákupe vo-
zidla nastáva na základe technických parametrov, predchádzajúcich skúseností a cene. 
Konkurencia je na všetkých menších trhoch rovnaká, líši sa len inkliminovaním vý-
robcov ku krajine pôvodu. Preto je vhodné vstúpiť na globálny trh.



Prehľad súčasného stavu poznania

strana
37

2.2.3 Marketingová stratégia
Výrobok, v tomto prípade kĺbové sklápacie vozidlo, sa od konkurencie bude odlišo-
vať najmä dizajnovým riešením funkčných prvkov (osvetlenie, riešenie nastupovania), 
technickými špecifikáciami (pohonné jednotky a iné) a tým si určí svoje miesto na 
trhu. Riešenia budú zlepšovať prácu s vozidlom. Ďalšie odlíšenie by malo byť bada-
teľné po vizuálnej stránke, aby vyčnievalo z radov konkurencie. 

Cieľom bude návrh vozidla, ktoré by sa na trhu nachádzalo vo vyššej cenovej kate-
górii, avšak malo vzhľadom na tento fakt aj adekvátne vlastnosti. Vhodne budú vyu-
žité najnovšie technológie. Pre vozidlá sklápacieho charakteru je ideálny distribučný 
proces za pomoci priameho predaja, poprípade cez dodávateľov v určitých častiach 
globálneho trhu.

Propagácia vozidla bude prevažovať na strojárskych a iných technických udalostiach, 
ako sú výstavy, veľtrhy a konferencie. Bude sa to diať interakciou návštevníkov s vo-
zidlom aj s odborným komentárom. Udalosti je vhodné riešiť celosvetovo. Iná propa-
gácia je vhodná len minimálne. Nebude sa jednať o reklamu v médiách, ale prevažne 
cielenú reklamu na internete, upevnenie povedomia o vozidle formou newsletterov 
a pod. Dôležitým budú aj brožúry a iné tlačené materiály rozdávané pri technických 
udalostiach. Samozrejmosťou sú webové stránky vozidla. [20]

2.2.4 SWOT analýza
SWOT je najpoužívanejšia marketingová analýza, ktorá definuje stránky produktu. 
Jedná sa o silné (Strenghts) slabé (Weaknesses) vlastnosti produktu a o jeho príležitos-
ti (Opportunities) a hrozby (Threats). [26]

Silné stránky:
• vozidlo bude navrhnuté s progresívnejším prístupom k dizajnu
• vozidlo bude navrhnuté na základe požiadaviek trhov, nebude sa musieť trhu prispô-
sobovať
• vozidlo sa nebude musieť pridržiavať dizajnovej rade žiadneho výrobcu

Silné stránky
(Strenghts)

Slabé stránky
(Weaknesses)

ŠkodlivéPomocné

Vnútorné

Vonkajšie Príležitosti
(Opportunities)

Hrozby
(Threats)

Obr. 2-20 Grafické znázornenie SWOT analýzy [26]

2.2.3

2.2.4
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Slabé stránky:
• vozidlo nie je navrhované spoločnosťou s históriou a know-how v tejto oblasti
• pri návrhu musí byť splnených mnoho bezpečnostných, konštrukčných a technických 
podmienok dôležitých pre funkčnosť vozidla
• návrh je realizovaný jednou osobou a nie skupinou osôb

Príležitosti:
• vozidlo môže mať nekonvenčný a zaujímavý dizajn ideálny pre predaj
• použitie modernejších technológii v návrhu

Hrozby:
• povedomie o stroji (aj v čase jeho konečného návrhu) v odbornej aj laickej verejnosti 
je nulová
• zlé skĺbenie dizajnu a funkčnosti vozidla
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2.3 Technická analýza
Kĺbové sklápacie ťažobné vozidlo, inak nazývaný dapmer, je komplexný stroj, skla-
dajúci sa z veľkého množstva mechanických, elektronických a iných funkčných častí. 
V tejto analýze budú preto popísané predovšetkým hlavné časti vozidla, ich funkčnosť 
a prípadný vplyv pri možnom budúcom navrhovaní dizajnu

2.3.1 Základný popis celého vozidla

Kĺbový sklápač je vozidlo do náročného terénu. Primárna a takmer jediná funkcia 
vozidla je preprava zemitého a inak sypkého materiálu v podmienkach nespevnených 
ciest. Tomuto faktu zodpovedá aj umiestnenie prvkov na vozidle, ich konštrukcia a po-
užité materiály. Vozidlá tohoto typu majú čo najviac vzdialený podvozok od povrchu 
po ktorom jazdia, je tak zvýšená prejazdnosť. Dôležitým je umiestnenie dvoch náprav 
pod korbou, čo zabezpečuje dobré rozloženie hmotnosti vozeného materiálu na povrch 
pod vozidlom skrz nápravy. Umiestnenie motora a kabíny je v predu, kĺb na ovládanie 
smeru vozidla sa potom nachádza v strede. Pohyb kĺbu a aj vyklápanie materiálu je rie-
šené hydraulickými systémami. Približné rozmery vozidiel najvýkonnejšej kategórie 
sú (d / š / v) 11 000 / 3 400 / 3 900 mm. [5, 7, 9, 11, 13, 15]

2.3.2 Motory
Motor vo vozidle je dôležitá súčasť pre pohyb vozidla. Kvôli materiálu, ktorý musí 
vozidlo previezť je potrebný aj dostatočný výkon. V bežnej praxi v segmente najvýko-
nnejších strojov jednotlivých výrobcov sa nachádzajú vznetové motory s parametrami:
výkon 270 – 370 kW 
krútiaci moment 1800 – 2558 Nm
oba parametre v normách SAE J1349, alebo ISO 9249. [5, 7, 9, 11, 13, 15]

Obr. 2-21 Základný popis vozidla [13]

Motorová časť

Obslužná kabína
Ovládací kĺb

Hydraulika sklápania

Predná časť vozidla Zadná časť vozidla

Korba určená 
na prepravu 
materiálu

2.3

2.3.1

2.3.2
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Výrobcovia ako napríklad spoločnosť Caterpillar uvádzajú aj presnejšie špecifiká-
cie, ako ovplyvnenie výkonu pri zmene nadmorskej výšky, prípadne výkony vozidla 
v iných normovaných predpisoch. [9]

Emisie a iné normalizované štandardy
Súčasťou každého moderného motorického stroja alebo zariadenia s emisiou výfuko-
vých plynov v Európskych podmienkach je normalizácia a postupné znižovanie životu 
neprospešných látok obsiahnutých v týchto plynoch. Taktiež sa jedná o látky nepro-
spešné pre životné prostredie až vo vyšších množstvách. [39]

Obrázok 2-22 zobrazuje rozdiely množstva vypusteného plynu CO2 v tonách, pri práci 
rôznych emisných kategóriách konštrukčných zariadení. Jedná sa o konštrukciu úse-
ku španielskej 4 prúdovej diaľnice s dĺžkou 30 360m. Pri prvom pohľade je zreteľný 
rozdiel medzi používaním strojov s nižšími, staršími emisnými normami a najvyššími, 
najnovšími normami (normy Tier 4/EU IV). V tabuľke je zobrazené aj celkové množ-
stvo emisii pri projekte výstavby. [40]

Podiel emisii stavebných strojov v rámci celého projektu je teda značný. Stroje vyrá-
bané v blízkej budúcnosti by preto mali spĺňať minimálne normy Tier 4/EU IV, pričom 
ďalší vývoj motorov s ešte nižšími emisiami je samozrejmý. Do rokov 2019/2020 je 
predpoklad uplatnenia emisných noriem s názvom Tier 5/EU V. [41]

Ostatné funkcie motorov musia taktiež splňovať príslušné normy. Napríklad sa jedná 
o selektívnu katalytickú redukciu v systémoch spoločnosti CAT, elektrický predohrev 
motora, systémy starajúce sa o úpravu emisii, priame vstrekovanie paliva a podobne. 
[7, 9]

Prístup do motora
Súčasťou dlhodobo dobrého chodu motora je aj jeho pravidelná údržba. Pri veľkých 
strojoch a zariadeniach ako je aj kĺbový sklápač, musí obsluha pre potrebnú údržbu 
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Obr. 2-22 Množštvo emisii pri výstavbe diaľničného úseku [40]
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vo väčšine prípadov na stroj vyliezť. Vozidlo je však predtým potrebné odkrytovať. 
Stroje majú vždy inak riešenú kapotáž a umiestnenie motorových častí, a toto zohráva 
podstatnú úlohu v ktorej časti vozidla a ako má obsluha prístup ku motoru.

Dobre riešený prístup má Volvo A40G FS, viď. obrázok 2-23. Predná časť sa odklápa 
smerom dopredu a vytvára tak schodíky na prístup ku často pristupovaným častiam. 
Vyššie vrchné krytovanie sa následne odklápa smerom nahor a vytvára tak prístup ku 
všetkým ostatným častiam motora.

Horšie riešený prístup ku motoru má Caterpillar 745C, viď. obrázok 2-24. Celé kryto-
vanie sa odklápa smerom dopredu, čo však nie je vhodné pre obsluhu, nakoľko motor 
je prístupný až po zohnutí tejto obsluhy. Zle dostupné sú aj motorové časti v predu, 
pretože krytovanie sa neodklápa dostatočne.

Obr. 2-23 Servisný prístup ku motoru  
na vozidle spoločnosti Volvo [7]

Obr. 2-24 Servisný prístup ku motoru na vozidle spoločnosti Caterpillar [9]
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2.3.3 Podvozok

Podvozok vozidla určuje celkovú priechodnosť terénom. Základ tvorí odolný rám roz-
delený na 2 časti. Tie sú spojné kĺbom, ktorý za pomoci hydraulicky riadeného po-
hybu určuje smer vozidla. Podvozok tvorí oporu pre celé vozidlo. Podvozkové rámy 
sú konštruované z vysokopevnostných ocelí so skriňovým alebo dvojitým skriňovým 
profilom. Pri ich výrobe sa používa robotické zváranie, aby sa dosiahla najvyššia mož-
ná odolnosť a životnosť v náročných podmienkach. Každý výrobca si uplatňuje svoje 
predchádzajúce skúsenosti pri výrobe týchto dielov. [7, 9]

Vzdialenosť najnižšieho bodu podvozku od rovného povrchu jazdy sa na vozidlách 
pohybuje v rozmedzí: 410 – 710 mm. [5, 7, 9, 11, 13, 15]

Pre čo najplynulejší prechod terénom sú podstatné nápravy a zavesenie kolies. Vozidlá 
každého výrobcu garantujú plynulý prechod terénom. Sklápače využívajú mierne od-
lišný prístup ku odpruženiu a zaveseniu vzhľadom na jeho umiestnenie a mechaniku 
pohybu, celkovo je však odpruženie veľmi podobné. Používaný je hydraulický systém, 
často napojený na celkové hydraulické riešenie ostatných častí vozidla, ako napríklad 
sklápanie, alebo je na nápravách používaný kombinovaný hydraulický systém s gu-
movými pružinami. Odpruženie a zavesenie kolies má na určitých vozidlách podporu 
elektronických systémov, ktoré sledujú prechod terénom a adaptívne vedia odpruženie 
prispôsobiť. V niektorých výbavách strojov sa potom nachádzajú aj systémy kontroly 
tlaku a teploty v pneumatikách, prepínanie režimu pohonu kolies 6x4 a 6x6, ako aj 
uzamykanie diferenciálu. [5, 7, 9, 11, 13, 15]

2.3.4 Kĺbové ovládanie vozidla

Ovládanie kĺbových sklápacích vozidiel prebieha vždy za pomoci stredového kĺbu vo-
zidla. Ovládanie kĺbu je na väčšine strojov hydromechanické. Tento systém umožňuje 
dobrú manévrovateľnosť, malý polomer otáčania, a vysokú presnosť. Kĺby všetkých 
vozidiel umožňujú natáčanie vo všetkých smeroch, a zabezpečujú dobré priľnutie ko-
lies na náročný terén. U vozidiel značky Volvo sa jedná o bez údržbové kĺby, ktoré 
obsahujú kužeľové ložiská s doživotnou mazacou náplňou, a tým znižujú celkové pre-
vádzkové náklady – obrázok 2-27. Uhly natočenia sú pri vozidlách totožné, jedná sa 
o 45° uhol natočenia do oboch strán. Z hľadiska bezpečnosti sa kĺby dajú ovládať aj 
z vonka, a to za pomoci bezpečnostnej pumpy. [5, 7, 9, 11, 13, 15]

Obr. 2-25 Rámový podvozok kĺbového sklápača [7]
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2.3.5 Sklápanie a korba

Korba a jej sklápanie je riešená na čo možno najväčšie hmotnostné zaťaženie a čo 
možno najväčší objem. Na všetkých zariadeniach je systém sklápania za pomoci dvoch 

Obr. 2-26 Hydromechanické riadenie kĺbového 
sklápača [7]

Obr. 2-27 Bezúdržbový kĺb spoločnosti Volvo – 
prierez [7]

Obr. 2-28 Uhol sklopeia korby [9]

2.3.5
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hydraulických ramien pripevnených na stranách korby. Počet čerpadiel hydraulického 
systému je na vozidlách rozdielny, ako aj jeho maximálny tlak. Rozmedzie ostatných 
podstatných parametrov sklápania a prevozu materiálu sú uvedené nižšie:
Počet čerpadiel hydraulického systému 2 – 5
Maximálny tlak v hydraulickom systéme sklápania 25 – 28,5 MPa
Maximálny objem prepravovaného materiálu 19 – 25,5 m3

Maximálna hmotnosť prepravovaného materiálu 30 000 – 41 819 kg
Rýchlosť sklopenia korby 12 – 13 sekúnd
Uhol sklopenia korby (viď. Obr. 1-28) 70°
[5, 7, 9, 11, 13, 15]

Prídavný prostriedok korby, ktorý zabraňuje materiálu, aby sa vysypával smerom na-
zad pri vyšších rýchlostiach, alebo pri väčšom objeme materiálu je zadná klapka, viď. 
obr. 2-29. Tá pri každom sklopení ostáva v rovnakej alebo mierne zvýšenej polohe, 
vďaka prichyteniu lanami pri zadnej náprave. Ďalšími možnosťami ako vozidlu rozší-
riť použitie je inštalácia ohrievania korby výfukovými plynmi, alebo spevnenie korby 
pre prípad tvrdšieho materiálu. Príslušné bezpečnostné normy v určitých podmienkach 
použitia špecifikujú tieto doplnky ako povinné.  Všetky tieto možnosti poskytujú vý-
robcovia za príplatok ku klasickej výbave sklápača. [5, 7, 9, 11, 13, 15, 42]

2.3.6 Kabína
Obsluhujúce osoby sa nachádzajú v kabíne prevažnú časť celkového pracovného pro-
cesu stroja. Preto riešenie kabíny a prístupu do nej je podstatná charakteristika pre 
dobré pracovné výsledky vozidla, nakoľko je vozidlo takmer plne závislé od osoby 
ktorá ju riadi. 

Prístup do kabíny všetkých vozidiel je riešený schodíkmi, prevažne popri alebo ponad 
koleso kabíny. Prístup je vždy len z jednej strany. Schodíky sú z bezpečnostných dô-

Obr. 2-29 Sklopená korba aj so zadnou klapkou [13]



Prehľad súčasného stavu poznania

strana
45

vodov vždy protišmykové. Pri nastupovaní je teda potrebné využitie zábradlí, ktoré sa 
v rozdielnych tvarových riešeniach nachádzajú na každom vozidle. [42]

Sedadlo obsluhy je umiestnené vždy v strede kabíny. Umožnená je viditeľnosť von 
z kabíny na všetky strany rovnako, a tým zabezpečený aj prehľad o situácii mimo vozi-
dla. Ovládacie prvky potom majú vhodné umiestnenie a rozložené sú takmer identicky 
ako vo vozidlách bežnej cestnej premávky. V pravo od obsluhy sa nachádzajú ovlá-
dacie prvky sklápania a radenia prevodových rýchlostí. Toto riešenie rozloženia je vo 
všetkých vozidlách rovnaké, aby sa zachovala jednota ovládania a obsluha sa nemohla 
zmýliť pri zmene zamestnávateľa, alebo značky stroja.

Kabíny musia byť vybavené ochrannými bezpečnostnými prvkami, chrániacimi ob-
sluhu v prípade krízovej situácie. Normované sú systémy ROPS (ochranné konštruk-
cie chrániace pri prevrátení) a FOPS (ochranné konštrukcie chrániace pred padajúcimi 
objektami), ktoré sa musia nachádzať v každej kabíne. Iným vhodným prvkom pre 
zlepšenie pracovného procesu je dobré odhlučnenie kabíny. [42]

Obr. 2-30 Prístup do kabíny [7]

Obr. 2-31 Pohľad z pozície vodiča  [13]
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Kabíny môžu byť vybavené prvkami komfortu ako klimatizácia, rádio s funkciami 
prehrávania kompaktných diskov a prehrávania zvukových formátov, bez kľúčový 
štart a podobne. [7, 11]

2.3.7 Osvetlenie
Na prvý pohľad nie príliš podstatná časť vozidla prepravujúceho materiál mimo bež-
ných komunikácii. Osvetlenie však zohráva podstatnú úlohu v bezpečnosti vo vozidle 
a v okolí vozidla, ako aj zvyšuje efektivitu práce v sťažených svetelných podmienkach.
 
Vozidlá primárne disponujú osvetlením v predných maskách – obr. 2-32 a osvetlením 
v zadnej časti pod korbou – obr. 2-33. Ich tvar a umiestnenie sa do značnej miery riadia 
dizajnovými princípmi. Ich funkčnosť však za dizajnom nezaostáva. Sekundárne sa na 
vozidlá dajú nainštalovať prisvetľovacie svetlomety zvyčajne umiestnené nad kabínou 
a tiež v zadnej časti pod korbou – obr. 2-32 a obr. 2-33. Následne sú na vozidle na-
inštalované aj bezpečnostné majáky a v prípade kvalitnejších strojov obrysové svetlá 
určujúce šírku vozidla – obr. 2-32.

Obr. 2-32 Osvetlenie sklápača v predu [43]

Obr. 2-33 Osvetlenie sklápača v zadu [9]
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2.3.8 Pomocné elektrické systémy
Dodatočne sa na sklápacích vozidlách objavujú aj prídavné systémy podporujúce chod 
a ľahšiu prácu s vozidlami. Vhodné sú napríklad systém váženia užitočného zaťaže-
nia vozidla, automatické riadenie trakcie, automatické ovládanie odľahčovacej brzdy, 
zadná kamera snímajúca priestor za vozidlom, systém kontroly tlaku a teploty v pneu-
matikách, a iné. Pre efektívnejšiu prácu potom stacionárny personál používa systémy 
sledovania vozidiel, ich využitia a zaťaženia v prevádzke. Sledovacie programy sú 
nainštalované v prenosných počítačoch alebo tabletoch personálu. [5, 7, 9, 11, 13, 15]

2.3.8
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3 ANALÝZA PROBLÉMU A CIEĽ PRÁCE
Moderné sklápacie stroje sú určené do náročnej prevádzky nespevnených ciest lo-
mov, baní a stavieb, preto je už takmer nutnosťou, aby vozidlá mali pohony všetkých 
šiestich kolies. Jedna náprava sa musí nachádzať pod kabínou a motorom, a dve pod 
korbou, aby sa vozidlo nezabáralo pokiaľ je naložené. Podmienky ďalej stanovujú, 
že vozidlá síce musia mať vysoký výkon, ale nie je nutná vysoká rýchlosť pohybu. 
Špecifikácie týkajúce sa rozmerov, obratnosti celého stroja a vlastností vyklápania, sa 
v segmente najvýkonnejších vozidiel takmer vôbec nelíšia. Dôležitá je teda schopnosť 
vozidla zdolávať náročné podmienky pri pohybe, a to značí odolné materiály, dobre 
umiestnené časti vozidla a prípadné nevytŕčajúce časti vozidla. Ďalej z toho vyplýva 
zvýšený podvozok a rozmernejšie pneumatiky.

Opticky potom vozidlo pozostáva z dvoch celkov spojených kĺbom. Kabína s mo-
torom tvoria jednu z dvoch celkov. Motor je kvôli rozloženiu hmotnosti vozidla aj po 
naložení umiestňovaný čo najviac dopredu. Nad motor je logicky umiestnená kabína 
tak, aby bol možný čo najväčší výhľad. Toto umiestnenie ale neumožňuje výhľad tesne 
pred vozidlo na povrch zeme. Druhou časťou je korba, ktoré je vždy koncipovaná na 
čo najväčší možný objem. Dizajnovo je poňatá čisto funkčne, a málokedy vizuálne 
tvorí celok s kabínou a motorom. Korba býva označená názvom výrobcu, a označením 
typu vozidla.

Viditeľnosť vozidla a osvetlenie okolia v horších svetelných podmienkach vo väčšine 
prípadov zaostáva za možnosťami dnešnej technológie. Dobrým prvkom sú obrysové 
svetlá umiestnené na zvýraznenie okrajov vozidla a ďalším dobrým prvkom sú predné 
svetlá umiestnené vyššie na prednej maske. Svetlá potom nepotrebujú ochranné rámy, 
alebo mrežovanie a tiež s v blatistej alebo upršanej prevádzke tak rýchlo nezašpinia.
Farebnosť súčasných strojov sa nezdá byť príliš diverzifikovaná. Prevažuje žlté sfar-
benie, od ktorého sa len pár značiek snaží odpútať. Keďže sa jedná o ťažobné a staveb-
né stroje, ideálne je riešiť povrch svetlými a farbami. Sekundárne sú používané šedé 
a čierne odtiene prvkov vozidiel, a oranžové a biele zafarbenie.

3.1 Ciele diplomovej práce
Diplomová práca sa bude zaoberať celkovým, prevažne vonkajším dizajnom kĺbového 
ťažobného sklápacieho vozidla. Do určitej miery sa budú riešiť aj vnútorné časti kabí-
ny s prihliadnutím na rozloženie vnútorných riadiacich prvkov, nie však po vizuálnej 
a materiálovej stránke interiéru.

Špecifickými bodmi diplomovej práce sú:
• Zachovať približné rozmery vzhľadom na súčasné stroje.
• Aplikovať súčasne už overené alternatívne pohony alebo hybridné pohony.
• Zlepšiť ergonómiu nastupovania.
• Prispôsobiť viditeľnosť vozidla a viditeľnosť z vozidla v zhoršených svetelných pod-
mienkach.
• Pokiaľ možno opticky zjednotiť prednú a zadnú časť stroja.

3

3.1
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4 VARIANTNÉ ŠTÚDIE DIZAJNU
Dizajn vozidla bol hľadaný za pomoci brainstormingu o vozidle, jeho použití, vhod-
ných technických prvkoch a o jeho optickom pôsobení na človeka. Následne boli vy-
tvorené skice, podložené vhodnou inšpiráciou z prírody. Vďaka použití elektromoto-
rov v kolesách má každý variant tvarovanie prispôsobené inému vnútornému riešeniu 
ako súčasné vozidlá. Variantné štúdie sú navrhnuté predovšetkým pre vnímanie hmoty 
a objemu a neobsahujú všetky technické prvky sklápacích vozidiel.

4.1 Variant 1

Už na prvý pohľad je jasné, že tvarovanie prvého variantu je riešené diametrálne odliš-
ným prístupom ako bežné vozidlá. Prístup k prvému variantu bol zvolený extrémnejší, 
pričom boli použité mäkké a organické tvarovania, vychádzajúce z myšlienky odlíšiť 
vozidlo od strojov bežných výrobcov. Jedná sa teda o futuristickejší prístup, ktorý by 

4

Obr. 4-1 Mindmapa

Obr. 4-2 Skice varianty 1

4.1
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na trhu mohol mať úspech práve vďaka svojej odlišnosti. Opticky vozidlo vychádza 
z mohutnejších a oblých živočíšnych tvarov a detailov. Z boku vozidlo pôsobí aero-
dynamicky do prípustnej miery vzhľadom na reálnu rýchlosť vozidla v prevádzke. 
Kabína a korba sú umiestnené čo najbližšie, a stroj tak pôsobí celistvo. Navzdory ich 
malej vzdialenosti však nenastáva problém s otáčaním vozidla, nakoľko tvar korby 
kopíruje krivku otáčania kabíny okolo pomyselného kĺbu. Umiestnenie obsluhujúcej 
osoby je v prednej časti kabíny tak, aby vznikal čo najväčší zorný uhol na priestor 
pred vozidlom a po stranách. Ovládacie prvky sa so samozrejmosťou nachádzajú pred 
obsluhujúcou osobou, ostatné vnútorné funkčné časti vozidla ako napríklad batérie sa 
nachádzajú za vodičom. Vozidlo je poháňané elektromotormi umiestnenými v kole-
sách. Prístup do stroja môže byť riešený zo strany pred kolesom cez výklopné schodí-
ky, alebo môže byť použité vysunutie časti kabíny dopredu a nadol. Predné primárne 
svetlomety sú riešené obrysom najprednejšej plochy vozidla.

Obr. 4-3 Bočný pohľad na variantu 1

Obr. 4-4 Perspektívny pohľad na variantu 1
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4.2 Variant 2

Variant číslo dva je špecifický odlišnosťou svojho pohybu od iných vozidiel. Jedná sa 
o kombináciu kolies na prednej náprave pod kabínou a pásového pohonu pod korbou. 
Za predpokladu lepšieho rozloženia hmotnosti nákladu na plochu pod vozidlom by 
práve pásový pohon mal byť prínosným pre prechod v náročnom teréne. V neskoršom 
riešení by však mohla byť manévrovateľnosť vozidla nevhodná, nakoľko sa na sklá-
pači nachádzajú ako aj pásy, tak aj kolesá. Opticky je stroj riešený tvrdo, nachádzajú 
sa na ňom plochy a hrany, ktoré vystihujú odolnosť neživej prírody z ktorej je čerpaná 
inšpirácia. Kabína má členenie troch základných objemov prelínajúcich sa do jedného. 
Spodná časť kabíny, ktorá najviac odoláva prostrediu pri pohybe je najširšia a pôsobí 
v predu najtuhšie, zadná časť kabíny kde sú umiestnené batérie je najsubtilnejšia. Ob-
sluha má sedadlo umiestnené čo najviac v predu aby bola zabezpečená dobrá viditeľ-
nosť von z vozidla. Prístup do kabíny je z boku, cez výsuvné schodíky pred predným 

Obr. 4-5 Skice varianty 2

Obr. 4-6 Bočný pohľad na variantu 2

4.2
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kolesom. Osvetlenie okolia je umiestnené v presklenej časti kabíny pod obsluhou, 
a tiež v streche nad obsluhou vozidla.

4.3 Variant 3

Tretí variant je tvarovaný čo najviac funkčne. Použité je znova tvrdé, hranaté tvarova-
nie inšpirované neživou prírodou. Sklon strechy kabíny a blatníkov je riešený pre čo 
najlepší výhľad do okolia vozidla. Pri pohľade na vozidlo z boku je tento fakt dobrého 
výhľadu aj opticky podporený, sklo sa smerom dopredu rozširuje. Ďalšie tvarovanie 
kabíny evokuje tuhosť spodnej časti, jej mierne dopredu vystúpený objem upevňuje 
pocit bezpečnosti v kabíne. Prístup do vozidla je riešený výsuvnou časťou kabíny tak, 
aby obsluha do vozidla mohla nastúpiť priamo z roviny zeme. Táto časť kabíny (vn-
útorná časť strechy, podlahy a celé čelné sklo) sa za pomoci hydraulických ramien vy-
sunie smerom dopredu a nadol. Tu následne obsluha nastúpi z boku a táto časť kabíny 
sa zasunie nazad. Sedadlo obsluhy je ako pri predchádzajúcich variantoch čo najviac 

Obr. 4-7 Perspektívny pohľad na variantu 2

Obr. 4-8 Skice varianty 3
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v predu, zabezpečený je tým dobrý výhľad. Vnútorné funkčné prvky sú znova ulože-
né za vodičom. Osvetlenie vozidla v predu je zabezpečené svetlometmi po stranách, 
s prídavnými svetlometmi na vrchu kabíny. Bočná línia korby a kabíny majú jednotné 
smerovanie, čo opticky vozidlo prepája. 

Obr. 4-9 Bočný pohľad na variantu 3

Obr. 4-10 Perspektívny ohľad na variantu 3
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5 TVAROVÉ RIEŠENIE
Po zvážení všetkých aspektov variantných štúdii bol pre ďalšie spracovanie vybraný 
návrh číslo 1. Jedná sa teda o mäkké a organické tvarovanie vozidla, ktoré zabezpečí 
dostatočné odlíšenie sa od konkurencie, a teda aj možnosť zaujať na trhu svojím di-
zajnom. Ten vďaka svojej odlišnosti tiež podtrháva rozdielne vlastnosti vozidla oproti 
konkurencii z hľadiska použitých technológii. 

Nakoľko sa pôvodne jednalo len o hmotovú štúdiu, vozidlo muselo byť riadne prispô-
sobené bežným technickým a ergonomickým aspektom. Tieto aspekty tvoria aj príčinu 
kúpy vozidla daným zákazníkom. Niektoré z aspektov sa zhodujú aj s cieľmi tejto di-
plomovej práce a to najmä ergonómia nastupovania a osvetlenie vozidla. Vozidlo bolo 
teda pretvarované do vizuálnej podoby, kde je vytvorené miesto pre pohonné jednotky, 
obsluhu sklápača, iné technické zariadenia potrebné pre prevádzku vozidla, servis-
né prístupy, bezpečnostné východy a pod. Pri návrhu bolo brané do úvahy vhodné 
rozmiestnenie osvetlenia do náročnej prevádzky, boli logicky umiestnené prieduchy 
vzduchu do motora, rovnako ako aj logicky umiestnené výfukové potrubia. 

Obr. 5-1 Perspektívny pohľad na výsledné tvarové riešenie

Obr. 5-2 Perspektívny pohľad z úrovne zeme

5
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Hlavnými časťami stroja sú opticky korba a kabína. Vo výslednom tvarovom riešení sa 
na základe pohyblivosti vozidla muselo upustiť od príliš blízkeho optického napojenia 
týchto dvoch častí. 

5.1 Celkové tvarovanie vozidla
V smere jazdy sklápača, by sa na dizajne vozidla dalo hovoriť o rozdelení na prednú 
organickejšiu časť nachádzajúcu sa pred otočným kĺbom, a zadnú tvrdšie tvarovanú 
časť za týmto kĺbom. Po sklápači v jeho pozdĺžnom smere medzi sebou časti plynulo 
tvarovo prechádzajú, a dotvárajú celistvý obraz vozidla. 

Predná časť s kabínou je tvarovaná na základe tu sa nachádzajúceho miesta pre obslu-
hu. Organickejšie tvarovanie je zvolené, pre jeho prívetivejší charakter, a na základe 
jasného stanovenia, kde by sa obsluhujúca osoba mala nachádzať. Naopak tomu je tva-
rovaná zadná časť s dvoma nápravami a korbou. Tu vozidlo evokuje striktne technickú 
odolnú tvrdosť vozidla, a schopnosť odolať nepriaznivým podmienkam pri fungovaní 
sklápača, jeho schopnosť prevozu veľkého objemu zemitého, sypkého a kamenného 
materiálu.

Výrazným charakterom dizajnu sklápača je rozdielne umiestnenie prvkov na vozidle 
oproti iným súčasným zástupcom. Na prvý pohľad je očividné, že obsluha má svoje 
miesto v predu kabínovej časti a logicky je potom motorová časť umiestnená za ob-
sluhujúcu osobu, nad prednú nápravu. Táto výmena bola možná na základe použitia 
hybridného pohonu elektromotorov v kolesách, a vznetového motoru menšieho obje-
mu. Ďalej vznikla možnosť vozidlo hmotovo odľahčiť, ubrať objemy, ktoré by inak 
zaberala prevažne motorová časť stroja. Vzniklo teda kompaktnejšie vozidlo. 

Sklápač alebo inak nazývaný damper je o niečo kratší ako konkurenčné vozidlá. Optic-
ky vozidlo pôsobí obratnejšie a kompaktnejšie, a to kladne evokuje rýchlejšiu možno-
sť prevozu. Navzdory celkovému zmenšeniu a zníženiu veľkosti objemov, má vozidlo 
stále v predu odolný charakter a dobrú priechodnosť prostredím stavieb lomov a pod. 

Obr. 5-3 Bočný ortografický pohľad
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5.2 Kabína a motorová časť
Ako bolo už v predchádzajúcej podkapitole zmienené, kabína a motorová časť sú viac 
zaoblené ako zbytok vozidla. Pri bližšom a bočnom pohľade sú pre sklápač charakte-
ristické dve prúdnicové línie obtekajúce koleso prednej nápravy ponad koleso, pričom 
vytvárajú prirodzenú ochranu pred zablatením a zaprášením. V predu potom naberajú 
na objeme, ktorý je predelený čo najmenej. Je to podmienené húževnatosťou prednej 
zóny a prípadného prvého kontaktu vozidla s okolitým prostredím. Táto časť vozidla 
môže byť zjednodušene braná aj ako nárazník, pretože je najhúževnatejšia, a napojená 
na vnútorný podvozok prednej časti sklápača. 

Kabína s riadiacou obsluhou je o niečo menšia ako ostatné objemy a je do nich zasade-
ná. Špecifikuje to priestor obsluhy a vytvára pocit bezpečia, dobre zafixovanej kabíny. 
Delením sa vytvára aj priestor pre možné tlmenie nárazov prenášaných do kabíny cez 
vozidlo. Sklenené plochy sú použité pre lepšiu viditeľnosť z vozidla, nenarúšajú ale 
bezpečnosť osoby sediacej vo vnútri.

Obr. 5-4 Kabína so sediacou obsluhou

Obr. 5-5 Tvarovanie nárazníka vozidla

5.2
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5.3 Osvetlenie
Prvky osvetlenia sú na celom vozidle riešené jednoducho a funkčne. Za predpokladu 
použitia LED osvetlenia sú všetky svetlá zmenšené na minimálnu plochu a umiestnené 
na vozidle aby vytvárali dobré osvetlenie a neboli ohrozené v ťažkých podmienkach 
prevádzky vozidla. 

Predné osvetlenie je navrhnuté tak, aby:
• definovalo polohu vodiča a nastienilo umiestnenie bezpečnostného rámovania vo 
vnútri kabíny
• definovalo celkovú šírku vozidla pri pohľade z predu, ako aj približné ukončenie 
kabíny pri pohľade z boku
• vytvorilo dostatočné osvetlenie pred vozidlom a tým zabezpečilo aj jeho viditeľnosť 
z predu

Zadné osvetlenie je navrhnuté tak, aby:
• na jednom objekte boli umiestnené všetky typy svetiel potrebné v zadu

Obr. 5-6 Detail osvetlenia na kabíne

Obr. 5-7 Detail zadného osvetlenia
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• prípadná výmena pri poškodení či zničení bola čo najjednoduchšia
• umožnilo viditeľnosť vozidla pri horších svetelných podmienkach a zvýraznilo sklá-
pač pri brzdení

Osvetlenie na vrchu prednej časti (na krytovaní motora) je navrhnuté tak, aby:
• malo dostatočne veľkú plochu pre výstražné osvetlenie
• bolo schopné zviditeľniť vozidlo smerom dozadu aj v prípade jazdy bez korby
• charakterovo nadväzovalo na vnútornú bezpečnostnú konštrukciu kabíny a delilo 
motorovú časť na funkčné prvky

5.4 Korba
Korba je riešená pre čo najväčší objem. Jej vysunutá časť pri motore je navrhnutá tak 
aby chránila ostatné mechanické časti. Táto časť je poňatá ako prechod medzi predným 
a zadným tvarovaním. Pri pohľade z boku čiastočne kopíruje tvar krytovania motora.

Obr. 5-8 Detail osvetlenia na krytovaní motora

Obr. 5-9 Tvar korby sklápača

5.4
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Ostatná korba je riešená funkčne Toto tvarovanie je nutné pre dobré prijatie materiálu, 
prepravu materiálu a následné vysypanie v častých intervaloch. Na sklápanie objem-
ného a ťažkého materiálu slúžia hydraulické piesty, ktoré sú rovnako ako aj zbytok 
korby umiestnené funkčne.

5.5 Uchopovacie prvky a schodíky
Pre dobrý prístup do motorovej časti vozidla, a pre prípadný únik v čase nebezpečia 
sú na vozidle umiestnené schodíky a zábradlie. Konštrukcia týchto prvkov je riešená 
s prihliadaním na celkový tvar vozidla a na miesto, kde na sklápači sa tento prvok na-
chádza. Zábradlie alebo madlá sú vytvarované tak, aby kopírovali povrch pri ktorom 
sa nachádzajú, a zároveň sa obsluhujúca osoba mohla vhodne pridržať. Schodíky sú  
následne riešené tak, aby obsluha nemusela len stúpať smerom nahor, ale mohla vy-
konávať aspoň minimálny pohyb aj smerom dopredu, čo s dostatočnou veľkosťou 
jednotlivých schodov a ich zrezaným tvarom vytvára lepšiu stabilitu pre obsluhu.

Obr. 5-10 Korba z vrchu

Obr. 5-11 Schodíky a madlá
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Obr. 5-12 Doplňujúce pohľady na tvar vozidla
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Konštrukčne technologické  a ergonomické riešenie

6 KONŠTRUKČNE TECHNOLOGICKÉ 
 A ERGONOMICKÉ RIEŠENIE
V tejto kapitole budú stručne popísané jednotlivé technické a ergonomické riešenia 
použité na finálnom koncepte dizajnu vozidla. Pretože sa jedná o komplexný stroj, 
a funkčných častí je na vozidle obsiahle množstvo, kapitola sa bude zaoberať najpod-
statnejšími časťami sklápača, hlavne z hľadiska dizajnových možností.

Navrhnutý sklápač patrí do kategórie strojov s najvyššími súčasne možnými paramet-
rami. Výkon motora sa v tejto kategórii pohybuje nad 270 kW s krútiacim momentom  
nad 1800 Nm a s rozmermi vozidiel približne 11 000 / 3 400 / 3 900 mm. Navrhnuté 
riešenia by z pohľadu reálneho fungovania stroja boli dopracované tímom odborníkov 
pre jednotlivé odvetvia. Primárne sú teda riešené body cieľov tejto diplomovej práce 
a to ergonómia nastupovania, osvetlenie, výhľady z kabíny počas vykonávaného cho-
du vozidla a zachovanie priechodnosti vozidla terénom.

6.1 Rozmery a proporcie vozidla
Celkové konečné rozmery vozidla sú (d / š / v) 10 800 / 3420 / 3520 mm. Tieto pro-
porcie sú o niečo menšie ako pri konkurenčných strojoch, nakoľko bolo použité iné 
riešenie pohonu vozidla. Pre dostatočný prepravný objem však ostatné dimenzie sklá-
pača museli ostať veľmi podobné ako pri iných vozidlách. Priechodnosť terénom je 
zabezpečená na základe 675 mm výšky najnižšieho bodu na vozidle v kolmom smere 
od vodorovnej plochy na ktorej sa stroj nachádza. V tomto prípade sa samozrejme 
do úvahy neberie najnižší schodík, pretože je možné ho odpojiť, ale do úvahy sa be-
rie najnižšia neodnímateľná časť podvozku vozidla. Ďalej je priechodnosť terénom 
ovplyvnená náklonom prednej „nárazníkovej“ plochy kabíny. Vozidlo tu zviera uhol 
25° s vodorovnou plochou pod sklápačom. Dôležitým údajom pre pohyb a schopnosť 
s vozidlom manévrovať sú polomery otáčania. Tie sú stanovené na 8900 mm pre von-
kajší rádius, a 4300 mm pre vnútorný rádius.

Obr. 6-1 Rozmery vozidla
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6.2 Korba
Z hľadiska celkovej funkčnosti stroja ako takého, je prepravná korba dôležitou súčas-
ťou. Definuje koľko materiálu je vozidlo schopné na jeden pracovný cyklus prepraviť. 
Korba je teda riešená čo najviac funkčne. Tvarové riešenie vychádza z najlepšieho  
možného naloženia materiálu tak, aby sa nevysypal, jeho následnú prepravu tak, aby 
sa minimalizovali straty pri prevoze, a taktiež aby bola zabezpečená najvyššia rýchlo-
sť vykládky materiálu. Materiál sa pri jeho vysypaní nesmie lepiť. Kobra musí zároveň 
odolávať tvrdým nárazom prípadného kamenného objemu. 

V prípade parametrov je korba skonštruovaná podobne ako korby iných výrobcov, 
a teda výklopný uhol je 70°. Rýchlosť sklopenia vďaka dvom hydraulickým piestom 
po stranách je predpokladaná na 11 až 12 sekúnd, a objem pri navŕšení 2:1 je 25 m3. 

Obr. 6-2 Polomer otáčania

Obr. 6-3 Maximálny uhol sklopenej korby
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Pre ešte väčšie množstvo objemu a hmotnosti materiálu sa na korbe môže v jej zad-
nej časti pripojiť záklopný prvok. Korba je tvarovaná tak, aby sa tento prvok mohol 
pripojiť. Záklopka ako jeden z ďalších doplňujúcich prvkov sklápača nie je súčasťou 
diplomovej práce. 

V prípade potreby bude korba vybavená vyhrievacím systémom, zabezpečujúcim ne-
priľnutie materiálu na vnútorné steny korby. Dostupnosť systému je nutné zabezpečiť 
pri výrobe, nakoľko je to stanovené v bezpečnostných normách pre dampre. Systém sa  
môže vyskytovať ako doplnková a príplatková výbava. [42]

6.3 Podvozok
Podvozok vozidla je súčasť, ktorá zabezpečuje plynulý prechod vozidla terénom a jeho 
celkový pohyb. Skladá sa z menších komponentov. Primárne nimi sú: nosný rám, otoč-
ný kĺb, nápravy s diferenciálmi, disky kolies, elektromotory v kolesách a pneumatiky. 
Zvolený podvozok je technicky riešený podobne ako podvozok konkurenčných sklá-
pačov, pretože jeho iné riešenie, samostatný vývoj a testovanie vyžadujú príslušné 
know-how. Podvozok bol preto zvolený veľmi podobne ako podvozky od spoločností 
Volvo a Caterpillar. Výhodou je použitie bezúdržbového kĺbu, náhonu na všetkých 
šesť kolies a bežne dostupných rozmerov pneumatík. [7, 9, 44]

Rám vozidla je nosná časť všetkých komponentov. Delí sa na predný a zadný. Princi-
piálne sú naň primontované všetky ostatné časti vozidla. Vďaka jeho tvarovaniu a pro-
filu rámu v tvare písmena „I“ je zabezpečené, že je rám dostatočne tuhý. [7, 9]

Nakoľko sa na sklápači nepohybujú kolesá, v zmysle zatáčania vozidla do strán, tento 
pohyb je zabezpečený otočným kĺbom medzi predným a zadným rámom. Použitý kĺb 
je bez údržbový, schopný otočenia o 45° do pravej, a taktiež aj ľavej strany, v smere 
jazdy vozidla (Obr. 6-6). Kĺb má ďalej možnosť rotácie v normálovom smere jazdy 
vozidla tak, aby voči sebe kabína a korba zmenili polohu. Na vykonávanie pohybu do 
strán sú tu príslušne umiestnené dva hydraulické piesty. [7]

Obr. 6-4 Sklopená korba pri pohľade zo zadu

6.3
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Vnútornou súčasťou diskov kolies sú prstencové elektromotory. Tie sú jednou z viace-
rých výhod tohoto vozidla. Elektromotory v dostatočnej miere napomáhajú primárne-
mu vznetovému motoru (bude spomínaný v nasledujúcej podkapitole) vytvárať celko-
vý pohyb vozidla. Tieto prstencové motory tiež znižujú ťažisko vozidla, čo priaznivo 
pôsobí na prepravné vlastnosti, a na jazdné vlastnosti damperu. V každom kolese sa 
nachádza jeden elektromotor s označením KBM 163, výkonom 20,1 kW a krútiacim 
momentom 1329 Nm. Napájané sú pomocou akumulátorov pod kabínou vozidla. Prs-
tencové elektromotory boli zvolené aj na základe možnosti využiť objem v diskoch 
vozidla. Ich rozmer je volený v rámci možností a rozmeru disku a pneumatík. [45]

Ostatné podstatné časti na spodnej časti vozidla sú diferenciály a pneumatiky. Diferen-
ciály prenášajú krútiaci moment z motora do kolies, pričom je použitý systém pohonu 
všetkých šiestich kolies s označením 6x6. Pneumatiky na sklápači sú na trhu bežne do-
stupné pre túto kategóriu strojov, vhodné sú do prevažnej väčšiny pracovných prostre-
dí, a ich rozmery sú 875/65R29. V prípade potreby je možné na vozidle používať širšie 
pneumatiky do extrémne blatistého prostredia, napríklad rozmer 1000/50R25. [44, 46]

Obr. 6-5 Podvozok sklápača s modro vyznačenými elektromotormi v diskoch

Obr. 6-6 Rozsah otočného kĺbu

45°45°
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6.4 Vnútorné komponenty
Pod uzavretým krytovaním prednej časti sa okrem obsluhy a miesta pre ňu nachád-
zajú primárne vznetový motor, akumulátory, prevodová skriňa a miesto na kvapaliny. 
Umiestenie je prevedené na základe čo najnižšieho ťažiska a funkčnosti častí. 

Na fungovanie elektromotorov sú vo vozidle umiestené lítium-ionové akumulátory. 
Tie zabezpečujú stály prísun elektrickej energie do elektromotorov a využívané sú aj 
na rekuperáciu energie pri brzdení a podobne. Ich kapacita by závisela od požiadaviek 
elektromotorov v kombinácii so vznetovým motorom a taktiež v závislosti od celko-
vého fungovania systému pohonu vozidla.

Vznetový motor vozidla, je umiestnený nad nápravu, aby jeho výstupný krútiaci mo-
ment mohol byť v čo najkratšej vzdialenosti distribuovaný cez prevodovú skriňu a di-
ferenciály do kolies. Rozmery miesta pre motor sú zhodné s dnešnými možnosťami 

Obr. 6-7 Elektromotory KBM 163 [45]

Obr. 6-8 Rozmiestnenie komponentov vo vnútri dampru
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motorov, avšak použitie momentálne dostupných motorov by bolo nevýhodné. Pre 
následnú výrobu by bolo potrebné vyvinúť motor špeciálne pre toto vozidlo. Predpo-
kladaný je agregát s vyspelejšími hodnotami spotreby paliva a emisií. Potrebný by pre-
to bol motor splňujúci budúce emisné normy EU V / Tier 5, ktoré by poadľa súčasne 
dostupných informácii mali byť platné od roku 2020. Motor spolu s elektromotormi 
v kolesách by mal vozidlo zaradiť vozidlo do kategórie najvýkonnejších strojov s vý-
konom nad 270 kW. [41, 47]

6.5 Materiály vozidla
Prevládajúcim materiálom na vozidle je oceľ. Z hľadiska pevnostných charakteristík, 
je to najvhodnejší materiál. Korba a podvozok sú riešené takmer výhradne z rôznych 
druhov ocelí, kabína má potom z časti oceľový charakter. Kabína má všetky spodné 
časti riešené z ocelí s farebnou povrchovou úpravou, na základe nutnosti odolávať 
zemitým prekážkam v prostredí pohybu damperu. Vrchné časti kabíny by potom v zá-
vislosti na určení povrchov boli vytvorené z tvrdých plastov podporených nosnými 
konštrukciami, kde by bolo za potreby. Sklenené povrchy okien a priehľadné plastové 
povrchy krytovania osvetlenia musia spĺňať bezpečnostné normy. [42]

6.6 Prístup do kabíny
Cieľom tejto diplomovej práce je aj zlepšiť ergonómiu nastupovania. Preto bolo po-
trebné vymyslieť systém nastupovania tak, aby sa eliminovalo nastupovanie cez scho-
díky a rebríky smerom nahor, a aby sa obsluha do kabíny mohla dostať ľahším spôso-
bom. Nakoľko predná „nárazníková“ časť vozidla musí ostať rozčlenená čo najmenej, 
so skoro vôbec žiadnymi pohyblivými časťami, a s čo najväčšou tuhosťou a odolnos-
ťou voči prostrediu pri pohybe smerom dopredu, tak mohol vzniknúť systém posunu 
presklenej časti kabíny pomocou dvoch fáz. 

Popis celého pohybu kabíny a nástupu do vozidla / výstupu z vozidla je vykonávaný 
v nasledujúcich bodoch:
• Neutrálna poloha - V princípe poloha počas činnosti stroja, väčšinou s obsluhou vo 
vnútri vozidla a počas jazdy. Ďalej počas dlhodobej nečinnosti stroja, napríklad pokiaľ 
vozidlo ostáva na stavenisku alebo lome počas noci a je zabezpečené proti nepovole-
nému vnuknutiu do stroja. Kabína sa nachádza zasadená do celého predného objemu.
• Prvá fáza - Vysunutie presklenej časti smerom dopredu vo vodorovnom smere. 
Vzdialenosť pohybu je 1 700 mm.
• Druhá fáza - Kabína sa zosunie smerom nadol pod uhlom 15°. Na spodnej strane 
sa nachádzajú senzory, ktoré v prípade potreby posun kabíny zastavia. Nástup potom 
bude možný aj pokiaľ sa vozidlo nenachádza na rovnom povrchu. 
• Nástup / výstup - Po dokončení druhej fáze sa kabína zastaví v minimálnej výške 
450 mm do povrchu zeme. Táto výška je nastaviteľná podľa preferencii obsluhujúcej 
osoby. Obsluha následne klasicky manuálne otvorí dvere cez kľučky, a dvere sa otvo-
ria ako na bežných zariadeniach a vozidlách do boku. Prístup je možný z oboch strán, 
nakoľko je kabína symetrická. 
Pohyb systému sa potom obráti v opačnom smere, a obsluha sa buď v kabíne počas 
pohybu nachádza a je po zasunutí do neutrálnej polohy pripravená na obsluhu, alebo 
je takto vozidlo zamknuté a neprístupné.
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Pohyb kabíny je riešený pohyblivými a nepohyblivými nosníkmi, hydraulickými pies-
tami, a podobné riešenia sa vyskytujú na iných ťažkých stavebných a agronomických 
strojoch a vozidlách. Maximálny uhol pojazdu korby v zmyslom smere podľa bez-
pečnostných normovaných údajov je 15°, čo tento systém splňuje. Bezpečnosť proti 
pritlačeniu kabíny na objekty alebo osoby je riešená senzormi, ktoré rovnako slúžia aj 
na určenie výšky kabíny v polohe pre nástup / výstup. [42]

Ďalšou dobrou vlasnosťou kabíny je tlmenie nárazov na celú prednú časť, nakoľko sa 
nachádza umiestnená na hydraulických piestoch, a počas prevádzky vozidla cez nároč-
ný terén je možnosť za pomoci elektronických systémov tlmiť pohyb kabíny.

Obr. 6-9 Systém prístupu do kabíny
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6.7 Bezpečnostný východ
Na sklápači z bezpečnostných dôvodov musí byť z obslužného miesta minimálne jeden 
iný východ, ako hlavný. Pre prípad nebezpečnej situácie z ktorej by obsluha musela 
hľadať únik, sú a sklápači dva bezpečnostné východy. V prípade núdze by sa na ľavej 
a aj pravej strane vysunuli dočasné schodíky, aktivované zo záložného zdroja vozidla. 
Tieto schody by sa taktiež dali aktivovať aj manuálne. Obsluha by potom otvorila dve-
re, prešla po schodoch popri motorovej časti, a zliezla po zadných schodíkoch smerom 
nadol. Bezpečnostný východ je teda umiestnený na oboch stranách vozidla. V prípade 
prevrátenia, zablokovania oboch dverí alebo situácie, kedy by obsluha nemohla unik-
núť týmito východmi, by bolo možné rozbiť čelné sklo sklápača a bezpečne vyliezť 
smerom dopredu. [42]

6.8 Výhľad z kabíny
Nakoľko na navrhnutom dampri boli oproti iným súčasným vozidlám medzi sebou 
presunuté funkčné prvky a miesto vodiča, došlo aj k čiastočnej zmene pozorovacích 
uhlov z vozidla. 

Momentálne pozorovacie uhly pri bočnom zobrazení vozidla sú oveľa širšie, ako pri 
dnes dostupných vozidlách. Posunula sa aj spodná hranica možného pozorovania. Ob-
sluha má preto lepší výhľad počas jazdy na priestor pred sklápačom a tým pádom aj 
lepšiu možnosť reagovať za časté zmeny v teréne. Výhľad smerom nahor sa taktiež 
zväčšil, ale tento fakt pre obsluhu nie je až tak podstatný, skôr sa jedná len o efektné 
presvetlenie kabíny. V prípade potreby by bolo možné na presklenú časť aplikovať 
clony proti prílišnému slnečnému žiareniu. Celkovo má obsluha možnosť výhľadu 
v uhloch 12°, 60° a 45°.

Priame pozorovacie uhly vodiča do strán sú viac obmedzené, ako v prípade konku-
rencie, pretože sa na vozidle nenachádzajú okná smerom dozadu. Tento fakt ale v do-
statočnej miere kompenzuje kamerový systém nasmerovaný proti smeru jazdy. Tieto 
pozorovacie uhly sú v rozmedziach 87°, 50° a 87°.

Obr. 6-10 Únikový východ z kabíny vozidla
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6.9 Kamerový systém
Kamerový systém, je systém, ktorý napomáha vodičovi v lepšej orientácii. Tvoria ho 
dve kamery na každej strane kabíny (jedna na skle dverí, druhá zase v blatníku) a jedna 
kamera v strede zadného osvetlenia, medzi bielym svetlom. Obe kamery na kabíne sú 
orientované do zadu, pričom obe majú rozdielny uhol natočenia, tak aby bola pokrytá 
prevažná väčšina okolia vozidla. Vodič je tak vizuálne informovaný o dianí v okolí 
vozidla. Na vozidle nie sú potrebné, ani prítomné žiadne spätné zrkadlá, ktoré by v ko-
nečnom dôsledku mohli neprirodzene vstupovať z objemov kabíny. V prípade, že by 
kupujúcemu zákazníkovi tento systém nevyhovoval, mohli by namiesto neho byť do-
datočne klasické spätné zrkadlá namontované, ale tento fakt sa neodporúča (vizuálne 
znetvorenie vozidla, možné poškodenie v náročnej prevádzke). Kamery sú umiestnené 
tak, aby sa zabránilo ich zbytočnému zašpineniu. Obraz z kamier je potom premietaný 
na displejoch v kabíne, umiestnených na nosníkoch. Obraz z piatej kamery v zadných 
svetlách je premietaný na displej pod volantom vodiča.

Obr. 6-11 Pozorovací uhol pred vozidlo

Obr. 6-12 Rozsah priameho výhľadu z kabíny 
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Obr. 6-13 Umiestnenie kamier

Obr. 6-14 Pohľad z pozície vodiča na spätné displeje
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6.10 Osvetlenie vozidla
Dobrá viditeľnosť vozidla v horších svetelných podmienkach (noc, hmlisté počasie 
atď.) a viditeľnosť z vozidla na okolie sú podmienkou pre neustálu pracovnú schop-
nosť stroja. Zabezpečuje sa tým aj ekonomická výhodnosť vozidla, nakoľko pracovný 
cyklus môže byť takmer nepretržitý. Osvetleniu vozidla bolo teda špeciálne prihli-
adané, aby sa vozidlo kladne vymedzilo voči konkurenčným strojom. Použité boli 
moderné technológie osvetlenia pomocou LED svetiel, určené špeciálne pre tento typ 
odvetvia. Použité sú ako aj v bežnom bielom a červenom osvetlení, tak aj vo výstraž-
nom oranžovom blikajúcom osvetlení. [48]

6.10.1 Bežné osvetlenie
Ako bežné osvetlenie sklápača sa berie do úvahy biele svetlo smerom doperdu, čer-
vené osvetlenie smerom dozadu, a prisvietenie na pracovnú plochu za sklápačom po-
mocou bieleho osvetlenia. Osvetlenie je logicky riešené podobne ako osvetlenia na 
vozidlách pozemných komunikácii. Predné osvetlenie sklápača je rozdelené na 3 časti. 
Primárne, obrysové a sekundárne. Zadné osvetlenie je riešené v celku, prihliadané je 
výhradne na funkčnosť.

Primárne osvetlenie, ktoré je najsilnejšie sa nachádza priamo pred vodičom. Jeho 
umiestnenie je volené za hranicu predného nárazníka na nasledujúcu plochu tak, aby 
sa zamedzilo jeho možnému znečisteniu od blata, prachu a podobne. Samozrejme sa 
tento fakt v prípade extrémne blatistého prostredia a určitých podmienok nedá úplne 
eliminovať. Toto osvetlenie obsahuje väčšie množstvo LED diód, ktoré sú senzoricky 
zapínané na základe potreby vzhľadom na svetelné podmienky. Toto osvetlenie pokrý-
va najväčšiu časť plochy pred vozidlom. 

Obrysové osvetlenie sa nachádza na vozidle najnižšie. Pridáva vozidlu jeho špecifický 
výraz, a slúži najmä na vizuálne definovanie rozmerov vozidla pri pohľade z predu 
a boku. Osvetlenie je zapnuté počas celej prevádzky vozidla, aj v prípade dobrých 
svetelných podmienok. Zvyšuje to bezpečnosť prevádzky.

Sekundárne osvetlenie s nachádza v prieduchovom leme motora po oboch stranách 
vodiča. Toto osvetlenie slúži na prisvietenie okolitého prostredia v prípade zlých pod-
mienok. Zapínané je manuálne obsluhou vozidla a prevažne sa používa na osvetľova-
nie v noci. Je taktiež čiastočne nastaviteľné, aby mohla obsluha určiť potrebné miesto 
nasvietenia.

Zadné osvetlenie (v tejto podkapitole brané s výnimkou výstražného osvetlenia, ktoré 
sa tu tiež nachádza) je kompaktne uložené do jedného objemu. Červene zafarbené 
LED diódy sa nachádzajú na krajoch, a svojím svietením označujú vozidlo v pre-
vádzke. Význam týchto svetiel je hlavne pokiaľ sa jeden pracovný cyklus opakuje 
viacerými vozidlami, ktoré idú za sebou. Pri brzdení sa tieto červené svetlá rozsvietia 
jasnejším svetlom, čo poskytne informáciu o spomalení vozidla obsluhujúcej osobe 
v nasledujúcom sklápači. Pokiaľ by vozidlo muselo vykonávať pohyb bez korby, čer-
vené a brzdové osvetlenie sa nachádza aj na vrchnej časti krytovania motora. Biele 
svetlo v zadnej časti pri kamere slúži na prisvietenie prostredia pre kameru, používané 
bude pri cúvaní vozidla. Tiež sa tým okolie informuje o tom, že vozidlo cúva.

6.10

6.10.1



Konštrukčne technologické a ergonomické riešenie 

strana
76

6.10.2 Výstražné osvetlenie
Dôležitou súčasťou a inováciou sklápača sú integrované výstražné svetlá. Predchád-
zajúce sklápače vo veľkej miere tieto svetlá nemajú, ale v prípade, že na súčasných 
sklápačoch majáky sú, tak bývajú primontované dodatočne a vyčnievajú na rôznych 
miestach z karosérie. Tieto miesta potom sú aj náchylnejšie na poškodenie, alebo pô-
sobia neeseticky. Rovnako ako aj biele a červené osvetlenie, sú tieto svetlá riešené 
pomocou zafarbených LED diód, vyrábaných špeciálne pre ťažobný segment vozidiel. 
Výhodou takto skonštruovaných svetiel je ich menšia plocha oproti klasickým majá-
kom, ako aj lepšia svietivosť. V bežnej praxi sa takéto výstražné osvetlenie nachádza 
pomerne často, v ťažobnom segmente tomu až ta často nie je, avšak tento trend začína 
naberať na popularite. Na nadizajnovanom dampri sa výstražné osvetlenie oranžo-
vej farby nachádza v prednom leme mriežky motora, v olemovaní krytovania motora 
a v celkovom zadom osvetlení. Na kabíne sú majáky umiestnené v najvyššom bode 
karosérie. Majáky sú rozmiestnené tak, aby bolo pokryté okolie vozidla vo väčšine prí-

Obr. 6-15 Plne zapnuté osvetlenie v predu

Obr. 6-16 Osvetlenie zadnej časti vozidla
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padov, a aby vozidlo bolo dostatočne viditeľné inými pracovníkmi. Osvetlenie potom 
bliká v intervaloch. Intervaly sú nastaviteľné podľa danej potreby zvýraznenia vozi-
dla. Možnosťou je taktiež aj segmentovanie jednotlivého LED osvetlenia pri blikaní, 
pričom ak určitá časť daného osvetlenia svieti, ďalšia časť je zhasnutá a opačne. [49]

Obr. 6-17 Rozsah výstražného osvetlenia
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6.11 Servisný prístup
Sklápač, ktorý je v pracovnom procese zapojený dlhé hodiny, a pracovné cykly sa 
opakujú v častých intervaloch potrebuje aj častejšiu údržbu. Pri tejto údržbe dochádza 
napríklad k výmene prevádzkových kvapalín, kontrole celkovej funkčnosti motorovej 
časti stroja a pod. Prístup k funkčným častiam vozidla je teda vhodne riešený dvojitým 
spôsobom. V prvom rade, pri menších kontrolách a výmenách kedy servisujúca ob-
sluha nepotrebuje až tak rozsiahly prístup do vnútra vozidla, je odklopené krytovanie 
motora smerom nahor za pomoci vnútorných piestov. Obsluha vystúpi na schodíky, 
ktoré sa nachádzajú za zadným kolesom, odklopí krytovanie a vystúpi ďalej po schodí-
koch na obslužnú plošinu. Druhotne, pre prístup ku akumulátorom a ostatným častiam 
motora, sú vysunuté schodíky z karosérie smerom dopredu, a posunie sa aj kabína. 
Vzniká tak dostatočné miesto pre servis ďalších častí vozidla. Obsluha sa potom vie 
dostať cez schodíky kam potrebuje. Ak by nastala potreba mať zároveň prístup do ka-
bíny vozidla, predná časť kabíny sa môže jednoducho zosunúť smerom nadol, ako je 
to v prípade bežného nastupovania do sklápača.

Obr. 6-18 Prístup ku motoru

Obr. 6-19 Prístup ku motoru a akumulátorom v prípade rozsiahlejšej poruchy
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6.12 Iná funkčnosť vozidla
Nakoľko sklápač ako taký je stroj veľmi vhodne konštruovaný na prepravu v nároč-
nom teréne nespevnených ciest, jeho možnosti sa nevyužívajú iba na prepravu zemi-
tého materiálu. V určitých prípadoch je pri stavbe ciest, stavbe budov, v lomoch, a pri 
inej banskej činnosti potrebné prepraviť kvapalný materiál. Pre tieto prípady na dam-
pri nastáva možnosť odpojiť korbu a pripojiť cisternu. Pre tému tejto diplomovej práce 
je z tohoto hľadiska podstatné len riešenie bez korby. Osvetlenie na takomto vozidle 
je umiestnené na kabíne.

Obr. 6-20 Sklápač bez korby

6.12
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7 FAREBNÉ A GRAFICKÉ RIEŠENIE
V tejto kapitole bude popísané farebné riešenie ťažobného sklápacieho vozidla, jeho 
funkčnosť a zohľadnenie charakteristík takéhoto farebného riešenia, ako aj ďalšie fa-
rebné varianty. Tiež sa bude popísané grafické riešenie značenia vozidla. 

7.1 Primárne farebné riešenie
Výsledne použité farebné riešenie bolo zvolené na základe viacerých faktorov. Zo-
hľadňované boli:
• Viditeľnosť vozidla - Z hľadiska bezpečnosti v pracovnom procese bolo nutné za-
chovať čo najlepšiu viditeľnosť vozidla. Docieliť to bolo možné paletou výrazných 
kontrastných farieb (kontrastných voči prírodným zemitým farbám podkladu na stav-
bách, v lomoch a pod.) Princíp viditeľnosti sa zakladá na bežných fyzikálnych javoch 
rozdielnej vlnovej dĺžky odrazeného svetla od povrchu materiálu, a jeho viditeľnosti 
bežným okom v rôznych vzdialenostiach. Toto hľadisko sa zhoduje s cieľom diplomo-
vej práce, zvýšenie viditeľnosti vozidla. [50, 51]
• Príslušnosť ku odvetviu - Segment pracovných strojov, ťažobných zariadení a po-
dobných ťažkých strojov má z dlhodobého hľadiska tradíciu v určitých farebných 
kombináciách a špecifických druhoch farieb. Farebné kombinácie žltých, žlto čiernych 
a iných svetlých odtieňov plôch strojov sa začali vyskytovať v povojnovom období, 
ako následok rozvoja dizajnu. Výskyt takýchto farieb pretrvával až do súčasnosti, s vý-
nimkou vozidiel a strojov, ktoré mali za snahu sa vymedziť voči konkurencii. Vozidlá, 
ktoré sa odlišovali, ale stále zachovávali princípy dobrej viditeľnosti. [1, 2, 14, 32]
• Charakteristika farebnej kombinácie ostatných strojov výrobcu - Pre dobrú 
identifikáciu špecifického výrobcu strojov, pre identifikáciu značky výrobcu už na 
prvý pohľad, a jeho nezamenenie s iným výrobcom, alebo inou značkou je podstatné 
zjednotenie všetkých strojov a vozidiel. Toto zjednotenie sa dá aplikovať aj cez fareb-
né riešenia strojov, pričom každá dizajnová rada výrobcu musí mať rovnaké charakte-
ristické prvky v rovnakej farebnosti. Jedná sa napríklad o celožlté stroje s detailnými 
prvkami čiernych kabín a lyžíc v prípade bágrov. Dôležitým je následne aj jednotný 
odtieň danej dominantnej farby na všetkých zariadeniach, ktorý sa potom líši od iných 
konkurenčných strojov. Tento fakt je na prvý pohľad síce banálny, ale v podvedomí 
a pamäti človeka takáto kombinácia jasne evokuje danú značku a výrobcu. Nakoľko 
pri navrhovaní ťažobného sklápača neboli k dispozícii žiadne predchádzajúce stroje, 
zaradenia ani vozidlá a návrh sa nemusel viazať na špecifického výrobcu, celková fa-
rebnosť mohla byť riešená len na základe ostatných princípov. [52] 
• Rozdielne farebné štandardy a farebné palety - Riešenie farebnosti stroja musí 
brať do úvahy aj farebné štandardy. Pre stavebné stroje, cestnú bezpečnosť, priemysel-
né odvetvie a architektúru sú v európskych podmienkach prevažne používané farebné 
štandardy stanovené vzorkovníkmi RAL. Tieto štandardy zabezpečujú, že aj v prípade 
výroby jednotlivých komponentov na rozdielnych miestach dôjde k presnej jednotnej 
farebnosti vozidla a minimalizujú sa prípadné odchýlky. Taktiež zabezpečujú aj zhodu 
na výslednej farebnosti stroja voči pôvodnému návrhu, a zabezpečujú  zhodu fareb-
nosti na všetkých nasledujúcich vyrobených strojoch danej spoločnosti. [53]

Výsledná farebnosť bola stanovená na základe všetkých predchádzajúcich faktorov. 
Najvýhodnejším riešením je farebnosť onačená ako RAL 1023. Táto žltá farba s jem-
ným nádychom oranžovej je dostatočne výrazná, evokuje aktivitu vozidla, z bezpeč-

7
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nostného hľadiska upozorňuje na vozidlo, je rozdielna od konkurenčných žlto zafarbe-
ných vozidiel, a principiálne môže zadefinovať smer pre prípadné ďalšie stroje, pokiaľ 
by sa tak výrobca rozhodol. Farba bola použitá takmer na všetkých povrchoch vozidla, 
okrem funkčných častí, ako sú pneumatiky, zábradlia, protišmykové plochy na státie 
obsluhy, piesty a pod. Výnimku tiež tvoria dvere vozidla, ktoré sú rovnako ako ostatné 
funkčné časti zafarbené na čierno. Delenie kabíny v čierno presklenej kombinácii in-
tuitívne definuje priestor obsluhy vozidla. Žlto čierna farebná kombinácia bola použitá 
aj na zvýraznenie prvkov pre prichytenie obsluhy a na otváranie dverí. [51, 53]

7.2 Doplnkové farebné riešenia
Na základe rovnakých faktorov ako primárne riešenie, boli volené aj ďalšie dve fareb-
né riešenia pre sklápacie vozidlo. Jedná sa o farebnosti oranžová RAL 2003 a červená 
RAL 2002. Tieto riešenia by mohli byť uplatnené, pokiaľ by si konečný zákazník 
objednával viac vozidiel a chcel by ich prispôsobiť vizuálnej identite svojej firmy. Iné 

Obr. 7-1 Finálna farebnosť

Obr. 7-2 Farebné doplnkové riešenie - oranžová farebnosť
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farebné riešenia by neboli odporúčané, vo výnimočných prípadoch by však boli povo-
lené. Išlo by o prípady odberu extrémne veľkého počtu vozidiel a len prípady zjednote-
nia s už existujúcimi vozidlami zákazníka. Tieto farebnosti by aj napriek voľbe klienta 
museli spĺňať logické predpoklady pre dobrú viditeľnosť vozidla. [53]

7.3 Grafické riešenie
Grafické riešenie sa obmedzuje len na označenie vozidla jeho názvom U625DT. 
Umiestnené je na krytovaní motora z oboch strán. Miesto je zvolené na základe 
najmenšieho možného znečistenia a deformácie tejto plochy, počas dlhodobého po-
užívania stroja. Tvar grafického riešenia kopíruje tvar vozidla v tomto mieste. Font 
textu je zvolený vhodne ku tvarom a účelu vozidla.

Obr. 7-3 Farebné doplnkové riešenie - červená farebnosť

Obr. 7-4 Graficky spracovaný názov vozidla

7.3





Diskusia

strana
85

8 DISKUSIA
Kĺbový ťažobný sklápač má okrem technických, výkonnostných a dizajnérskych cha-
rakteristík aj ďalšie vlastnosti, ktoré majú opodstatnený vplyv na obsluhu, spoločnosť, 
a celkové postavenie vozidla vo svete, počas celej životnosti stroja. V tejto kapitole 
budú tieto charakteristiky zhrnuté.

8.1 Psychologické aspekty
Dôležitým vplyvom v pracovnom procese je psychická pohoda obsluhy stroja. Pokiaľ 
má obsluhujúca osoba menšiu psychickú záťaž, minimalizujú sa pracovné nehody a za-
braňuje sa tak aj úrazom na pracovisku a poškodzovaniu vybavenia. Riešením lepšej 
psychickej pohody obsluhy ťažobného sklápača je  prístup do vozidla, ktorý eliminuje 
náročné nastupovanie a vystupovanie do vysokej kabíny po schodíkoch. Obsluha má 
tiež k dispozícii elektronické systémy v podobe kamier, kde okrem zobrazenia diania 
okolo vozidla upozorňujú na prípadné nebezpečenstvo, čím ubezpečujú obsluhu o eli-
minovaní prípadných finančných strát voči zamestnávateľovi v prípade nehody. Vodič 
sa tak môže plne zamerať na vykonávanie potrebnej činnosti vo vnútri kabíny tak, aby 
nemusel myslieť na kritické situácie. 

Druhým dôležitým vplyvom, je vplyv na ostatné osoby nachádzajúce sa na stavenis-
ku, lome a pod., kde sa vozidlo pohybuje. Vozidlo musí byť vnímané pozitívne, ale 
s dostatočným rešpektom, nakoľko sa v porovnaní s človekom jedná o veľký stroj. 
Navrhnuté vozidlo svojím tvarovaním prednej takzvanej masky alebo výrazu kabíny 
tento fakt splňuje.

Dodatočne môže byť braný do úvahy psychologický vplyv na bežnú populáciu, ktorá 
sa s vozidlom najčastejšie stretne len na pár sekúnd počas prechodu popri stavenisku, 
kde sa stroj nachádza. Názor na vozidlo musí byť tiež vytvorený v priebehu týchto 
niekoľkých sekúnd na základe jeho vizuálnej stránky. Tento vplyv môže byť takmer 
zanedbateľný, avšak ideálne je aby vozidlo tieto osoby vnímali ako výkonný stroj 
s unikátnou funkciou. 

8

Obr. 8-1 Vozidlá v pracovnom procese

8.1
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8.2 Ekonomické aspekty
Keďže damper spadá do kategórie najvýkonnejších vozidiel s najväčšími technickými 
charakteristikami, zodpovedá tomu aj cena. Tá sa bude pohybovať v rádoch miliónov 
českých korún za samostatné vozidlo. Stanovenie presnej ceny však nie je možné, 
nakoľko sa z technického hľadiska jedná len o koncepčné vozidlo. Vozidlá sú v pre-
važnej miere priamo kupované veľkými podnikmi a korporáciami.

Ťažobné a stavebné vozidlá s vysokými technickými parametrami, ako je aj prípad 
sklápača riešeného v tejto diplomovej práci, sú často pre menšie a stredné podniky 
nepotrebné počas celej dĺžky roka, ale používané sú len v krátkodobých obdobiach na 
základe konkrétnych zákazok danej firmy. Tieto podniky preto dané vozidlá priamo 
nekupujú, pretože ich servis, uskladnenie a celková rentabilita by neboli pre firmu 
prínosné. Na základe toho sa na trhu osvojil koncept prenájmu vozidla na dlhšie či 
kratšie obdobie, zabezpečený priamo výrobcom daných strojov, alebo distribútorom 
v danej krajine, ak sa tam pobočka výrobcu nenachádza. Koncept je výhodný ako aj 
pre menšie a stredné firmy, tak aj pre výrobcu a predajcu vozidiel, nakoľko sa jedná 
o priamy kontakt so zákazníkom a vozidlo alebo aj iné stroje mu môžu byť požičia-
vané takzvane na mieru. Výrobca alebo predajca môže jedno vozidlo v rozpätí celého 
roka požičiavať viacerým zákazníkom, a teda vozidlo je v dostatočnej miere využí-
vané. Servis takéhoto vozidla je potom zaručený vysoko kvalifikovaným a odborným 
personálom výrobcu alebo predajcu. Navrhnuté vozidlo do určitej miery počíta aj s ta-
kýmto riešením. [54]

Servis vozidla, spotreba paliva, výmeny príslušných dielov po určitej prevádzkovej 
dobe, životnosť vozidla sú ďalšími čiastkovými ekonomickými faktormi, ktoré vozi-
dlo vytvára. Presné určenie všetkých dielčích faktorov je momentálne nemožné, preto-
že by sa do úvahy musel brať stroj, ktorý má už konkrétne použité a riadne otestované 
technické riešenia. V prípade konečného technického návrhu a výroby vozidla by ale 
mal byť na charakteristiky v týchto kategóriách kladený dostatočný dôraz, aby bolo 
vozidlo konkurencie schopné a zákazník si k nemu našiel cestu. 

Obr. 8-2 Odstavené vozidlá
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8.3 Sociálne aspekty
Sociálna funkcia navrhnutého dizajnu sa prevažne opiera o skutočnosť globálneho 
populačného rastu, nárastu spotreby nerastných surovín a potreby rozširovania inži-
nierskych a cestných sietí na miestach neprípustného terénu, ako aj opravu týchto sietí.  
Bežná populácia by navrhnutý stroj nevnímala často, a neprikladala by mu potrebnú 
váhu. Podstatná je ale odborná časť verejnosti, ktorá by aspoň čiastočne o vozidle 
vedela.

Pozitívnym faktorom je využitie hybridného pohonu, ktorý sa oproti konkurencii na 
sklápacích vozidlách nenachádza nikde. Takýto pohon potom evokuje posun v techno-
logických možnostiach aj v inak relatívne kľudnom odvetví, poukazuje na rozdielny 
prístup ku životnému prostrediu a tým sa dostatočne odlišuje. Návrhu by mala byť 
pripisovaná menšia ekologická náročnosť ako iným konkurenčným vozidlám, pretože 
výsledné pohonné jednotky majú menšiu exhaláciu pevných častíc ako bežné motory. 
Fakty tohoto rozmeru sú vhodným štartovacím mostíkom pre úvahu o kúpe vozidla.

Po skončení životnosti je vozidlo vo veľkej miere recyklovateľné. Prevažná časť sklá-
pača sa skladá z ocelí, plastov, skla, z materiálov vhodných pre ďalšie použitie. Pred-
pokladaný je budúci vývoj technológií pre ešte lepšiu recykláciu.

8.3
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9 ZÁVER
Diplomová práca sa zoberá návrhom dizajnu ťažobného kĺbového sklápacieho vozi-
dla, často označovaného ako damper. Navrhovaný stroj spadá do kategórie najvýko-
nnejších kĺbových sklápacích vozidiel s výkonom pohonných jednotiek nad 270 kW  
a  pohonom všetkých šiestich kolies. Ovládanie vozidla prebieha za pomoci hydraulic-
kého kĺbu a vozidlo slúži na prepravu objemného zemitého a sypkého materiálu mimo 
pozemných komunikácii. 

Ako podklad pre tvorbu dizajnu boli spracované analytické časti, zaoberajúce sa hlav-
ne dizajnom súčasných zástupcov tejto kategórie strojov, technickými vlastnosťami 
týchto vozidiel podstatných pre následný dizajn vozidla, ako aj marketingovými pod-
mienkami súčasného globálneho trhu s ťažkou technikou. Analyzované boli vhodné 
aj zlé vlastnosti vozidiel, či už tvarové, ergonomické, technické a pod. Čiastočne bolo 
nastienené možné umiestnenie budúceho produktu na trh.

Na základe spracovaných analýz bolo možné pristúpiť ku riešeniu opakujúcich sa ne-
dostatkov vozidiel, pričom boli stanovené niektoré podstatné ciele ako zmena osvet-
lenia vozidla, prepracovaná ergonómia nastupovania a použitie hybridného pohonu. 

Výsledný návrh bol zhotovený na základe predošlých koncepčných hmotových štúdii. 
Dopracovanie návrhu bolo podmienené ergonomickými, technickými a estetickými 
charakteristikami, pri zachovaní približných rozmerov súčasných vozidiel, pri zacho-
vaní dobrých prepravných vlastností vozidla a pri zachovaní pohyblivosti vozidla. 
Unikátne tvarové riešenie sklápača nezjednocuje vozidlo ako celok, a nesnaží sa ne-
logicky pripútať obe časti ku sebe, ale jednoznačne opticky definuje časť pre obslu-
hu a nákladovú časť, snaží sa o odlišný tvarový prístup voči konkurenčným strojom, 
a poukazuje tak na možnosť iného pohľadu na sklápacie stroje. Tvar podtrhuje menej 
konvenčný prístup ku pohonu za kombinácie vznetového motora a elektromotorov.

Vozidlo má menej náročný prístup do kabíny obsluhy, znížené ťažisko vďaka použitiu 
elektromotorov, je zlepšená viditeľnosť z kabíny na základe iného umiestnenia kom-
ponentov a použitia kamerového systému, zlepšená viditeľnosť vozidla založená na 
princípe LED osvetlenia, čo sa zhoduje s cieľmi tejto diplomovej práce. Vozidlo spĺňa 
aj všetky bezpečnostné predpoklady. Farebne reflektuje princípy sklápacích vozidiel 
a ich tradíciu.

Ďalším postupom pre vznik stroja by s určitosťou bolo vyriešenie vnútornej časti ka-
bíny a celkové technické dopracovanie funkčných častí.

9
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11 ZOZNAM SKRATIEK

d / š / v – dĺžka / šírka / výška
CAT – spoločnosť Caterpillar
CO2 – oxid uhličitý
ROPS – Roll Over Protection System
FOPS – Falling Objects Protection System
LED – light-emitting diode
RAL  – Reichs-Ausschuß für Lieferbedingungen und Gütesicherung
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