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řízení mobilních strojů a jejich funkční principy. Dále jsou porovnávány odlišné typy 

řídicích jednotek posilovačů a jejich zapojení do obvodů. V práci jsou uvedené 

hydraulická schémata různých druhů zapojení. Cílem práce je také praktické zapojení 

obvodu s řídicí jednotkou posilovače řízení a prioritním ventilem. V závěru práce jsou 
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a CC LS pro kloubové stroje a stroje s přední řiditelnou nápravou. 
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– Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Department of 
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hydraulics components and its operating principles used in the field of mobile 

hydraulics for mobile machines steering and its function principles. There are 

compared different types of steering units and their integration into hydraulics circuits. 

Hydraulic schematics of various types of hydraulic connection also may be found in this 

work. This work also contains a practical connection with the steering unit and priority 

valve. The aim of the work is also practical connection of the circuit with steering unit 

and priority valve. In conclusion there are given practical application of steering units 

on different machines and their comparison i.e. OC, CC and CC LS for articulated 

machines and front steered axle. 
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Seznam použitých značek a termínů 

Symbol Význam Jednotka 

CC Řídicí jednotka s uzavřeným středem - 

OC Řídicí jednotka s otevřeným středem - 

LR Reaktivní řídicí jednotka - 

NLR Nereaktivní řídicí jednotka - 

B Šířka pneumatiky [m] 

D Průměr pístu hydromotoru [m] 

Gs Zatíţení nápravy [kg] 

F Síla [N] 

V Objem [m3] 

Vv Geometrický objem [m3] 

Q Průtok [m3∙s-1] 

ML Řídicí moment [Nm] 

d Průměr pístnice [m] 

i počet otáček volantu [-] 

n Otáčky [s-1] 

p 
                                        Tlak 

[bar] 

r 
Minimální efektivní rádius 

[m] 

μs Koeficient tření mezi pneumatikou a vozovkou 
[-] 

Π 
Ludolfovo číslo 

[-] 

Seznam značení ve schématech obvodu 

Symbol Význam  

P Přívod tlaku  

T Odpadní větev   

L Vstup vedoucí k hydromotoru  

R Vstup vedoucí k hydromotoru  

LS Řídicí signál  

CF Prioritní vstup  

EF Vedlejší vstup  
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1 Úvod 

Mobilní hydraulika je v dnešní době velice aktuální téma. Téměř kaţdý mobilní stroj 

obsahuje hydraulické obvody, které se nedají jednoduše nahradit ţádným 

mechanismem. Přenos energie mezi jednotlivými hydraulickými prvky je v mobilní 

hydraulice velmi jednoduchý, protoţe jako přenosový kanál se vyuţívá tuhého nebo 

pruţného vedení. Z tohoto pohledu jsou hydraulické systémy projekčně méně náročné 

neţ např. mechanické a vyznačují se vysokou výkonovou hustotou. Toto je základní 

předpoklad pro implementaci takovýchto prvků na mobilní stroj, kde je obvykle 

nedostatek zástavbového prostoru. Většina výrobců např. zemědělských nebo 

stavebních strojů implementuje do systému pro řízení náprav posilovače, které fungují 

na principu hydraulických mechanismů. V oblasti vyuţití posilovačů řízení v mobilní 

technice je moţné řešení stejného problému řízení náprav provést hned několika 

způsoby, coţ dává šanci vybrat si efektivní variantu pro daný stroj a jeho pouţití. 

Tato práce se zabývá v úvodní části funkčním popisem jednotek posilovačů řízení, 

dále jsou specifikovány a popsány další nezbytné prvky navrţeného obvodu. Práce 

zahrnuje problematiku funkce jednorotorových i dvourotorových jednotek s uzavřeným 

nebo otevřeným středem. Je vysvětlen rozdíl v jejich principu funkce. Z pohledu 

kombinace obvodu výkonové hydrauliky a pohonu posilovače řízení je zmíněn princip 

funkce prioritního ventilu, jeho částí a implementace do obvodu. Práce se bude také 

věnovat vysvětlení nouzových funkcí řídicích jednotek, ke kterým dochází při výpadku 

hydrogenerátoru.  

Cílem práce je popis, vytvoření a odzkoušení funkčního hydraulického obvodu 

s jednotkou posilovače řízení typu CC v kombinaci s prioritním ventilem a rozváděčem 

s otevřeným středem pro ovládání přídavných funkcí hydrauliky. Nedílnou součástí 

práce je vytvoření schémat funkčních obvodů a jejích porovnání pro kloubové stroje a 

stroje s přední řiditelnou nápravou.  Testováno a měřeno je několik moţnosti zapojení 

obvodů s různými řídicími jednotkami s nebo bez prioritního ventilu.  
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2 Úvod do problematiky posilovačů řízení 

V dnešní době vyuţíváme hydraulické systémy z několika důvodů. Především 

proto, ţe jsou schopny generovat velké síly a krouticí momenty, takţe je relativně 

snadné pracovat s těţkými předměty, manipulovat s těţkými břemeny a tím vlastně 

usnadňovat práci. Také je velmi důleţité zmínit hydraulické vedení energie. Před 

několika desítkami let se k přenosu energie hojně vyuţívala kardanová hřídel. Tato 

hřídel je stále velmi uţitečná, ale v některých odvětvích jde mnohem lépe nahradit 

právě hydraulickými systémy. Na obrázku 1 je silniční válec. Tento stroj potřebuje 

pohon jak na zadní, tak i přední běhoun.  V hydraulice stačí přivést kapalinu 

z hydrogenerátoru, která bude dodávat hydromotoru dostatečnou energii pro chod 

stroje. Jednoduché bude zapojení, údrţba i manipulace. V případě kardanové hřídele 

však přichází mnoho problémů – kudy tuto hřídel vést, jak docílit potřebného úhlu 

zatočení apod. Hydraulický systém je tedy efektivním řešením (nejen) pro tuto aplikaci. 

Můţeme hovořit o vyuţití ve stavebnictví, kde jeřáb navíjí nebo spouští těţký náklad. 

Hydrostatické systémy lze také vidět například i ve farmaceutickém nebo 

potravinářském průmyslu.  Tento obor tedy nalezneme v mnoha odvětvích od letectví  

a strojírenství, přes textilnictví, lékařství aţ po potravinářský průmysl. V mobilní 

hydraulice zmiňme nám uţ známý posilovač řízení nebo posilovač brzd, v letectví pak 

systémy pro zasunutí podvozku nebo vysouvání řídících lopatek. V textilnictví jsou 

často pouţívány přítlačné válce pro střih koberců a v potravinářském průmyslu hrají 

také důleţitou roli např. při plnění lahví. Je tedy nutné poznamenat, ţe hydraulické 

systémy jsou v současnosti zastoupeny ve velké míře téměř v kaţdém oboru. 

Obrázek 1 Silniční válec Ammann [9] 
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3 Základní prvky hydraulického obvodu posilovače 

řízení 

Kaţdý hydraulický obvod musí být tvořen několika základními hydraulickými prvky, 

aby byl funkční. Mezi ty patří hydrogenerátor, hydromotor, řídicí jednotka, ventily, ale i 

vedení tlakové tekutiny ve formě hadic, trubek atp. V následující kapitole jsou 

specifikovány prvky hydraulického obvodu posilovače řízení a princip jejich fungování. 

 Řídicí jednotka 3.1

Řídicí jednotka je ve své podstatě hydraulický prvek, tvořený z třícestného 

rozváděče, hydromotoru a několika pojistných a jednosměrných ventilů. Tento 

hydraulický prvek je velice uţitečný, napomáhá totiţ řidiči stroje (především se jedná  

o těţké stroje, např. traktory nebo bagry) s otáčením volantu. Strojník je s řídicí 

jednotkou schopen mnohem rychleji reagovat na případná rizika. Při kaţdém 

sebemenším pootočení volantu je řídicí jednotkou dopravován do lineárního 

hydromotoru takový objem tekutiny, který odpovídá určitému úhlu natočení volantu. 

Lineární hydromotor, do kterého se dostává hydraulická kapalina, následně zajišťuje 

natočení koles poţadovaným směrem. Řídicí jednotka se skládá z několika částí, které 

jsou popsány v kapitole 3.7. Tato řídicí jednotka má 4 vstupy. Jsou to vstupy P, T, R  

a L. Vstup P [2] na obrázku 2 přivádí tlakovou kapalinu do řídicí jednotky. Vstupy  

L [3] a R [4] propouští tlakovou tekutinu dále do/z obvodu (lineárního hydromotoru), 

přičemţ kaţdý vede kapalinu jiným směrem. Vstup T [1] je odpadní, stará se tedy  

o odvod kapaliny z řídicí jednotky. Také je zde vstup [5], který se nazývá LS. Tento 

vstup určuje přestavení šoupátka prioritního ventilu. Vstup LS je vyţadován především 

při zapojení s prioritním ventilem. 

1 

Obrázek 2 Vstupy řídicí jednotky [5] 
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 Řídicí jednotka OC 3.2

Řídicí jednotky OC (s otevřeným středem) mají konstrukci uzpůsobenou tak, aby 

byl v základní poloze propojen hydrogenerátor s nádrţí. To znamená, ţe bude 

v základní poloze propojen vstup P a T. Tyto jednotky se vyuţívají především 

v kombinaci s neregulovatelným hydrogenerátorem. Pokud je v základní poloze 

uzavřen vstup L i R, hovoříme o řídicích jednotkách OC/NR – non reaction. Pokud jsou 

ale tyto vstupy propojeny, jedná se o jednotku OC/R – reaction. Jednotky NR a R 

budou samostatně vysvětleny v následujících kapitolách.  Na obrázku 3 je schéma 

řídicí jednotky s otevřeným středem. 

 Řídicí jednotka CC 3.3

Řídicí jednotky s uzavřeným středem mají v základní poloze uzavřený vstup pro 

přívod tlakové kapaliny. Při uzavření středu dochází ke zvýšení tlaku  

za hydrogenerátorem, a proto se otevírá pojistný ventil, který přepouští kapalinu zpět 

do nádrţe. Vlivem otevřeného pojistného ventilu se tedy tlaková kapalina začíná 

zahřívat. Na obrázku 4 je schéma obvodu řídicí jednotky Sauer Danfoss OSPB 400 

CN. Můţete si zde všimnout zavřených vstupů vedoucím k vstupu L i R, coţ jasně 

dokazuje, ţe se jedná o řídicí jednotku s uzavřeným středem – CC. 

Obrázek 4 Schéma řídicí jednotky Sauer Danfoss OSPB 400 CN s uzavřeným středem [13] 

 

Obrázek 3 Schéma řídicí jednotky Rexroth LAGL800N11/210 s otevřeným středem [3] 
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 Řídicí jednotka LS 3.4

V případě řídicí jednotky se signálem LS můţe být tlaková kapalina dodávána jak 

do řídicího systému, tak také do pracovní hydrauliky (např. vysouvání/zasouvání válce 

při bagrování zeminy). Tato řídicí jednotka má o jeden vstup navíc pro připojení 

prioritního ventilu. Tento vstup je nazýván LS (tzv. „load sensing“) a stará se  

o řízení signálu ve formě tlakové kapaliny do prioritního ventilu. Ten pak v závislosti na 

signálu LS rozhoduje, kam tlaková kapalina putuje. Pokud je řídicí jednotka v základní 

pozici, řídicí signál protéká jednotkou posilovače do nádrţe. 

Tyto jednotky se dále dělí na statické a dynamické. Statické řídicí jednotky pro 

svou funkci vyţadují statický prioritní ventil a (nebo) statický regulační hydrogenerátor, 

který je schopen přijmout řídicí signál a tím regulovat průtok za hydrogenerátorem.  

U těchto jednotek je v neutrální poloze nulový průtok. Dynamické řídicí jednotky pro 

svou funkci vyţadují dynamický prioritní ventil a (nebo) dynamický regulační 

hydrogenerátor. Dynamické řídicí jednotky mají konstantní objemový průtok v řídicím 

signálu směrem z řídicí jednotky (i v neutrální poloze). 

 Reaction řídicí jednotka 3.5

Řídicí jednotka označená jako R tedy reaction (někdy také LR - „load reaction“),  

je jednotka reaktivní. Tato varianta řídicí jednotky má v neutrální poloze propojen vstup 

L a R, coţ řidiči umoţňuje vnímat i sebemenší pootočení kol v případě, ţe vozidlo 

najede na překáţku. Navíc se v reaction variantě kola vracejí do polohy „rovně“, coţ je 

často povaţováno za komfort. Ne vţdy je ale moţné (a nutné) pouţít variantu reaction  

a pouţijeme tzv. non reaction řídicí jednotku. 

 Non reaction řídicí jednotka 3.6

NR řídicí jednotky (často označované také jako NLR z anglického „Non Load 

Reaction“) nereagují na síly, které působí na kolo stroje. V takovém případě jsou 

vstupy L a R směřující k válci v neutrální pozici uzavřeny a kola se tedy při zastavení 

otáčení volantem nevracejí do polohy, která by zajišťovala jízdu rovně.  

 Prvky řídicí jednotky 3.7

K pochopení principu funkce potřebujeme znát, z čeho se jednotka skládá. Je to 

systém několika zásadních prvků, které zajišťují funkčnost celého řídicího systému.  

Na obrázku 5 je rozloţený pohled řídicí jednotky a číselně označené prvky. Začneme 

prvkem [1], jedná se o zpětný ventil, který zajišťuje, ţe se dopravovaná kapalina 

nevrací zpět. Dále je zde dvojice pojistných ventilů [2], které zajišťují, ţe nebude 

docházet k tlakovým špičkám, čímţ chrání vstupy L a R vedoucí do hydromotoru. 
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Pojistný ventil [3] slouţí k přepouštění kapaliny, která přesáhla povolený tlak, zpět do 

nádrţe. Číslem [4] je znázorněno pouzdro s antikavitačními ventily. Tyto ventily jsou 

v obvodu velmi důleţité a reagují na pojistné ventily. Pokud v obvodu dojde k náhlému 

zvýšení tlaku, pojistné ventily zareagují a propustí adekvátní mnoţství oleje do 

antikavitačních ventilů, které se zavřou, čímţ zabraňují vzniku nadměrného podtlaku 

v jednotce. Prvek [5] představuje vnitřní šoupátko, na němţ je nasunuto vnější 

šoupátko [7] s pruţinou „neutrální pozice“ [6]. Na hřídel [9] je nasazen čep [8]. Hřídel 

pohání ozubené kolo [11], které je poloţeno na oddělovací (distanční) desce [10]. 

Ozubené kolo je zasazeno do ozubeného věnce [12]. Celá tato konstrukce je pak 

přišroubována do těla řídicí jednotky a uzavřena víkem [13].  

 Nouzová řídící funkce 3.8

Nejdůleţitější vlastností mobilního stroje je bezpečnost jeho řízení. I proto je řídicí 

jednotka vymyšlena tak, aby při jakýchkoliv potíţí s dodávkou tlakové kapaliny byla 

schopna stroj řídit – tedy dodávat kapalinu do lineárního motoru, který otáčí koly stroje. 

Na obrázku 6 je zobrazen princip funkce řídicí jednotky při výpadku hydrogenerátoru.  

I přesto, ţe není dodávána tlaková kapalina hydrogenerátorem, je kapalina do válce 

dodávána. To proto, ţe řídicí jednotka můţe fungovat také jako hydrogenerátor na 

„ruční pohon“. Při otáčení volantem při výpadku hydrogenerátoru dá hovořit jako  

o polouzavřeném obvodu. Olej totiţ můţe být čerpán přes jednosměrný sací ventil 

přímo do řídicí jednotky, odkud je vytlačován do lineárního hydromotoru. Na obrázku 6  

je následně píst hydromotoru tlačen doprava, tudíţ kapalina z válce můţe mířit zpět  

Obrázek 5 Rozloţený pohled řídicí jednotky [5] 
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do řídicí jednotky přes sací zpětný ventil nebo do nádrţe. Strojník tedy otáčením 

volantem můţe v nouzi stroj řídit i bez nutnosti funkce hydrogenerátoru. Toto nouzové 

řízení má však i nevýhody. Především se vyţaduje dostatečná síla na volantu, která  

je dodávána řidičem stroje. Některé německé normy mají tyto nouzové síly ve volantu 

specifikované normy, které se zabývají bezpečností řízení. Výňatek z těchto norem  

 je zobrazen v tabulce 1. Jak toto testování probíhá je zobrazeno na obrázku 7.  

Obrázek 7 Schéma průběhu zkoušky dle německé normy [1] 

Obrázek 6 Funkce řídicí jednotky v nouzovém reţimu [1] 
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V dnešní době je vyţadován stále větší komfort řízení – i proto se firmy často snaţí 

dimenzovat řídicí jednotky tak, aby stačilo jen tři aţ pět otáček k maximálnímu zatočení 

stroje. To ovšem vyţaduje řídicí jednotky o větším geometrickém objemu, k tomu je ale 

potřeba většího krouticího momentu na volantu při zatočení. Někdy se proto můţe stát, 

ţe jsou síly při výpadku hydrogenerátoru příliš velké. Platí zde ale pravidlo, ţe moment 

na volantu je při určitém tlaku úměrný posunutí rotoru v řídicí jednotce. Z tohoto 

důvodu se tedy často volí dvourotorová řídicí jednotka, která má rotory dva.  

  
Maximální 
navržená 

rychlost [km/h] 

Připojený 
systém 

max. řídicí síla [dN] 
max. doba 
aplikace [s] 

3.2.2.3.1 ≤ 40 Žádný 60 8 

3.2.2.3.2 ≤ 40 Žádný Změna poměru 35 8 

3.2.2.3.3 ≤ 40 Brzdící systém 
Vozidla < 2,8 t                               
Vozidla těžší 

25      
40 

8 

3.2.2.3.4 ≤ 40 
Sekundární 
spotřebitel 

Způsobeno chybou 
řídicího systému                                  
Způsobeno chybou 
sekundárních 
systémů 

 
60       

 
35 

8 

3.2.2.3.5 > 40 Žádný   60 6 

3.2.2.3.6 > 40 Žádný Změna poměru 35 6 

3.2.2.3.7 > 40 Brzdící systém 
Vozidla < 2,8 t                               
Vozidla těžší 

25     
40 

6 

3.2.2.3.8 > 40 
Sekundární 
spotřebitel 

Způsobeno chybou 
řídicího systému                                  
Způsobeno chybou 
sekundárních 
systémů 

 
60       

 
35 

6 

Tabulka 1 Výňatek z § 38 německého silničního zákona o licenčním řádu řídicích jednotek [1] 

 Jednorotorová řídicí jednotka 3.9

Jednorotorové jednotky mají, jak uţ název napovídá, pouze jeden rotor, který 

zajišťuje dodávku kapaliny do lineárního hydromotoru. Geometrický objem této 

jednotky se tedy bude rovnat objemu kapaliny vytlačené rotorem do lineárního 

hydromotoru. Tyto jednotky jsou pouţity prakticky u všech traktorů vyskytujících se na 

dnešním trhu. Vyuţívají se především u lehčích strojů, které se pohybují rychlostí 

kolem 50 km/h. 

  



18 
 

 Dvourotorová řídicí jednotka 3.10

Na obrázku 8 je zobrazena dvourotorová řídicí jednotka v řezu. U tohoto typu 

jednotky jsou rotory vzájemně propojeny. To znamená, ţe funguje naprosto stejně, 

jako řídicí jednotka jednorotorová o stejném geometrickém objemu. Výrazně  

ale pomáhá vylepšit nouzový řídicí reţim. A to především z toho důvodu, ţe při 

výpadku hydrogenerátoru lze vysadit funkci jednoho rotoru v řídicí jednotce a tím 

zmenšit řídicí sílu. O to, zda fungují oba rotory nebo jen jeden, se stará píst [12] na 

obrázku 8. K tomuto pístu je přiveden hydraulický signál přímo z hydrogenerátoru, 

který zajistí chod obou rotorů. V případě, ţe hydrogenerátor nebude fungovat, písty  

se posunou doprava a zamezí tak vstupu kapaliny do druhého rotoru. 

Obrázek 9 Ukázka principu funkce dvourotorové řídicí jednotky [1] 

Obrázek 8 Dvourotorová řídicí jednotka [10] 
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Na Obrázku 9 je znázorněn princip funkce dvourotorové řídicí jednotky. Jak  

uţ bylo vysvětleno, pístem můţe být aktivován nebo deaktivován rotor 2. Vţdy, kdyţ 

hydrogenerátor dodává tlakovou kapalinu, se tyto písty posunou směrem doleva, coţ 

kapalině otevře cestu do rotoru 2 a také ven z něj. Kdyţ tedy hydrogenerátor přestane 

dodávat tlakovou kapalinu, písty se posunou doprava a uzavřou otvory z rotoru a do 

rotoru 2. Řidič stroje tedy bude schopen dodávat kapalinu do lineárního hydromotoru 

s menší námahou, neţ kdyby byly pouţity oba rotory zároveň. I to má ovšem nevýhodu 

– zmenší se geometrický objem řídicí jednotky. Tím se zmenší také objem kapaliny, 

dodávaný do lineárního hydromotoru, tudíţ se zvýší maximální počet otáček volantu. 

Řidič tedy bude muset otočit volantem vícekrát neţ u obou aktivovaných rotorů. 

 Princip činnosti řídicí jednotky 3.11

Princip činnosti si nejlépe vysvětlíme na obrázku 10, kde je řídicí jednotka v řezu. 

Při pootočení volantu o určitý úhel se pootočí také vnitřní šoupátko [1] vzhledem  

k vnějšímu šoupátku [2]. Velmi důleţitou roli zde hraje pruţina [4], která má na starosti 

dvě zásadní činnosti. Při otáčení volantem tato pruţina dovolí vnitřnímu šoupátku otočit  

se vzhledem k vnějšímu šoupátku. Tímto pootočením se otevírá průřez mezi 

šoupátkem a cívkou a kapalina proudí do rotoru [3], který následně vytlačuje kapalinu 

do lineárního hydromotoru. Nyní se při otáčení volantem otáčejí jak vnitřní, tak i vnější 

šoupátko. Otáčení vnitřního a vnějšího šoupátka zajišťuje čep (viz. obrázek 11). Další 

činnost, která je velmi důleţitá a pruţina zajišťuje její funkčnost, je uzavření průřezu 

mezi šoupátkem a cívkou.  

Obrázek 10 Řez řídicí jednotkou [1] 
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Na obrázku 11 je zobrazen vliv pruţiny na čep, který má v otvoru vnitřního 

šoupátka vůli a můţe tedy docházet k natočení vzhledem k vnějšímu šoupátku. 

K situaci, kdy se uzavře průřez mezi vnitřním a vnějším šoupátkem dojde tehdy, 

přestane–li se v určitém momentu otáčet volantem. Pruţina zareaguje a uzavře průřez 

tak, aby kapalina nemohla nadále proudit. Lineární hydromotor je v tuto chvíli 

v poţadované pozici a vozidlo tedy zatáčí přesně tam, kde řidič potřebuje. Nyní můţe 

sehrává svou úlohu pojistný ventil [5], který srovná hladinu tlaku na poţadovanou 

úroveň. Pojistné ventily [6] chrání vstupy L a R tím, ţe sniţují tlak kapaliny, která je 

odváděna do obvodu s antikavitačním ventilem [7]. Pokud tedy dojde k situaci, kdy 

pojistný ventil přepustí kapalinu, povede tato kapalina přes antikavitační ventil do 

nádrţe. V situaci, kdy není dodávána tlaková kapalina, funguje řídicí jednotka jako 

ruční hydrogenerátor a stále je moţno vozidlo řídit, bohuţel uţ ale nevyuţíváme energii 

tlakové kapaliny a proto jde otáčet volantem pouze s určitou námahou. Sací ventil [8] 

pak můţe přisávat kapalinu z nádrţe do řídicí jednotky 

 Prioritní ventil 3.12

Prioritní ventil je velice důleţitou částí obvodu s řídicí jednotkou a to především ve 

strojích, které vyuţívají hydraulický systém k další činnosti (např. bagr, který prohlubuje 

výkop). Ventil tohoto typu zapojujeme do obvodu s řídicí jednotkou LS, jelikoţ právě 

signál z řídicí jednotky určuje, kdy má být ventil „v prioritním reţimu“. Prioritní ventil 

slouţí k určení priority, kterou bývá s největší pravděpodobností řízení vozidla.  

Do ventilu tedy vstupem vstupuje tlaková kapalina, která můţe být vedena do dvou 

výstupů CF neboli „controlled flow”, tzv. kontrolovaný průtok a EF neboli „excess flow”, 

tzv. zbytkový průtok. Pokud je tlaková tekutina vedena do výstupu CF, jedná se zde  

o prioritní vedení. Pokud stroj neřídíme a pouze pouţíváme hydraulické mechanismy 

k práci (např. navíjení lana se zavěšenou zátěţí), vyuţívá se výstup EF. Pokud 

nastane situace, kdy se uprostřed činnosti pracovní (tedy přes EF výstup) vozidlo 

začne řídit, veškerá potřebná tlaková tekutina je vedena přes vstup CF. Velmi důleţitou 

Obrázek 11 Axonomický řez řídicí jednotkou [1] 
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roli zde hraje přívod signálu LS, který nám zajišťuje, ţe se při manipulaci s volantem 

vţdy dostane veškerý potřebný tlak právě do prioritního vedení CF. 

 Popis částí prioritního ventilu  3.13

Prioritní ventil se skládá z šesti základních prvků, které jsou vyobrazeny  

na obrázku 12. Velice důleţitý díl je šoupátko [3], které se v závislosti na signálu 

z vstupu LS [6] přemisťuje do potřebné pozice. Pruţina [5] se následně stará  

o navrácení šoupátka do neutrální pozice. Prvek [2] je škrtící ventil a díl [1] je záslepka 

ventilu. Tělo prioritního ventilu je označeno číslem [4].  

 Princip funkce prioritního ventilu 3.14

Předpokládejme nyní, ţe je tlaková kapalina vedena do vstupu P a současně  

je v tuto chvíli pouţívána řídicí jednotka k řízení stroje. Kapalina tedy automaticky 

vystupuje vstupem CF do obvodu s řídicí jednotkou. V situaci, kdy stroj není potřeba 

řídit, se vlivem tlakové diference na obou stranách šoupátka prioritního ventilu 

šoupátko přestaví vlivem změny tlaku a kapalina proudí přes vstup EF. Na obrázku 13 

je vidět, ţe je tlaková kapalina vedena do vstupu P a vystupuje vstupem CF, kde je ale 

následně zastavena uzavřeným vstupem. Proto začne kapalina protékat přes větev s 

řídicím signálem LS k vstupu LS řídicí jednotky a přímo do nádrţe. Také se ale tlaková 

kapalina dostává na druhý konec šoupátka. Jak je zobrazeno na obrázku 14, levá 

strana šoupátka neobsahuje ţádný vstup a je pouze uzavřená. Za šoupátkem tedy 

narůstá tlak a to zapříčiní jeho pohyb a tedy změnu toku kapaliny. 

Tlaková kapalina tedy vstupuje do vstupu P a následně se dostává skrz otvor 

v šoupátku aţ za clonu [3]. Tím, ţe kapalina volně odtéká do nádrţe, začíná za clonou 

Obrázek 12 Rozloţený pohled prioritního ventilu [12] 
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narůstat tlak. Šoupátko se tedy posunuje směrem doprava a otevírá se vstup EF. 

Hydraulický mechanismus je v tuto chvíli nastaven tak, aby bylo moţno pracovat se 

strojem s vyuţitím hydraulických mechanismů.  

V případě, ţe, je potřeba se strojem odjet se pootočením volantu ihned uzavře 

větev s řídicím signálem LS. To bude znamenat, ţe se vyrovnají tlaky na levé i pravé 

straně šoupátka. Teď tedy přichází pruţina, aby zatlačila šoupátko zpět na levou 

stranu, aby bylo moţné stroj řídit. Kapalina od této chvíle protéká do řídicí jednotky  

(a do dané strany hydromotoru) aţ do chvíle, neţ se přestane otáčet volantem.   

Obrázek 13 Schéma zapojení prioritního ventilu s řídicí jednotkou 

Obrázek 14 Řez prioritním ventilem [4] 
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4 Simulátor řízení mobilního stroje 

Na obrázku 15 je stojan s několika hydraulickými prvky. Ty celkově vytváří 

simulátor řízení mobilního stroje a je předmětem této práce. Obvod je sloţen z několika 

prvků, jejichţ většina jiţ byla popsána v předcházejících kapitolách. Nejdůleţitějším 

prvkem obvodu je řídicí jednotka [3] a prioritní ventil [1]. Také zde však najdeme obvod 

pracovní hydrauliky, který tvoří rozváděče ovládané ruční pákou [5], za kterými  

je zařazen hydromotor [4]. Větev, která má prioritu obsahuje také lineární hydromotor 

[2], který zde představuje natáčení pneumatik poţadovaným směrem. Nedílnou 

součástí obvodu jsou manometry, které snímají tlak před vstupem do prioritního ventilu 

a tlak za pracovní hydraulikou, díky čemuţ lze snáze pochopit princip obvodu  

i jednotlivých prvků. Tento obvod bude dopodrobna vysvětlen v následující kapitole. 

 Princip funkce simulačního obvodu 4.1

Na obrázku 16 je popsán princip obvodu. Tlaková kapalina je vedena  

do prioritního ventilu přes vstup P a vystupuje vstupem EF, kde směřuje do části 

obvodu s pracovní hydraulikou a do nádrţe. Důleţité ale je, co se děje se šoupátkem 

v prioritním ventilu ještě před přestavením na vstup EF. Prioritní ventil zde funguje jako 

proporcionální ventil a vţdy propouští odpovídající část kapaliny do řídicí jednotky. 

Obrázek 15 Sestavený simulační obvod 
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Pokud je do prioritního ventilu vedena tlaková kapalina a strojník neotáčí volantem, 

okamţitě se šoupátko přestaví a výchozí vstup z prioritního ventilu bude EF. Tato 

situace je zapříčiněna tlakovou diferencí na koncích šoupátka. Na obrázku 10  

je patrno, ţe levá strana za šoupátkem je zavřená, zatímco pravá ne - na pravé straně 

je vstupní vstup signálu LS. Kdyţ tedy vchází tlaková kapalina do prioritního ventilu, 

dostává se otvor v šoupátku jak na pravou stranu, kudy odchází směrem do nádrţe, 

tak i na levou stranu. Vzniká zde tedy rozdíl tlaku mezi pravou a levou stranou.  

Tato tlaková diference následně zajistí přestavení šoupátka tak, aby bylo umoţněno 

stroji vyuţívat pracovní hydrauliku.  

Nyní kdyţ je potřeba se strojem odjet, proudí tlaková kapalina opět do prioritního 

ventilu skrz vstup P, ale otáčením volantu se vyšle signál přes vstup LS. Otáčením 

volantu se totiţ větev se signálem LS uzavře a tlaky na obou koncích šoupátka  

se vyrovnají. Pruţina tedy přestaví šoupátko do základní pozice a stroj od této chvíle, 

která netrvá ani zlomek vteřiny, můţeme řídit. Kapalina tedy proudí do řídicí jednotky  

a následně do lineárního hydromotoru, coţ způsobí vysunutí nebo zasunutí lineárního 

hydromotoru a zapříčiní tedy zatočení stroje.  

V případě, ţe je pouţívána část obvodu s pracovní hydraulikou (prováděny jsou 

výkopové práce) a zároveň je stroj řízen, se nám potvrdí priorita řízení. V části 

s pracovní hydraulikou pocítíme rapidní tlakovou ztrátu, která je zapříčiněna 

přestavěním prioritního ventilu do „prioritního reţimu“, kdy je tlaková kapalina vedena 

přes vstup CF. Prioritní ventil je nyní totiţ nastaven tak, aby se řídicí jednotce dostalo 

potřebného průtoku a stroj bylo moţné řídit.  

Obrázek 16 Funkce simulačního obvodu s řídicí jednotkou a prioritním ventilem [1]  
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 Popis a parametry řídicích jednotek použitých na 4.2

zkušebním zařízení 

Řídicí jednotka pouţitá pro obvod v obrázku 15, a tedy i pro obvod, kterým se tato 

práce zabývá, je OSPC 400 LS firmy Danfoss. Tato jednotka bude nyní porovnána  

s jinou jednotkou, která byla ve školicím středisku Bosch Rexroth k dispozici  

a také byla v obvodu testována. Jednotka je produkce Rexroth a její označení  

je LAGL 800N1X/240-175M01. V tabulce 2 jsou srovnány jednotlivé parametry obou 

řídicích jednotek. Hlavní rozdíl mezi těmito jednotkami je v pouţití signálu LS, který 

jednotka firmy Rexroth nemá. Není tedy vhodná k pouţití s prioritním ventilem. Jednak 

proto, ţe vstup LS pro přívod signálu LS vůbec nemá, ale také proto, ţe je typu OC – 

open centre. 

Řídicí jednotka 

Parametry 
Danfoss OSPC 400 

LS 
Rexroth LAGL 

800N1X/240-175M01 

max. průtok 
[dm3/min] 

40 80 

max. tlak ve 
vstupech 

[MPa] 

P 210 210 

T 40 20 

L, R 280 260 

LS signál Ano Ne 

Váha [Kg] 7 
 

Rozsah viskozity 
[mm2/s] 

10   1000 10   800 

Rozsah pracovních 
teplot [°C] 

-20   80 

Tabulka 2 Srovnání parametrů dvou řídicích jednotek 

 Části pracovní hydrauliky 4.3

V pracovní části hydrauliky se nachází rozváděč ovládaný ruční pákou od firmy 

Bosch Rexroth a rotační hydromotor. Jedná se o hydromotor firmy Sauer Danfoss. 

Tento hydromotor je zubový a maximální výše tlaku můţe dosahovat aţ 200 bar.  
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5 Možnosti zapojení obvodu 

 Zapojení s prioritním ventilem a řídicí jednotkou CC-5.1

NLR 

Na obrázku 17 je schéma zapojení stejného obvodu, který je zobrazen na 

obrázku 15. Tlaková kapalina je zde vedena do prioritního ventilu, odkud  

je rozdělována do větve s pracovní hydraulikou a větve zajišťující řízení stroje.  

U prioritního ventilu je propojená větev LS přes řídicí jednotku s nádrţí. Je to velice 

významný bod celého obvodu, kde se na základě tlakových diferencí (nebo rovností) 

přenastaví šoupátko a tlaková kapalina proudí tam, kde je zrovna potřeba. Řídicí 

jednotka je typu Non Reaction, z čehoţ vyplývá, ţe lineární hydromotor nebude 

reagovat na vlivy vnějších sil. Tyto síly se tedy nebudou šířit potrubím aţ k volantu  

a řidič nepocítí ţádné „škubnutí“ ve volantu. Všimněte si především elegantnosti celého 

řešení hydraulického systému. Takovýto stroj potřebuje ke správnému fungování 

pouze jeden zdroj tlakové kapaliny, coţ ovlivňuje nejen rozpočet projektu (pouze jeden 

hydrogenerátor, méně rozvodů ve formě hydraulických hadic, méně ventilů, atd.),  

ale také konstrukci celého stroje. V případě potřeby více hydrogenerátorů dochází 

k potíţím se zástavbou. Je totiţ nutné vyvést z motoru další hřídel, který bude napájet 

další hydrogenerátor (v případě, ţe se do konstrukce nevejde dvojhydrogenerátor). 

Obrázek 17 Hydraulické schéma obvodu s prioritním ventilem 
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Tato moţnost zapojení má ovšem nevýhodu. Souvisí s vyuţitím řídicí jednotky 

během funkce pracovní hydrauliky. Tedy kdyţ bude stroj vyuţívat pracovní hydrauliku 

a zároveň bude potřeba stroj řídit, pocítíme značný pokles tlaku ve větvi s pracovní 

hydraulikou. 

Tento konkrétní případ hydraulického mechanismu je v průmyslu vyuţit prakticky  

u všech vyráběných traktorů obecně. Firma Deutz Fahr má podobný systém 

zakomponován v řadách jejich traktorů. Zmínit se však můţeme i o firmě Caterpillar, 

Fendt, Zetor a dalších. 

 Zapojení se separovanými obvody pracovní a řídicí 5.2

hydrauliky 

Obvod na obrázku 18 funguje se dvěma hydrogenerátory, čímţ se značně liší od 

obvodu, popsaném v kapitole předcházející. Rozdíl je především v principu funkce.  

U tohoto obvodu bude moţné provádět dvě činnosti najednou, které nebudou 

vzájemně ovlivněny. Strojník tedy bude schopen řídit stroj, ale také ovládat jeho 

pracovní části (v tomto případě dva hydromotory). Tento obvod má své pro i proti.  

Jeho kladnou vlastností je především moţnost dimenzovat pracovní hydrauliku na 

libovolné parametry – tedy síly a krouticí momenty. Také je moţné pouţívat pracovní 

hydrauliku současně s řídicí hydraulikou, čímţ se práce se strojem můţe v určitých 

oblastech průmyslu zefektivnit. Nevýhodou však můţe být zvyšování váhy stroje, 

potřeba více hydrogenerátorů, větší mnoţství hydraulické kapaliny, atd. 

Obrázek 18 Schéma hydraulického obvodu bez prioritního ventilu 
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 Zapojení s řídicí jednotkou typu OC-LR 5.3

Schéma hydraulického obvodu, zobrazeného na obrázku 19, by někomu mohlo 

připadat totoţné s tím, které bylo vysvětleno v předchozí kapitole. K vidění je zde 

ovšem výrazný rozdíl v řídicí jednotce. V tomto obvodu je zařazena řídicí jednotka typu 

„Load-Reaction“, která umoţňuje řidiči vnímat nerovnosti na vozovce. V případě, kdy 

například levé kolo stroje najede na nerovnost z vnější strany vozidla, bude mít vozidlo 

tendenci zahnout doprava. To proto, ţe mechanické síly na nápravě vozidla budou 

působit na lineární hydromotor. Kapalina ve válci zatlačí píst určitým směrem,  

coţ zapříčiní otočení volantem. 

 Zapojení s přídavným pojistným ventilem 5.4

Toto zapojení slouţí pouze jako výuková pomůcka a v praxi se tohoto zapojení 

občas vyuţívá. Schéma obvodu je zobrazeno na obrázku 20 a má simulovat finkci 

pojistného ventilu v jednotce posilovače řízení. Simuluje tedy, co se děje s  obvodem, 

kdyţ je lineární hydromotor v koncové poloze. Pojistný ventil bývá nastavován na 

určitou hladinu tlaku proto, aby bylo moţné např. tlumit nápravu traktoru. Volantem jiţ 

dále nejde otáčet, ale přesto jej ještě drţíme tak, aby bylo šoupátko pootočeno a byl 

vstup LS uzavřen. To znamená, ţe je šoupátko prioritního ventilu nastaveno tak, aby 

byla tlaková kapalina vedena do vstupu CF a dále do řídicí jednotky. U tohoto obvodu 

však závisí na nastavení pojistného ventilu a na vstupním tlaku kapaliny. Co se tedy 

stane v situaci, kdy bude vstupní tlak do prioritního ventilu dosahovat 70 bar a pojistný 

Obrázek 19 Schéma zapojení s řídicí jednotkou typu OC-LR 
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ventil bude nastaven na 60 bar a lineární hydromotor bude v koncové poloze? Jelikoţ 

se pojistný ventil otevře a přepustí kapalinu do nádrţe, aby dosáhl poţadovaného tlaku 

v potrubí, nebude uţ platit pravidlo, kdy se přenastaví šoupátko v pojistném ventilu.  

To především z toho důvodu, ţe jiţ větev LS nebude uzavřena, nýbrţ bude přepouštět 

kapalinu zpět do nádrţe. V praxi to má velký význam v tu chvíli, kdy strojník zatočí 

volantem aţ do koncové polohy a stále jej nepouští. Pojistný ventil se otevře  

a šoupátko se přenastaví na vstup EF, tedy na pracovní hydrauliku. V tuto chvíli můţe 

strojník zatáčet, ale i zvedat pluh, coţ je významný bod. Většina řídicích jednotek má 

pojistný ventil na LS větvi zabudovaný, ale tlak bývá nastaven na maximální povolený 

tlak, který udává výrobce. Tato varianta obvodu s přídavným pojistným ventilem tedy 

pouze ilustruje další moţnost řešení vyuţití prioritního ventilu a řídicí jednotky tak,  

aby byl splněn poţadavek na zadaný tlak pracovní hydrauliky i v koncové poloze 

lineárního hydromotoru, který otáčí koly stroje. Na obrázku 21 je fotografie z měření 

tohoto zapojení.   

Obrázek 21 Laboratorní zapojení obvodu s pojistným ventilem 

Obrázek 20 Schéma zapojení obvodu s přídavným pojistným ventilem 
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 Praktické aplikace zapojených obvodů 5.5

Vyuţití hydraulických systémů k řízení strojů je v dnešní době nezbytné a téměř 

kaţdý těţký stroj těchto principů vyuţívá. Na obrázku 22 – A je schéma obvodu, které 

vyuţívají stroje s tzv. „krabím chodem“, coţ znamená, ţe můţe být řiditelná přední i 

zadní náprava současně. Jednotlivé rozváděče řízené elektrickým signálem přitom 

vyhodnocují, do kterého lineárního hydromotoru má tlaková kapalina proudit. Zapojení 

vyuţívá prioritního ventilu, ale i řídicí jednotky s LS signálem. Tohoto zapojení vyuţívá 

například zemědělské nebo postřikovací stroje od firmy Horsch.  

Na obrázku 22 - B je schéma obvodu s OC LR řídicí jednotkou. Tento obvod je 

zakomponován ve strojích firem, jako jsou Fendt, Zetor, Deutz Fahr, Caterpillar nebo 

New Holland (a mnoho dalších). Mobilní stroje bývají velmi často vybavovány tzv. 

tlumičem pulzací. Tento prvek za sacím filtrem s označením [1]. Tlumič pulzací 

zajišťuje sníţenou hlučnost obvodu posilovače řízení. 

Na obrázku 23 - A je schéma obvodu s řídicí jednotkou typu OC NR. Prakticky je 

tohoto typu zapojení vyuţíváno např. v kloubových strojích, silničních válcích nebo 

lesních vyváţečkách.  

Obrázek 22 Praktické vyuţití řídicích jednotek 

A - Hydraulické schéma variantního řízení obou náprav stroje  B - Hydraulické schéma obvodu s řídicí jednotkou OC LR 
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Na obrázku 23 – B je hydraulické schéma řídící jednotky typu CC LR s prioritním 

ventilem. Tohoto principu zapojení vyuţívají např. zemědělské traktory, ale i další 

stroje. 

  

Obrázek 23 Praktické vyuţití řídicích jednotek 

A – Hydraulické schéma kloubového stroje B – Hydraulické schéma kloubového stroje 



32 
 

6 Návrh prvků a výpočet 

Pro návrh hydraulického obvodu s řídicí jednotkou je velmi důleţité znát pohybové 

a mechanické vlastnosti stroje. To především z toho důvodu, ţe se primárně počítá se 

silovým zatíţením lineárního hydromotoru, který se stará o zatáčení stroje. Aţ poté se 

dimenzuje pracovní část obvodu. Na obrázku 24 je naznačeno, co vše je nutno znát, 

abychom dospěli ke správnému výpočtu. Také je ovšem potřeba vědět délku vysunutí 

pístnice lineárního hydromotoru. 

Výpočet tedy začíná zjištěním řídicího momentu dle Taborekovy rovnice: 

           
 

  
 

 

 
 

   
 

  

   
      (1.1) 

Řídicí sílu pak můţeme vyjádřit vztahem: 

  
  

 
     (1.2) 

Návrh lineárního hydromotoru 

Pro takový hydromotor je důleţitý především objem, který zaujme hydraulická 

kapalina. Tento objem se musí rovnat několika otáčkám volantu, tedy několikanásobku 

geometrického objemu řídicí jednotky. Tento parametr nám tedy udává, kolik otáček 

volantu je potřeba k vysunutí pístu do konečné polohy. Pro traktory a těţkou techniku 

se obvykle volí 3 ÷ 5 otáček volantem, které píst vysunou. Důleţitý je také pracovní 

tlak, který se pro většinu strojů volí kolem hodnot 100 ÷ 250 bar. V mém případě je do 

obvodu přivedena kapalina o tlaku 70 bar. To především z toho důvodu, ţe se jedná o 

zkušební obvod, bude tedy vyhovovat potřebám laboratoře. Podle následující rovnice 

tedy vypočítáme sílu, která bude působit na píst při zatáčení. 

Obrázek 24 Parametry stroje potřebné k výpočtu [5] 



33 
 

    
 

 
           

 

 
                 (1.3) 

Následně potřebujeme zjistit, jaký bude geometrický objem lineárního hydromotoru 

ze strany bez pístnice. Také ovšem potřebujeme znát maximální délku vysunutí pístu, 

které souvisí s vlastnostmi navrhovaného stroje. Tato délka je l = 500 mm. 

Geometrický objem tedy zjistíme z rovnice: 

  
 

 
      

 

 
                    (1.4) 

Je vypočítán objem hydromotoru, nyní bude potřeba zjistit průměr pístnice. Pokud 

ale známe ØD, postačí zvolit hydromotor tak, jak jej navrhl výrobce. Alternativou je 

výpočet průměru pístnice podle následující rovnice: 

    
 

 
 (     )      (1.5) 

Já zvolil motor s průměry ØD=40 mm a Ød=28 mm firmy HYDRAULICS, kde 

maximální vysunutí pístu je        . 

Celkově se v praxi vyuţívá tří typů hydromotorů. Zapojení obvodu s jedním 

lineárním hydromotorem však není zcela ideální a to především z toho důvodu, ţe 

geometrický objem válce bude jiný při zatáčení stroje vlevo a jiný při zatáčení vpravo. 

Na obrázku 25 jsou zobrazeny typy zapojení lineárních hydromotorů pro mobilní 

hydrauliku. 

Lineární hydromotor [A] představuje totoţné zapojení, které je pouţito v této práci. 

Toto zapojení, jak uţ bylo řečeno, má jiný geometrický objem v prostoru s pístnicí a jiný 

v prostoru bez pístnice. Při zatáčení stroje tedy bude stačit méně otáček volantem do 

maximálního vysunutí pístnice na jednu stranu, neţ na stranu druhou. Hydromotor [B] 

a dvojice hydromotorů [C] uţ tuto vlastnost nemá. Při zatáčení na jednu i druhou stranu 

bude potřeba stejného objemu hydraulické kapaliny.   

 

 

Obrázek 25 Moţnosti zapojení lineárních hydromotorů. [5] 

A – s jednostrannou pístnicí, B – s oboustrannou pístnicí, C – Dva hydromotory s jednostrannou pístnicí 
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Volba řídicí jednotky 

Víme, ţe potřebujeme otočit volantem třikrát, aby se lineární hydromotor vysunul 

do konečné polohy. Proto musíme uvaţovat, ţe se jedna třetina geometrického objemu 

válce musí rovnat geometrickému objemu řídicí jednotky. Proto platí vztah: 

  
  

 
 

   

 
         (1.6) 

Pro obvod jsem zvolil řídicí jednotku Danfoss OSPC 400 LS Static o 

geometrickém objemu V=400 cm3. Je tedy jasné, ţe pro řízení mobilního stroje 

s navrhnutým válcem není příliš vhodná, stroj by zatáčel rychleji a po méně neţ dvou 

otáčkách volantem by byl píst lineárního hydromotoru zcela vysunut. Jelikoţ ale obvod 

slouţí převáţně ke studijním účelům, můţeme si dovolit tuto jednotku do obvodu 

zařadit. 

Volba hydrogenerátoru 

Hydrogenerátor se volí tak, aby bylo schopno dodat potřebný průtok do lineárního 

hydromotoru, který ovládá natáčení kol. Potřebujeme tedy znát hodnotu otáček řídicí 

jednotky (otáček volantu). Tyto otáčky se volí v rozmezí 100 ÷ 150 ot/min jako 

maximální povolené otáčky. V praxi se častěji hovoří, ţe volantem strojník otáčí zhruba 

jednu sekundu na jednu otáčku volantem. Volím proto mezní otáčky n=100 ot∙min-1. 

Z následující rovnice vypočítáme potřebný průtok dodaný hydrogenerátorem: 

                                       (1.7) 

Podle tohoto průtoku lze následně zvolit hydrogenerátor, který lze do obvodu 

zapojit. 

Pro výpočet byly pouţity vztahy z literatury [5]. 
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7 Měření 

Obvod byl přeměřen v několika variantách. Proběhlo měření s prioritním ventilem a 

řídicí jednotkou Danfoss. Také byl změřen obvod s řídicí jednotkou Rexroth LAGL. 

Provedeno bylo i měření zapojení s pojistným ventilem v LS větvi. Všechna měření 

proběhla dle očekávání, pracovní tlaky odpovídají silám vznikajícím na lineárním 

hydromotoru, testovací zařízení tedy funguje správně. 
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8 Závěr 

Tato práce se zabývá problematikou struktury zapojení posilovačů řízení  

v mobilních strojích. Ty jsou v oblasti mobilní hydrauliky téměř nezastupitelné. Mnoho 

firem jako je Fendt, Deutz Fahr, Zetor atd. vyuţívá těchto principů pro své stroje. 

Aplikaci těchto mechanismů je ale moţné nalézt také v silničních válcích, kloubový  

a zemědělských strojích nebo např. lesních vyváţečkách. V této práci byly vysvětleny 

jednotlivé moţnosti zapojení různých řídicích jednotek včetně zakomponování 

prioritního ventilu. Práce se věnovala jednorotorovým i dvourotorovým řídicím 

jednotkám typu OC a CC spolu se zapojením s prioritním ventilem. Práce popisuje také 

samostatné principy funkce jak řídicích jednotek, tak i prioritního ventilu a jsou 

vytvořeny hydraulické schémata pro různé typy zapojení jednotek posilovačů řízení. 

Podle vybraného schéma byl následně simulátor s posilovačem řízení a 2 sekčním 

rozváděčem uveden do provozu a celý obvod byl proměřen, diagnostikován  

a optimalizován. Měření probíhalo v různých zapojeních obvodu. Jedno z nich bylo 

zapojení s pojistným ventilem v LS větvi, které mělo simulovat funkci pojistného ventilu 

zakomponovaného do řídicí jednotky. V závěru se práce věnuje návrhu obvodu s řídicí 

jednotkou a lineárním hydromotorem a vysvětluje důleţitost geometrického objemu 

řídicí jednotky ve vztahu s lineárním hydromotorem. V práci jsou uvedené nouzové 

stavy řídicí jednotky resp. fungování stroje bez zdroje tlakové energie. Teoretickou  

a praktickou část doplňují hydraulická schémata pro různé typy strojů. 
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