
Mazací soustavaspalovacích 
motorů



Mazací soustava motoru
Patří k nejdůležitějším systémům vozidla.
Při poruše hrozí velmi rychlé zničení motoru!

Plní tyto úkoly:
- eliminuje tření –snížení ztrát a opotřebení

- těsní spalovací prostor (zmenšuje vůle a hluk)

- odvádí teplo
- chrání proti korozi
- rozpouští a odplavuje nečistoty ze 
spalovacího prostoru ( stěny válce)





Nejdůležitější funkce mazání

Vytvoření tenké vrstvy – „olejového filmu“ mezi 
třecími plochami vzájemně se pohybujících částí 
motoru – zabránit suchému tření, které vede k 
rychlému poškození součástí.

Při ideálním kapalinném tření je opotřebení téměř 
nulové, mezi stykovými plochami je olejový film.

Hlavní mazací místa:

Ložiska klikové hřídele (hlavní a ojniční - vrtané 
kanály), rozvodový mechanismus a stěny válce 



Tření suché – bez oleje – rychlé poškození

Tření polosuché (smíšené) – nedostatek oleje

Tření kapalinné – kvalitní olejový film





Druhy mazací soustavy

1. Mastnou směsí– dvoudobé motory, olej přimíchán do 
paliva, ztrátové mazání, jedovaté emise spalováním oleje, dnes 
zakázáno nad 125 ccm, ale 4T jsou dnes i malé motory.

2. Rozstřikovací mazání– nejmenší 4T motory ( malá 
mechanizace) olej je nabírán „lžičkou“ na klikové hřídeli a 
vytvořená olejová mlha maže potřebná místa. Nejspolehlivější u 
SV a ležatých OHV motorů, u OHC pomáhá s dopravou oleje 
rozvodový řetěz nebo mokrý řemen. Nepoužívá filtr oleje.

3. Tlakové oběžné mazání– nejpoužívanější systém, 
obsahuje čerpadlo oleje, rozlišujeme 2 základní typy:
- s olejem v klikové skříni (olejové vaně)
- se suchou klikovou skříní 



Tlaková mazací soustava

Obsahuje čerpadlo oleje,které vytváří mazací tlak –
ten kontroluje čidlo tlaku – v případě nedostatečného 
mazacího tlakurozsvítí červenou kontrolku na 
palubní desce. 

Příčinou nemusí být jen nedostatek oleje, ale také 
např. porucha čerpadla, ucpaný přívod atd.

Tlaková mazací soustava obsahuje filtr – čistič oleje.

Většinou se mění (čistí) společně s výměnou oleje.





Druhy tlakové mazací soustavy

Základní rozdělení je podle filtrace oleje:

- soustava s plnoprůtokovým filtrem – dnes všechna 
vozidla, přes filtr oleje proudí celý průtok od čerpadla k 
mazacím místům na motoru

- soustava s obtokovým filtrem– filtruje se pouze část 
průtoku oleje, do motoru jde nefiltrovaná část oleje, 
zastaralé řešení pro zvýšení životnosti filtru







Části plnoprůtokové mazací soustavy

Olejová vana( u soustavy s olejem v klikové skříni )

- zásoba oleje, olej použitý k mazání do ní stéká, většinou se 
v ní chladí, v nejnižším bodě vypouštěcí šroub, měrka 
množství oleje – hladina ve vaně. 

Olejová nádrž ( u soustavy se suchou klikovou skříní )

- u spec.vozidel (terénních, závodních) by se při přelévání 
oleje ve vaně nebo při jízdě s velkým náklonemmohla sací 
trubka dostat mimo olejovou náplň – proto je olej z klikové 
skříně čerpán odsávacím čerpadlem do zvláštní nádrže, 
odkud je teprve nasáván do tlakového čerpadla.





Soustava se suchou 
klikovou skříní



Části plnoprůtokové mazací soustavy

Sací koš- hrubý čistič - síto na vstupu do čerpadla, sací 
trubka ponořená pod hladinu oleje v olejové vaně.

Olejové čerpadlo - nízkotlaké zubové čerpadlo – mazací 
tlak obvykle 300 – 500 kPa ( 3-5 bar), poháněno od 
klikové hřídele ozubenými koly nebo krátkým řetězem.

Používají se i jiná čerpadla –trochoidní, G-čerpadlo nebo 
srpkové s vnitřním ozubením, výhodnější vlastnosti pro 
hydraulická zdvihátka, nebo menší rozměry - motocykly



Sací koš – „telefon“





Olejová čerpadla:

Trochoidní                  Zubové                     Srpkové









Části plnoprůtokové mazací soustavy
Tlakové ventily:

Přetlakový ( redukční, regulační) – přímo na čerpadle, 
při překročení mazacího tlaku vypouští olej zpět do vany, 
chrání čerpadlo a další části před poškozením ( např. po startu 
studený hustý olej nestíhá protékat malými mazacími otvory)

Přepouštěcí – na filtru – při nedodržení intervalu výměny 
filtru a jeho zanesení, by olej nemohl protékat, ventil pustí 
do motoru nefiltrovaný olej – lépe než žádný!

Zpětný – u motoru s vysoko umístěným filtrem zabraňuje 
po vypnutí motoru odtoku oleje z filtru – po startu zkrátí 
dobu náběhu mazání – kritický režim pro motor



Přetlakový ventil mazací soustavy

Do filtru

Zpět do 
vany



Části plnoprůtokové mazací soustavy

Filtrace oleje – v oleji použitá aditiva rozpouští 
karbonové usazeniny a olej je odplavuje do vany, u 
vznětových motorů se do oleje navíc stírají saze, při 
nedokonalé filtraci nasávaného vzduchu i prachové 
částice, popř. u nových motorů v době záběhu se mohou 
objevit i kovové částice – otěr. 

To vše zachycuje filtrační soustava.

S vývojem motorů se zmenšovala velikost zachycené 
částice, dnes u papírového filtru kolem 5 µm = 0,005 mm





Druhy čističů - filtr ů oleje
Štěrbinový – historický plnoprůtokový hrubý čistič – mezi 
kovovými lamelami se nečistoty stíraly do kalového prostoru, 
otáčení lamel např. každé sešlápnutí spojky.
Sítový – historie: soustava drátěných misek z jemné síťoviny, dá 
se vyčistit benzínem a opět používat,
současnost –drátěné sítko u maloobjemových motocyklů. 
Odstředivý – velmi účinný obtokový čistič, rotační komora s 
olejovými tryskami, tlakem oleje se rotor roztočí až na několik 
tisíc ot/min, olej je odstředivou silou vrhán proti rýhovaným 
stěnám komory – nečistoty ulpívají na stěnách, olej stéká dolů. 
Při výměně oleje se dá, ale obtížně, vyčistit – nečistoty vytvoří 
tuhou hmotu. Většinou doplnění výměnného filtru ( Tatra, Liaz). 
Zetor používal v plnoprůtok.verzi s vestavěným sítovým filtrem.



Štěrbinový filtr Praga V3S





Plnoprůtokový 
odstředivý čistič 
Zetor



Plnoprůtokový 
filtr s vým ěnnou 
vložkou, 
doplněný 
obtokovým 
odstředivým 
čističem - Tatra



Druhy čističů - filtr ů oleje
Výměnné olejové filtry – dnes absolutně nejpoužívanější.
Při servisním intervalu se výměnný filtr nečistí, ale vymění, 
použitá filtrační vložka se likviduje jako použitý olej.

Postupný vývoj filtračních vložek, od textilních, plstěných a 
vlněných ( obtokové filtry – velký hydrodynamický odpor) 
k dnešním papírovým ( plnoprůtokové).

Mění se buď samotná filtra ční vložka a pouzdro se jen 
vyčistí, nebo je výměnný filtr celek včetně pouzdra (krytu), 
těsnění a zpětných ventilů - dražší, ale jednodušší na 
výměnu a zajišťující funkčnost právě těsnění a ventilů.
Mezi tím je výměna vložky s ventily a plast.víčkem (TDI).









Složení 
plnoprůtokového
výměnného 
olejového filtru







Plnoprůtokový výměnný 
olejový filtr







Motorové oleje

2 hlavní složky:

-základový olej- minerální, vyroben rafinací přímo z ropy

- syntetický - syntézou ze syntetických esterů 
a polyalphaolefinů, ale základem je opět ropa, 
pouze složitě zpracovaná – Chevron 1960

-aditiva- až 25% objemu, určují kvalitativní parametry oleje

(rozdělení olejů na minerální, polosyntetické a syntetické je přežitek z 
90-tých let, dnes pouze marketingový význam, např. norma pro tzv. 
polosyntetické oleje udává min.20% syntetické složky)



Složení motorového oleje



Vlastnosti motorových olejů
Nejdůležitější 2 parametry:
1. Výkonnost– odolnost oleje proti degradaci vysokou 

teplotou a měrným tlakem na olejový film
Klasifikace podle:

- americké normy API – skupina S zážeh., C vznětové
- evropské normy ACEA – skupiny A/B, C, E

2. Viskozitní třída – dvě základní hodnoty viskozity oleje
- za nízkých teplot – tekutost a obtížnost dopravy oleje na 
mazací místa – norma SAE 0W až 25W
- tloušťku a odolnost olejového filmu proti přetržení za 
pracovních teplot oleje ( 100-150°C) –SAE 20 až 60



Podle rozsahu viskozitní třídy – se rozlišují dvě skupiny:

- oleje sezónní ( monograde)– vhodné pro vysoké (letní) 
nebo naopak nízké (zimní) teploty. Používají se v 
oblastech se stálým klimatem, nebo v takovém provozu, 
který požaduje výměnu častěji než jednou ročně
( na obrázku: zimní - 10W, letní – 30 nebo 40)

- oleje celoroční (multigrade) – v současnosti 
nejpoužívanější, ale mírně dražší, zvládají nízké i vysoké 
teploty, v označení oba údaje: např. 10W- 40



Viskozitní index -klasifikace SAE (Society of Automotive Engineers, USA).
6 zimních tříd - číslo a písmeno"W"(z angl. Winter) a 5 letních tříd - číslo. Číslo je 
bezrozměrné a je pouze jistou analogií k viskozitě. Čím je jeho hodnota vyšší, tím 
je i takto označený olej za dané teploty viskóznější.

Zimní třídy: 0W, 5W, 10W, 15W, 20W a 25W 
Letní třídy: 20, 30, 40, 50 a 60



Čas od startu potřebný na promazání celého motoru 
podle použitého oleje ( při stejné vnější teplotě)



Speciální vlastnost musí mít oleje pro vznětové motory, 
opatření potlačující vliv sazí.

Saze –částečky téměř čistého uhlíku, velmi tvrdé, s ostrými 
hranami.

Disperzanty (druh aditiv) je obalují, tím „otupí“ jejich hrany 
a zabraňují jejich shlukování, slepování.

Mimo mezinárodní normy mají vlastní klasifikacea normy 
všichni větší výrobci motorů a vozidel (VW, MB). 

Při výměně oleje je proto třeba dodržovat druh oleje podle 
výrobce– např. pouze viskozitní třída nezaručuje 

odolnost a životnost určitého oleje celý servisní interval
http://www.olejservis.cz/vykonova-klasifikace-motorovych-oleju/t-331/



Specifikace

API SM/CF
MB 229.5, 229.3, 229.1
ACEA A2/A3/B2/B3/B4

Porsche A40
Ferrari
BMW Longlife 01/08

Renault 0700/0710

VW
500.00/505.00/502.00

Splňuje požadavky Fiat 9.55535 Z2



Servisní interval výměny oleje



1. Pevně stanovený interval



1. Pevně stanovený interval

Počet najetých km -
nejpoužívanější varianta u 
motocyklů, OA a lehkých NA.

U pracovních strojů místo počtu 
km počet motohodin - Mh

Současně omezeno časově –
rozklad oleje, absorbce vody 
atd. většinou 1 rok, plně 
syntetické oleje max. 2 roky.





2.  Pružně vypočítaný interval (flexibilní)

U moderních vozidel upravuje přednastavený interval 
výměny řídící jednotka výpočtem podle charakteru 
provozu –počet startů, otáčky a zatížení motoru.

Tím postihne např. u nákladní přepravy odlišnosti tzv. 
rozvážkovéhoprovozu –časté zastávky a rozjíždění 
vůči dálkové přepravě – mnoho km ustálenou rychlostí 
s malým zatížením motoru – delší interval výměny.



3. Vnitřní diagnostika olejové náplně

V olejové vaně jsou různá čidla měřící kvalitu oleje.

Nejčastější je měření elektr. vodivosti u vznětových motorů.

Olej – výborný izolant el.proudu ( 80 kV na 1 mm oleje)

Saze –čistý uhlík – výborný vodič

Vyšší obsah sazí – klesá elektrický odpor olejové náplně, 
řídící jednotka hlásí „Olej znehodnocen“ - je nutná 
výměna i když ještě neproběhl pevný servisní interval, 
dáno např. charakterem provozu, nebo použitím 
nevhodného oleje ( menší výkonnost)



4. Vnější diagnostika olejové náplně

Tribotechnika

Laboratorní rozbor vzorku olejové náplně.

Vyplatí se u velkého objemu olejové náplně – drážní  
motory ( stovky litrů oleje v jednom motoru)

Různé testy: viskozita, obsah pevných částic, teplota varu, 
teplota vzplanutí atd.


