
MAZACÍ SOUSTAVA MOTORU

Hlavním úkolem mazací soustavy je zásobovat všechna kluzná uložení dostatečným množstvím oleje o 
příslušné teplotě (viskozitě) a tlaku.  Standardní je oběhové tlakové mazání.
Potřebné průtokové množství závisí na počtu, velikosti a vůli ložisek, jakož i na zatížení. 
Pomocí hydrodynamického výpočtu ložisek  se mimo jiné dá určit  i potřebné množství oleje na každé ložisko.
Navíc se připočítá potřebné množství oleje  na chlazení pístů, vymezování ventilové vůle ventilového rozvodu, 
mazání turbodmychadla apod.
Velmi zhruba se udává , že při otáčkách 1000 min-1 je potřeba: 4 -5 dm3/min/ 1dm3  objemu motoru

při chlazení pístů            10 dm3/min/1 dm3objemu motoru
Celkové množství (zásoba) oleje:   cca 2x zdvihový objem motoru 
Teplota oleje ve spodním víku (vaně) nesmí překročit 140 °C.
Velikost náplně se kontroluje při konstrukci s polohou sacího koše olejového čerpadla, nesmí dojít při 
dovolených provozních náklonech k odkrytí sacího koše a nasátí vzduchu

1V

2V 3VNáprava při propérování 

Omezení  gugerem 
(nesmí být zaplavené)

321 VVV  Pro splnění podmínky se vana tvaruje, případně má odlité nebo montované přepážky
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SCHÉMA MAZACÍHO SYSTÉMU

1- vačkový hřídel
2-zdvihátka
3- postřik pístů
4- obtokový ventil 

filtru
6- pojistný ventil 

čerpadla
7- turbodmychadlo
8- čerpadlo

hlavní regulační 
ventil

filtr

výměník
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SCHÉMA MAZACÍHO SYSTÉMU
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Všechny odpady oleje od ložisek všech mazaných částí  musí být řešeny, aby olej samospádem stékal k sacímu koši. 
Pokud to nelze zabezpečit, tak z vedlejší jímky se přečerpává olej pomocným čerpadlem (s větší dimenzí průtoku)

PŘÍKLAD  MAZACÍHO SYSTÉMU

1. Měrka  stavu oleje
2. Nalévací hrdlo oleje
3. Snímač tlaku oleje
4. Vahadla
5. Regulace tlaku oleje
6. Hlavní mazací kanál
7. Vstřikovací čerpadlo 
8. Zdvihací tyčka
9. Nalévání oleje
10. Turbodmychadlo
11. Rozvodová ozubená kola
12. Olejové čerpadlo
13. Přečerpávání oleje
14. Kompresor
15. Vačková hřídel
16. Klikový hřídel
17. Vypouštěcí zátka oleje
18. Sací koš čerpadla
19. Filtr oleje
20. Chladič oleje
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OLEJOVÉ ZUBOVÉ ČERPADLO

Jako zdroj oběžného tlakového mazání se používají nejčastěji zubová olejová čerpadla, buď s vnějším nebo s vnitřním 
ozubením. 

Teoretické objemové množství závisí nejvíce 
na modulu ozubení m.
Proto se používají ozubená kola s malým 
počtem zubů z (6-7) velkého modulu m.
Používá se přímých zubů s korekcí proti 
podřezání pat zubů.

Skutečné množství oleje:

Objemová účinnost …0,75- 0,85 závisí na 
tlaku a teplotě oleje, na vůlích:
Radiální … 0,03-0,1 mm
Axiální … 0,02- 0,05 mm

Příkon  čerpadla:
Účinnost ztrát třením ..0,7-0,8
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PŘÍKLAD OLEJOVÉHO ZUBOVÉHO ČERPADLA
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Mazání motoru: pro mazání PSM se používají speciální motorové oleje. Nejpoužívanějšími

motorovými oleji jsou aditivované minerální ropné oleje (ropné olejové rafináty), stále více se však
prosazují motorové syntetické oleje, příp. směsné motorové oleje (minerální + syntetické). Podstatou
syntetických olejů jsou nově vytvořené molekuly s přesně stanovenými vlastnostmi: výchozí
surovinou jsou jednodušší látky z ropné frakce, která se upravuje štěpením molekul a následným
chemickým zpracováním do požadovaného rafinátu pro finální výrobu syntetického oleje (úpravy
vlastností pomocí přísad). Syntetické oleje jsou schopné pracovat v relativně velkém rozsahu teplot.

Motorové oleje jsou klasifikovány podle několika parametrů (charakteristik), nejdůležitější vlastnosti motorových
olejů ale ukazuje jejich viskozita. Viskozita motorového vyjadřuje velikost vnitřního tření v oleji, určuje tedy i
velikost ztrát mechanické energie: čím vyšší viskozita oleje, tím větší vnitřní tření v oleji a tím větší i mechanické

ztráty v motoru.

Pro středoevropské klimatické podmínky jsou motorové mazací oleje na letní období ve viskózní třídě SAE 30
nebo 40 a pro zimní období ve viskózní třídě SAE 10W nebo 15W. Použitím vhodných přísad do motorových olejů
byly vytvořeny celoroční (tzv. multigrade) motorové oleje, které mají v dané třídě vlastnosti umožňující studený
start při nízké teplotě a současně mají dostatečně vysokou viskozitu při zvýšených teplotních úrovních motoru
v letním období. V klimatickém pásmu naší republiky jsou pro celoroční provoz vhodné motorové oleje, které
vyhovují kombinacím viskózních tříd SAE 10W/30 až 15W/40.

Mazání 2dobých zážehových (benzinových) motorů: speciální mazací olej se přidává do benzinu v
předepsaném poměru (např. 1:50).
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Mazání motoru

Motorový olej ve spalovacím motoru plní následující úkoly:
• mazání – snížení tření na styčných plochách pohybujících se částí motoru, které způsobuje ztráty energie a zvýšení 

opotřebení dílů,
• chlazení – ochrana před přehřátím částí motoru, které nemohou teplo přímo odevzdat chladicí kapalině nebo jinému 

chladicímu médiu,
• velmi jemné utěsnění – zajištění dobrého utěsnění pracovních prostorů mezi pohybujícími se částmi (píst, pístní 

kroužek, stěna válce),
• čištění – odvádění částic otěru, usazenin a zbytků po spalování nebo jejich vhodná úprava tak, aby nezpůsobovaly 

poškození motoru,
• přenášení sil a ochrana proti korozi,
• snížení hlučnosti motoru – mazací vrstva (mazací film) tlumí hluk a vibrace.

Z tribologického pohledu se rozlišuje:
• a) suché tření – obě tělesa se dotýkají absolutně suchými povrchy,
• b) smíšené tření – mezi oběma třecími plochami se nachází mazivo, navzájem se mohou dotýkat už jen jednotlivé 

mikroskopické výčnělky na povrchu, dochází pouze k malému otěru,
• c) kapalinové tření – obě tělesa jsou navzájem úplně oddělena kapalinou, k otěru už prakticky nedochází.

Zdroj: časopis AutoEXPERT, listopad 2005

Pomocí výzkumů bylo dokázáno, že 
dva studené starty denně způsobí 

za jeden rok stejné opotřebení 
motoru jako ujetí 20 tis. km!
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Mazání motoru

Mazání kluzných ložisek se děje podle hydrodynamického principu.
Účinek mazacího klínu a rozdělení tlaku v hydrodynamickém kluzném ložisku. Ložiskový čep se vznáší na tomto mazacím 
klínu, probíhá už jen kapalinové tření.

Zdroj: časopis AutoEXPERT, listopad 2005
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Mazání motoru – Olejová čerpadla

• zubová čerpadla
• rotační čerpadla
• rotační G čerpadlo
• čerpadlo s vnitřním ozubením

Zdroj: časopis AutoEXPERT, listopad 2005
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Ukázky mazání motoru
Škoda – vlevo 1.4 l TDI FABIA; vpravo V6 2.5 l 114 kW TDI Superb
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Ukázky mazání motoru
Škoda – 1.6l 74kW a 1.8l 92kW
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Ukázky mazání motoru
Škoda – 1.4l 55 a 74kW
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Ukázky mazání motoru
Škoda – 2.0 l FSI a 1.6 l FSI
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Ukázka čerpadla oleje
1.8-Litre 4-Cylinder Petrol Engine with Direct Injection and Turbocharging for All Passenger 
Cars with Standard Drivetrains from Mercedes-Benz



Pohonné jednotky II - Scholz, Brabec 18

Ukázka čerpadla oleje
VW - TDI
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Ukázky mazání motoru
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Ukázky mazání motoru
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Ukázka mazací soustavy motoru
The New Inline 4 Cylinder 2.5L Gasoline Engine with Toyota New Global Architecture Concept
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Ukázka mazací soustavy motoru
The General Motors 1.6 Liter Midsize Diesel Engine for the North American Market
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Ukázka mazací soustavy motoru
Suzuki SF 310



CHLADÍCÍ SOUSTAVA MOTORU

Z tepelné bilance spalovacího motoru vyplývá, že 23 -28% tepla přivedeného palivem se odvede chlazením. Toto 
teplo znamená nejen energetickou ztrátu, ale i potřebu energie na přísun potřebného vzduchu k chladící 
soustavě.
Odvedené množství tepla závisí na   

S…plocha lamel chladiče (vodní chlazení), povrch žeber bloku válce motoru (chlazení vzduchem)
a…součinitel přestupu tepla
Δt… rozdíl teplot vzduchu  a chladící kapaliny, nebo povrchu žeber bloku válce.

tSQ  a

Druh chlazení motoru kapalinou vzduchem

Teplota chlazené plochy 110°C 180°C

Teplota chladícího vzduchu 0°C 0°C

Δt 110°C 180°C

Zvýšená teplota chladícího vzduchu 50°C 50°C

Δt´ 60°C 130°C

Snížení odvodu Q, při konst. S, a 45,5% 27,7%

Z porovnání vyplývá,že chlazení kapalinou 
je energeticky náročnější než chlazení 
vzduchem. Důvodem je , že žebra válce 
mohou mít vyšší teplotu (cca 180°C), než 
chladící kapalina (max. 110°C při 
přetlakovém systému bod varu).
K odvedení stejného množství tepla 
spotřebuji u motoru vzduchem 
chlazeného méně chladícího vzduchu, tj. 
menší příkon ventilátoru.

Přesto se dnes výhradně používá vodní chlazení, neboť zaručuje rovnoměrné rozložení teplot v motoru, 
umožňuje chlazení kritických těžko přístupných míst, lepší využití náporového vzduchu k chlazení, regulace 
ventilátoru, menší hlučnost systému. Je však složitější.
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Základní uspořádání kapalinového chlazení automobilového motoru: chladič je v automobilu umístěn
tak, aby se pro průtok vzduchu chladičem využívalo náporového účinku vzduchu při jízdě a potřebný
tepelný výkon chlazení byl při běžných provozních režimech dosahován bez pohonu ventilátoru.

KAPALINOVÉ  CHLAZENÍ

CH…chladič kapalina/vzduch
V…ventilátor
Č… čerpadlo
T…termostat
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Chlazení PSM: Teplo, které vzniká uvnitř PSM hořením paliva a přestupuje z válce motoru do dalších částí
motoru nebo vzniká v důsledku mechanického tření, musí být vhodným chladicím systémem odvedeno
z motoru do okolního (atmosférického) vzduchu. Chladicí systém musí zajišťovat přípustné teplotní zatížení
jednotlivých součástí motoru nebo pracovních látek (mazacího oleje, ...)

chladič tK2

ventilátor

tV1 tV2

Č

tK1

termostat Jako chladicí kapaliny se u 
automobilových PSM používají 
kapaliny s nízkou teplotou tuhnutí a 
s protikorozní přísadou: nejčastěji se 
používají kapaliny vyrobené z derivátů 
glykolu (např. etylenglykol). Používá se 
nemrznoucí kapalina která se při 
plnění do chladicího systému ředí 
destilovanou vodou podle požadavku 
na odolnost proti ztuhnutí 
(„zamrznutí“).

Při poměru vody a nemrznoucí kapaliny 1:1 je teplota tuhnutí –40 0C, poměr ředění 2:1 zajišťuje motor
do teploty –20 0C:
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KAPALINOVÉ  CHLAZENÍ – TERMOSTAT
Cílem termostatu je dosažení rychlého ohřátí motoru po nastartování . Termostat dělí tok chladící kapaliny na 
vnitřní (by-pasem zpět k čerpadlu) a vnější okruh (přes chladič)

průtok k chladiči

ocelový čep 

těleso

hlavní ventil
roubík

pryžová manžeta

by-pass vosková náplň
ventil                                                                                         pouzdro

průtok k by-passu

STUDENÝ MOTOR                                                                                               TEPLÝ MOTOR
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Ukázka chlazení motoru
Škoda Superb I.gen. - V6 2.8 l 142 kW
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Ukázka chlazení motoru – Škoda 2.0 l FSI a 1.6 l FSI
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Ukázka chlazení motoru – Škoda 2.0 l FSI a 1.6 l FSI
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Ukázka chlazení motoru – Škoda 1.4l 92 kW TSI
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Ukázka chlazení motoru – Škoda 1.2l 77 kW TSI
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Ukázka chlazení hlavy a bloku (sturkuta vodního prostoru)
The New Inline 4 Cylinder 2.5L Gasoline Engine with Toyota New Global 
Architecture Concept


