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Pro dlouhou a bezporuchovou životnost 
potřebuje motor motorový olej. Málokterý 
řidič se zabývá důležitostí pravidelné 
kontroly stavu oleje. Hledání příčiny je pro 
ně důležité až v okamžiku rozsvícení 
kontrolky kontroly tlaku nebo stavu oleje a 
pokud při měření měrka oleje ukazuje nízký 
stav oleje.

Pokud v motoru chybí motorový olej, 
mluvíme velmi obecně o „spotřebě oleje“. 

V dílnách je důležité rozlišovat mezi ztrátou 
oleje a vlastní spotřebou oleje. 

Spotřeba oleje je pro odborníka množství 
motorového oleje, které se dostane do 
spalovacího prostoru a zde se spálí. 

O ztrátě oleje mluvíme, pokud při 
netěsnostech motorový olej uniká z motoru 
do volného prostoru. 

1.1 Spotřeba oleje obecně

1 | Úvod

1.2 Stanovení spotřeby oleje (referenční hodnoty)

Spotřeba oleje může být stanovena různě. 
Na zkušební stanici motorů se spotřeba 
oleje uvádí v „gramech na kilowatthodinu“. 
Dobré těsnicí systémy dosahují hodnot 
0,5 až 1 g/kWh. V praxi však tento způsob 
uvádění není vhodný, protože nelze přesně 
na gram stanovit ani spotřebu oleje, ani 
nelze změřit výkon v jízdním režimu. 

Z tohoto důvodu se spotřeba oleje často 
uvádí v „litrech na 1000 km“ nebo 
v „procentech spotřeby paliva“. Právě 
poslední způsob se prosadil, protože je 
přesnější než uvádění v „litrech na 
1000 km“. Důvodem je, že motory jsou 
používány také stacionárně a vozidlové 
motory vykazují zčásti výrazné doby 

volnoběhu (dopravní zácpy, doby čekání na 
semaforech, nabíjení, provoz klimatizace). 
K tomu se přičítají doby, ve kterých musí být 
motor provozován k provozu pomocných 
agregátů, jako jsou nakládací jeřáby nebo 
v čerpadlovém provozu bez toho, aby 
vozidlo vůbec něco ujelo. 

Obr. 1
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1.3 Kdy se jedná o nadměrnou spotřebu oleje?

Názory, od kdy se jedná o nadměrnou 
spotřebu oleje se v praxi a v různých zemích 
velmi liší. 

Pohyblivé konstrukční díly motoru, 
především písty a ventily, nejsou díky vůli 
chodu, která je potřebná z hlediska 
konstrukce 100-procentně těsná pro plyn 
resp. olej. To způsobuje malou, ale stálou 
spotřebu oleje. Ve spalovacím prostoru je 
olejový film na povrchu válce dodatečně a 
velkoplošně vystaven horkému spalování. 
To způsobuje vypařování a spalování 
motorového oleje a jeho uvolňování do 
okolí společně se spalinami.

Dílenské příručky a provozní návody často 
informují o maximálně přípustné spotřebě 
oleje motoru.
 

Pokud nejsou k dispozici údaje výrobce, 
může se u užitkových vozidel počítat se 
spotřebou oleje max. 0,25 až 0,3 % a 
u autobusů až 0,5 %. 

U moderních motorů osobních vozidel je 
spotřeba oleje zpravidla nižší než 0,05 %, 
maximálně přípustná spotřeba oleje však 
0,5 % (všech procentuální hodnoty se 
vztahují na skutečnou spotřebu paliva). 

U motorů starší konstrukce, u stacionárních 
motorů a v případě speciálních podmínek 
použití může být normální spotřeba oleje 
vyšší. 

Srovnáním skutečné spotřeby oleje s 
maximálně přípustnou spotřebou oleje 
může být rozhodnuto o případném 
potřebném nápravném opatření.

Příklad výpočtu pro užitkové 
vozidlo
Užitkové vozidlo spotřebuje na 100 km 
cca 40 litrů paliva. Na 1000 km je to 
pak 400 litrů paliva.
• 0,25 % ze 400 litrů paliva je 1 litr 

spotřeby oleje/1000 km
• 0,5 % ze 400 litrů paliva jsou 2 litry 

spotřeby oleje/1000 km

Příklad výpočtu pro osobní 
vozidlo
Osobní vozidlo spotřebuje na 100 km 
cca 8 litrů paliva. Na 1000 km jeto pak 
80 litrů paliva.
• 0,05 % z 80 litrů paliva je 0,04 litru 

spotřeby oleje/1000 km
• 0,5 % z 80 litrů paliva je 0,4 litru 

spotřeby oleje/1000 km

Vznětové motory mají vyšší spotřebu 
motorového oleje než benzinové motory. 
Motory s turbodmychadlem mají z důvodu 
mazání turbodmychadla rovněž vyšší 
spotřebu motorového oleje než motory 
bez turbodmychadla. 

Technicky způsobeno, je spotřeba oleje 
po záběhové fázi motoru nejnižší a díky 
opotřebení stoupá v průběhu životnosti 
motoru. Opotřebení uvnitř motoru se přitom 
týká stejnou mírou všech konstrukčních 
dílů. Částečné opravy, pokud se např. 
vymění pouze písty nebo pístní kroužky, 
proto často nevedou k výraznému zlepšení 
spotřeby oleje. 
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1.4 Správná kontrola stavu a spotřeby oleje

Měření stavu oleje
Při kontrole stavu oleje často dochází k 
chybám při čtení, které často vedou k 
chybné interpretaci skutečné spotřeby 
oleje. 
• Při správném měření stavu oleje musí 

vozidlo stát na rovné ploše.
• Motorový olej potřebuje po odstavení 

teplého motoru pět minut k tomu, aby 
natekl zpět do olejové vany.

• Měrka oleje musí být po vytažení držena 
směrem dolů, aby motorový olej neztékal 
zpět po měrce a nedošlo tak ke zkreslení 
naměřené hodnoty. 

Pokud chybí motorový olej, pomalu se 
motorový olej doplní v krocích po 0,1 litru. 
Tím se zabrání tomu, aby byl motorový olej 
naplněn příliš rychle a příliš mnoho a stav 
oleje byl poté příliš vysoký (viz kapitola 
2.6). 

Po výměně oleje by nemělo být ihned 
naplněno uvedené množství oleje, nýbrž 
jen po značku minima. Poté se motor 
nastartuje tak, až se vytvoří tlak oleje. Po 
odstavení motoru se opět vyčká několik 
minut, aby motorový olej ztekl zpět do 
olejové vany. Teprve poté se opětovně 
změří stav oleje a doplní se rozdíl po 
značku maxima. 

Měření spotřeby oleje na silnici
• Správně změřte stav oleje a doplňte až 

po značku maxima. 
• Provozujte vozidlo 1000 km a přitom 

dokumentujte spotřebu paliva. 
• Po ujetí 1000 km znovu změřte stav 

oleje a doplňte až po značku maxima. 
Doplněné množství je pak spotřeba oleje 
na 1000 km. 

• Přesnější metoda: Doplněné plnicí 
množství oleje vydělte dokumentovanou 
spotřebou paliva a porovnejte s výše 
jmenovanými hodnotami. 

Plnicí množství oleje  
Při výměně oleje zůstává určité množství 
motorového oleje v motoru (ve vedeních, 
kanálech, chladičích oleje, olejovém 
čerpadle, agregátech a uchycené na 
površích).
U plnicího množství oleje, které je uvedeno 
v dílenské příručce nebo v provozním 
návodu, se často nerozlišuje podle prvního 
plnicího množství (pro suchý motor bez 
oleje) a podle výměnného množství (s 
výměnou/bez výměny filtru).
Pokud se pak při výměně oleje naplní první 
plnicí množství, je stav oleje příliš vysoký.
Nastat však může i opačný stav. Pokud je 
uvedené výměnné množství příliš nízké a 
nastartuje se motor, následně pak chybí 
motorový olej. Pokud není provedena 
následná kontrola a doplnění, je to často 
chybně vysvětlováno jako spotřeba oleje.
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2.1 … netěsnými sacími systémy a chybným filtrováním vzduchu

Na své cestě do spalovacího prostoru 
prochází nasávaný vzduch některými 
spojovacími místy mezi konstrukčními 
součástkami (Obr. 1). Pokud jsou tato 
spojovací místa netěsná, nasává motor 
nefiltrovaný vzduch obsahující nečistoty. 
Nedostatečné filtrování nasávaného 
vzduchu má stejný účinek. 

Důvodem je:
• zameškaná údržba vzduchových filtrů 

(překročení intervalů výměny)
• nedostatečná čistota při výměně 

vzduchových filtrů (nečistota se dostane 
na čistou stranu)

• defektní, deformované, poničené 
a manipulované prvky filtru

• chybné a nevhodné prvky filtru
• vyfukováním poškozené prvky filtru
• chybějící prvky filtru

Nečistoty, které se společně s nasávaným 
vzduchem dostanou do spalovacího 
prostoru, rychle způsobují abrazivní 
opotřebení kluzných ploch válců, pístů 
a pístních kroužků. 

Kromě toho se nečistoty ukládají také v 
drážkách pístního kroužku. Zde se spojují 
s motorovým olejem a vytváří brusnou 
pastu. (Obr. 2). Důsledkem neustálé rotace 
kroužků se zbrousí výška pístních kroužků a 
rozšíří se drážky pístního kroužku (Obr. 3). 

K opotřebení pístních kroužků 
způsobenému nečistotami dochází 
v axiálním směru převážně u horních boků 
kroužku. V radiálním směru (u oběžné 
plochy) rovněž dochází k opotřebení 
pístních kroužků smíšeným třením. Toto 
opotřebení zde však není tak velké jako u 
boků kroužku. V důsledku zbroušené výšky 
pístních kroužků dochází ke ztrátě napětí 
a axiálnímu vedení pístních kroužků. 
Následkem jsou problémy s utěsněním 
mezi písty a otvory válce. 

Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3

Spotřeba oleje způsobená … | 2
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2.2 … opotřebeným těsněním dříku ventilu a vodítky ventilu 

Úkolem těsnění dříku ventilu je utěsnění 
dříku ventilu oproti vodítku ventilu. Pokud 
je v důsledku opotřebení vůle mezi ventilem 
a vodítkem ventilu příliš velká, je 
opotřebené těsnění dříku ventilu nebo 
došlo k poškození při vestavbě, dostane se 
motorový olej do traktu nasávání nebo 
spalin. To způsobí spalování motorového 
oleje nebo jeho uvolňování do okolí 
společně se spalinami.

Rada:
Doporučuje se, těsnění dříku ventilu měnit 
při každé opravě, protože při dlouhé době 
chodu dochází k jejich opotřebení a 
tvrdnutí materiálu stářím. Aby nedošlo 
k poškození citlivých těsnicích břitů těsnění 
dříku ventilu u ostrých drážek zápichu 
ventilových klínů, měly by se při montáži 
používat ochranná pouzdra (Obr. 2).

2.3 … opotřebenými řadovými vstřikovacími čerpadly

Mazání pohyblivých částí řadového 
vstřikovacího čerpadla probíhá zpravidla 
okruhem oleje motoru. V případě 
opotřebených prvků čerpadla se motorový 
olej při pohybu pístů čerpadla směrem dolů 
dostane mezi válec čerpadla a píst čerpadla 
kolem pracovních prostorů prvků čerpadla. 
Zde se motorový olej smíchá s palivem pro 
vznětové motory a je při vstřikování 
společně vstřikován do spalovacího 
prostoru a zde spalován. 

To se týká především motorů vyrobených do 
poloviny 90. let 20. století. V důsledku 
zpřísnění legislativa o emisích výfukových 
plynů byly řadová vstřikovací čerpadla 
postupně nahrazována systémy čerpadlo-
tryska nebo systémy Common-Rai, které 
svou odlišnou konstrukcí nezpůsobují 
problémy se spotřebou oleje.

Obr. 1 Obr. 2

2 | Spotřeba oleje způsobená …
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2.4 … nepříznivými provozními podmínkami turbodmychadla

Turbodmychadla nemají, na rozdíl od jiných 
součástí motoru, radiální těsnicí kroužky 
z elastomeru. Důvodem jsou vysoké teploty 
a vysoké otáčky až 330.000 ot./min. 

Za kolem turbíny a kompresoru se nachází 
vždy jedno labyrintové těsnění, toto brání 
jak úniku motorového oleje, tak také 
vniknutí stlačeného vzduchu a horkých 
spalin do tělesa ložiska. Příslušné tlaky 
plynu na straně kola turbíny a kompresoru 
zabraňují úniku motorového oleje. 
Podložky umístěné na hřídeli turbo-
dmychadla odstředivou silou odmršťují 
motorový olej, který uniká z míst ložisek, 
z hřídele turbodmychadla.

Motorový olej unikající z radiálních ložisek, 
nasávaný vzduch a spaliny, které pronikají 
do vnitřku turbodmychadla, jsou zpětným 
vedením vedeny zpět do olejové vany.

Pokud turbodmychadlo ztrácí motorový olej 
nasávacím nebo spalinovým kanálem, je 
většinou narušená tlaková rovnováha v 
důsledku problémů olejového/plynového 
zpětného vedení. 

Důvody úniku oleje:
• ucpané, zlomené nebo zúžené zpětné 

vedení nebo zanesené spalinami
• příliš vysoký stav oleje
• příliš vysoký vnitřní tlak klikové skříně 

nadměrným opotřebením pístu, pístních 
kroužků a otvorů válce (příliš mnoho 
plynů Blow-by)

• příliš vysoký vnitřní tlak klikové skříně 
v důsledku nepracujícího odvzdušnění 
klikové skříně 

 

1	 Vstup	čerstvého	vzduchu
2		 Kolo	kompresoru
3		 	Výstup	čerstvého	vzduchu	(zahuštěného)
4		 Axiální	ložisko	hřídele	(axiální	podložka)
5		 Přípojka	přívodu	oleje
6		 Radiální	ložisko	hřídele
7		 Zpětné	vedení
8		 Hřídel	turbodmychadla
9		 Kolo	turbíny
10		Výstup	spalin	
11		Vstup	spalin

Obr. 3
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Upozornění:
Díky častějšímu používání 

turbodmychadel dochází ke spotřebě oleje, 
která je způsobená nepříznivými 
podmínkami použití turbodmychadla, 
častěji než v minulosti. 
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2.5 … přetlakem v klikové skříni

„Plyny Blow-by“ jsou spaliny, které jsou 
pod tlakem a které se podél pístů a pístních 
kroužků dostávají do klikové skříně. 
Opotřebení pístů, pístních kroužků nebo 
otvorů válce způsobuje zvýšené množství 
plynů Blow-by. Dochází k přetížení 
odvzdušnění klikové skříně resp. 
odvzdušňovacího ventilu klikové skříně. 

Uvnitř klikové skříně dojde ke zvýšení tlaku 
plynu, který společně s motorovým olejem 
uniká přes radiální těsnicí kroužky z 
motoru. U intaktních motorů může ke 
zvýšení tlaku v klikové skříni „plyny Blow-
by“ dojít také díky defektnímu, 
znečištěnému nebo zamrznutému 
odvzdušňovacímu ventilu klikové skříně. Při 

vysokém tlaku klikové skříně jsou silněji 
zatěžována také těsnění dříku ventilu. 
Motorový olej je tlačen do spalinového 
nebo nasávacího traktu, spalován a uniká 
do okolí společně se spalinami.

2.6 … příliš vysokým stavem oleje 

Příliš vysoký stav oleje způsobí ponoření 
klikové hřídele do olejové vany a vznik 
olejové mlhy. U nevhodného, znečištěného 
nebo příliš starého motorového oleje se 
může tvořit také olejová pěna. Systém 
odlučování oleje odvzdušnění klikové 
skříně je tak přetížený a neúčinný. Motorový 
olej se společně s „plyny Blow-by“ dostane 
ve formě pěny a kapek přes odvzdušňovací 
ventil klikové skříně do sací soustavy. Je 
nasáván a spalován motorem. 

Důvody příliš vysokého stavu oleje:
• zanesení paliva do motorového oleje 

chybějící přípravou směsi, nedokonalé 
spalování nebo častý provoz na krátké 
vzdálenosti

• chybné množství výměny oleje (naplněno 
příliš mnoho motorového oleje)

• nepotřebné doplnění motorového oleje 
(vozidla bez měrky oleje)

• chyba měření při měření stavu oleje 
(vozidlo stojí šikmo, měrka oleje není 
správně zasunuta nebo je špatně 
odečtena)

• chybná měrka oleje
• chybné, automatické systémy doplňování 

oleje

Obr. 1

2 | Spotřeba oleje způsobená …
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2.7 … zaplavením palivem a opotřebením smíšeným třením

Z důvodu poruch spalování a nespálenému 
palivu dochází při provozu motoru často 
k zaplavení palivem. 

Nespálené palivo ve spalovacím prostoru 
způsobuje zeslabení olejového filmu na 
povrchu válce. Olejový film (na Obr. 2 a 3 
zobrazen žlutě) se přitom zředí nebo se 
smyje. Povrchy pístů a otvoru válce pak již 
nejsou z důvodu chybějícího olejového 
filmu od sebe kovově odděleny a dochází 
k opotřebení smíšeným třením (Obr. 3). 
Klesá výkon motoru a stoupá spotřeba oleje 
motoru.

Důvody zaplavení palivem u benzinových 
motorů: 
• časté jízdy na krátké vzdálenosti s 

motorem, který není zahřátý na provozní 
teplotu (zředění oleje a ztráta viskozity 
motorového oleje)

• poruchy v přípravě palivové směsi 
(příliš bohatá směs) 

• poruchy zapalování (vynechávání 
zapalování z důvodu defektních 
zapalovacích cívek, zapalovacích svíček, 
vedení atd.)

• mechanické problémy motoru 
(opotřebení, chybné řídicí doby)

• špatná kvalita paliva
• kombinace výše jmenovaných problémů
 
U vznětových motorů se vstřikované 
množství paliva zapálí o velmi zahuštěný 
vzduch ve spalovacím prostoru. V případě 
chybějícího zahuštění (špatné plnění) nebo 
při špatné kvalitě paliva dochází ke 
zpoždění zapalování, k nedokonalému 
spalování a k nahromadění tekutého paliva 
ve spalovacím prostoru. 

Důvody zaplavení palivem u vznětových 
motorů:
• chybné a netěsné vstřikovací trysky
• chyba vstřikovacího čerpadla a jejího 

nastavení
• chybně instalovaná a upevněná 

vstřikovací vedení (vibrace)
• mechanické chyby (doraz pístu u hlavy 

válce následkem příliš velkého přesahu 
pístu (viz také kapitola  2.8) 

• špatné plnění spalovacího prostoru 
čerstvým vzduchem v důsledku:
- ucpané vzduchové filtry 
- defektní nebo opotřebované 

turbodmychadlo
- netěsné nasávací systémy 

(turbomotory)
- opotřebené nebo zlomené pístní 

kroužky 
• špatná kvalita paliva (špatné 

samozapalování a nedokonalé spalování)
• kombinace výše jmenovaných problémů

Obr. 2 Obr. 3

Spotřeba oleje způsobená … | 2
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2.8 … příliš velkým přesahem pístu

Obr. 2

Obr. 1

Pokud je u vznětových motorů příliš velký 
přesah pístu (Obr. 1), narážejí písty u hlavy 
válce a třesou vstřikovacími tryskami. 
Vznikající vibrace způsobují výkyvy tlaku a 
nekontrolované otevření vstřikovacích 
trysek. Palivo je dodatečně a 
nekontrolovaně vstřikováno do spalovacích 
prostor a způsobuje poruchy spalování. 
Kromě toho se sráží nespálené palivo na 
oběžných plochách válců a poškozuje 
mazací film. V důsledku toho dochází 
k vysokému opotřebení smíšeným třením 
u pístů, pístních kroužků a oběžných ploch 
válců (viz kapitola 2.7).
 

Upozornění:
Při opravách klikového mechanizmu 

musí být stále měřen resp. být nastaven 
přesah pístu podle údajů výrobce nebo 
našeho katalogu „Písty a komponenty“ 
(Obr. 2). 
Písty se rozpínají až do dosažení provozní 
teploty jak v průměru, tak také do výšky. 
Zkouška lehkosti chodu pístů při 
sestavování motoru (otočením klikové 
hřídele motoru rukou) není zárukou, že 
písty nebudou při provozní teplotě narážet 
na hlavu válce. 

2 | Spotřeba oleje způsobená …
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2.9 … nepravidelnými nebo zmeškanými intervaly výměny oleje

Pokud nedojde k dodržení servisních 
intervalů předepsaných výrobcem motoru, 
nachází se v motoru starý a znečištěný 
motorový olej. Protože již nejsou dány 
požadované vlastnosti oleje, stoupá riziko 
opotřebení nebo poškození. 
Kromě dodržování intervalů výměny oleje je 
bezpodmínečně potřebná kontrola a oprava 
důležitých nastavovacích a zkušebních 
hodnot motoru v rámci údržby. Zvyšují 
životnost a jsou předpokladem optimálních 
provozních poměrů.

Obr. 3

2.10 … použitím nekvalitních motorových olejů

Při použití nevhodných nebo nekvalitních 
motorových olejů nelze zaručit optimální 
provoz motoru ve všech provozních 
režimech. Důsledkem toho prudce stoupá 
opotřebení součástí – především v 
extrémních situacích jako je studený start 
nebo provoz s plnou zátěží. 
Motorový olej musí splňovat předpisy 
výrobce vozidla resp. být schválen 
výrobcem. Pokud motorovému oleji chybí 
důležité vlastnosti, způsobené např. 

Upozornění:
U motorů, které mohou být kromě 

normálního paliva poháněny také plynem 
(LPG, CNG), může být částečně potřebná 
častější výměna oleje. Stejné platí také při 
použití biopaliva (např. RME).

Obr. 4

Spotřeba oleje způsobená … | 2

nedostatečnou nebo špatnou aditivací, 
zvyšuje je opotřebení a tím spotřeba oleje. 
Z důvodu nedostatečné viskozity a vyšších 
podílů prchavých součástí se nekvalitní 
motorové oleje vypařují na horkých 
oběžných plochách válců rychleji a 
způsobují tak přímou vyšší spotřebu.
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2.11 … deformací u otvorů válce 

Deformace u otvorů válce je rozpoznatelná 
jednotlivými, vysoce lesklými vyleštěnými 
místy u oběžné plochy válců (Obr. 1). 
Deformace způsobuje vyvýšeniny na 
oběžné ploše válce, na kterých dochází 
k úběru honované struktury. Pístní kroužky 
nemohou ohnutý nebo deformovaný otvor 
válce spolehlivě utěsnit před motorovým 
olejem nebo spalinami.  

Na těchto deformovaných místech 
nemohou pístní kroužky stírat motorový olej 
z pístních kroužků. Motorový olej pronikne 
do spalovacího prostoru a zde se spálí. 
Důsledkem spalin, které proudí kolem 
pístních kroužků, se zvyšuje tlak v klikové 
skříni a může způsobit další spotřebu oleje 
(viz kapitola 2.5).

Příčiny: 
• chybná utahovací metoda točivého 

momentu a úhlu natočení šroubů hlavy 
válce

• nerovné rovinné plochy bloku válců 
a hlavy válce

• znečištěný nebo deformovaný závit 
šroubů hlavy válce

• chybná nebo nevhodná těsnění hlavy 
válce

• chybné, opotřebované nebo znečištěné 
dosedací plochy u vlhkých a suchých 
vložek válce

• kontaktní koroze u suchých vložek válce 
(rez lícování)

• nepravidelné nebo deformované základní 
otvory suchých vložek válce

• chybně namontované nebo otočené 
O-kroužky u vlhkých vložek válce

Obr. 1

2 | Spotřeba oleje způsobená …
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2.12 … chybami při opracování válce

Chybně opracované otvory válce nebo 
chyby geometrie, které nelze odstranit 
vrtáním nebo honováním, způsobují 
problémy utěsnění těsnicího systému 
„otvor válce-píst-pístní kroužky“.

Chyby při opracování resp. neodstraněné 
chyby:
• nepravidelný otvor válce (nepravidelnosti 

2., 3. a 4. stupně, viz Obr. 2)
• kuželovité, soudkovité, kónické a vlnité 

otvory válce
• honování tupými a chybnými nástroji
• honování chybnými a zastaralými 

chladicími mazivy (honovací olej)
• honování s chybnými parametry 

opracování (chybný honovací úhel, 
nedodržení specifických hodnot drsnosti)

Kromě již zmíněných problémů s utěsněním 
mezi pístem a otvorem válce může při 
chybné topografii povrchu válce docházet 
ke smíšenému tření a tím k výraznému 
opotřebení pístu, pístních kroužků a otvorů 
válce. 
Spotřebu oleje tak neovlivňují pouze přímé 
problémy s těsnící funkcí, ale také rychle 
postupující opotřebení způsobuje výrazné 
oslabení těsnicího systému.

Obr. 2

Obr. 3

Spotřeba oleje způsobená … | 2
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2.13 … ohnutými ojnicemi

Při poškození motoru často dochází k 
ohnutí ojnic. Pokud není při generální 
opravě motoru osy zkontrolována 
paralelnost velkého a malého oka ojnice, 
nebo pokud není v případě ohnutí ojnice 
vyrovnána, dochází při pozdějším provozu 
motoru k šikmému chodu pístu v otvoru 
válce (obr. 1). Pístní kroužky pak neběží ve 
válci okrouhle, ale nabývají tvaru elipsy. 
Dochází tak k závažným problémům s 
utěsněním. 
Pístní kroužky přiléhají na jedné straně 
válce u spodní hrany a na druhé straně u 
horní hrany (Obr. 2).  

Pokud se ještě pístní kroužky mohou otáčet 
v drážce kroužku, za velmi krátkou dobu se 
zvýší vydutost pístních kroužků u oběžné 
plochy. Důsledkem vyšší vydutosti nabude 
mazací film zůstávající na povrchu válce 
mnohem větší tloušťky a olej již nebude 
dostatečně stírán. 
Díky šikmému chodu pístu dochází u 
pístních kroužků k čerpacímu účinku a 
zvýšenému přívodu oleje do spalovacího 
prostoru.
Šikmá poloha a s tím spojený tvar elipsy 
způsobí, že pístní kroužky často již dále 
nerotují ve svých drážkách.  

Důsledkem toho dochází k nepravidelnému, 
jednostrannému radiálnímu opotřebení 
pístních kroužků, které často způsobuje 
jejich zlom.

Upozornění:
Po poškození pístu nebo klikového 

mechanizmu by měla být u ojnic zásadně 
překontrolována rozměrová stálost a chyby 
lícování. 

Obr. 2

Obr. 1

2 | Spotřeba oleje způsobená …
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2.14 … zlomenými a chybně namontovanými pístními kroužky

Při neodborné nebo násilné montáži může 
dojít k poškození, ohnutí nebo zlomení 
pístních kroužků. Motorový olej pak již není 
předpisově stírán z povrchu válce, dostane 
se do spalovacího prostoru, kde dojde 
k jeho spálení. 
Horké spaliny proudící kolem pístních 
kroužků způsobují vyšší teploty pístních 
kroužků, zeslabení olejového filmu a ztrátu 
výkonu.

Obr. 3

Příčiny poškození pístních kroužků: 
• zlomené pístní kroužky (zlomeny při 

montáži nebo oslabené nadměrným 
opotřebením)

• chybný směr montáže (značka „TOP“ musí 
vždy ukazovat směrem nahoru) 

• přetažení při montáži (chyba tvaru a 
odlupující se vrstva molybdenu)

• poškození oběžných ploch pístních 
kroužků při montáži (škrábance, 
prohlubeniny, výlomy, natržení)

• chybně namontované stěrací pístové 
kroužky (chybná orientace pružiny 
rozpínače nebo chybné sestavení)

 

Pozor: 
Aby při montáži nedošlo k přetažení 

nebo ohnutí pístních kroužků, měly by být 
pístní kroužky montovány pouze jedněmi 
montážními kleštěmi. Mělo by se zabránit 
nepotřebnému natažení a stažení pístních 
kroužků z nového pístu, aby si pístní 
kroužky zachovaly svůj určený tvar a napětí.

2.15 … blokovanými pístními kroužky

Pokud se pístní kroužky čtyřtaktních motorů 
nemohou volně pohybovat v drážkách 
kroužků, dochází k problémům s utěsněním 
a zvýšené spotřebě oleje (obr. 3).
 

Důvody blokovaných pístních kroužků:
• pístní kroužky nemají správné rozměry 
• nebyl dodržen směr montáže pístních 

kroužků (např. u jednostranných 
trapézových kroužků)

• drážky pístního kroužku jsou poškozené, 
znečištěné nebo zanesené spalinami 

• pístní kroužky byly neodbornou 
manipulací ohnuty (tvar spirály) 

• ojnice jsou ohnuté, což způsobuje 
šikmý běh pístů v otvorech válce 
(viz kapitola 2.13)

• otvory válce jsou nepravidelné a 
deformované (viz kapitola 2.11)

• znečištěné drážky pístního kroužku (často 
způsobené zbytky materiálu po proudění, 
které nebyly beze zbytku odstraněny při 
úkonech opravy jako je proudění písku, 
ocelový šrot nebo skleněné perličky)

Spotřeba oleje způsobená … | 2
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2.16 … nepříznivými podmínkami použití a chybami užívání

Kromě technických příčin, které mohou 
způsobit zvýšenou spotřebu oleje u motoru 
a v jeho okolí, dochází ke zvýšené spotřebě 
oleje také při nepříznivých podmínkách 
použití vozidla. Všechny jízdní stavy, které 
způsobují vyšší spotřebu paliva, působí 
negativně také na spotřebu oleje.

Nepříznivý vliv mají tyto skutečnosti:
• častá jízda s plnou zátěží
• častý provoz start-stop (městský provoz s 

mnoha semafory)
• častá jízda se studeným motorem
• častá jízda na tratích se stoupáním
• častá jízda při poruchách provozu 

(dopravní zácpa)
• jízda s přetíženým vozidlem
• častá jízda s přívěsem (u osobních 

vozidel)

• sportovní způsob jízdy
• častý a trvalejší provoz motoru ve 

volnoběhu (např. při nakládání vozidla 
nebo k provozu topení nebo klimatizace) 
Vysvětlení: Při provozu ve volnoběhu 
dochází v důsledku nízkých tlaků 
spalování ke špatné těsnící funkci 
pístních kroužků. Motorový olej není 
správně stírán a dochází k jeho spalování.

Obr. 1

2 | Spotřeba oleje způsobená …
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3.1 … chybným použitím těsnicích prostředků

V moderních motorech zajišťují utěsnění 
různých systémů vzájemně a směrem ven 
tekuté těsnicí prostředky. Tekuté těsnicí 
prostředky se však smí používat jen tam, 
kde jsou výslovně předepsány. Pokud se 
používají jiné druhy těsnění (kov, 
elastomer, měkké látky atd.), nesmí se 
dodatečně nanášet tekutý těsnicí 
prostředek.

Nadměrné a nepotřebné nanesení tekutých 
těsnicích prostředků, obzvláště tehdy, 
pokud jsou použita tuhá těsnění, může 
způsobit netěsnosti.  

Kromě toho mohou volné zbytky těsnicího 
prostředku způsobit netěsnosti nebo 
ucpání olejového resp. chladicího okruhu. 

 
Pozor: 

 Při použití těsnicích prostředků musí 
být podle příslušného účelu použití 
přizpůsobena teplotní odolnost a rozsah 
použití. 

Rada:
Všechny těsnicí plochy musí být před 
montáží těsnění nebo před nanesením 
tekutých těsnicích prostředků zásadně 
vyčištěny a zbaveny oleje rozpouštědlem 
(rozředění, čisticí prostředek na brzdy, 
atd.). Pokud jsou tekuté těsnicí prostředky 
naneseny na nevyčištěné plochy znečištěné 
olejem, nemůže těsnicí hmota vytvořit 
spojení s těsnicí plochou. Těsnicí 
prostředek je tlakem tekutiny na boku 
vytlačen z těsnicí mezery a není dán těsnicí 
účinek. Dojde k úniku motorového oleje 
nebo chladicí kapaliny.

Obr. 2

Spotřeba oleje způsobená … | 3
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3.2 … cizími tělesy mezi těsnicími plochami

Cizí tělesa mezi těsněním a konstrukčním 
dílem zabraňují správné těsnící funkci a 
mohou způsobit deformaci konstrukčního 
dílu. 
Rez, zbytky těsnicího prostředku a laku, 
které nebyly zcela odstraněny, mohou 
způsobit stejnou závadu. 

Rada: 
Přehlédnutá cizí tělesa se řadí mezi chyby, 
kterým lze nejsnadněji zabránit. Proto přes 
sestavením motoru vyčistěte obzvláště 
důkladně všechny konstrukční díly.

3.3 … netěsnými radiálními těsnicími kroužky

Radiální těsnicí kroužky se skládají z 
kovového podpěrného pouzdra s vnějším 
pláštěm z elastomeru, který zajišťuje 
statické utěsnění směrem ke skříni. Pro 
dynamické utěsnění směrem k hřídeli se 
používají různé druhy utěsnění:

1. Těsnicí břity z PTFE bez podpory pružení
2. Elastomerové membrány s těsnicími 

břity, které jsou dodatečně podporovány 
nekorodujícími pružinami z ušlechtilé 
oceli

Pro těsnost radiálních těsnicích kroužků je 
kromě jejich bezvadné funkce rozhodující 
správná kvalita povrchu hřídele. 

Pozor: 
Radiální těsnicí kroužky z PTFE se 

většinou instalují nasucho. Před spuštěním 
motoru se po montáži musí dodržet čekací 
doba předepsaná výrobcem.

Obr. 1
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3.4 … chybou těsnicích ploch

Pokud jsou povrchy konstrukčních dílů 
poškozené (škrábance, koroze, rez, 
prohlubeniny) nebo nejsou rovné, nemůže 
těsnění plnit svou určenou funkci. 
V důsledku toho zůstávají po spojení 
konstrukčních dílů mezi těsněním 
a těsnicími plochami mezery, kterými uniká 
motorový olej nebo chladicí kapalina. 

Rady při montáži: 
• Všechny těsnicí plochy musí být před 

montáží těsnění nebo před nanesením 
tekutých těsnicích prostředků zásadně 
vyčištěny a zbaveny oleje rozpouštědlem 
(rozředění, čisticí prostředek na brzdy, 
atd.).

• Musí být provedena zkouška těsnicích 
ploch vlásenkovým pravítkem a popř. 
být provedeno dodatečné opracování 
konstrukčních dílů.

• Musí být zkontrolována hrubost povrchu. 
Správná funkce těsnění mimo jiné závisí 
na předepsané hrubosti těsnicích ploch. 

3.5 … defektním vakuovým čerpadlem 

Obr. 2

Skrz defektní vakuová čerpadla může do 
podtlakového systému pronikat motorový 
olej. Tento motorový olej pak již není k 
dispozici pro mazání motoru.  

Motorový olej způsobuje v podtlakovém 
systému chybné funkce a výpadek 
komponent. 

Spotřeba oleje způsobená … | 3
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3.6 … příliš vysokým tlakem oleje

Pokud je tlak oleje příliš vysoký, může dojít 
k netěsnostem těsnění pouzdra, olejového 
filtru, chladiče oleje a vedení nebo k jejich 
prasknutí.

Důvody příliš vysokého tlaku oleje: 
• chybné nebo nadměrně dimenzované 

olejové čerpadlo
• ucpané olejové filtry bez přepouštěcího 

ventilu
• chybné olejové filtry
• poničení olejový filtr (uvolněný papírový 

prvek)
• chybná těsnění s chybějícími nebo příliš 

malými průchozími otvory pro motorový 
olej

• záslepky a čisticí hadříky zapomenuté při 
opravě

• ucpaná, zalomená nebo zašněrovaná 
olejová vedení a hadice

• defektní regulační ventily tlaku oleje nebo 
přetlakové ventily

• chybné funkce v okruhu oleje v důsledku 
použití chybných dílů např. chybné 
zpětné ventily nebo hadice

• použití motorových olejů s chybnou 
viskozitou

• starý motorový olej, který při nižších 
venkovních teplotách nebo mrazu získá 
gelovou konzistenci

3 | Spotřeba oleje způsobená …
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Tips and tricks ...
…for correct installation and long service life of the  
new short block

•  Please note that cylinder heads which 
may be included in the delivery are not 
fully assembled. These must be aligned 
with the exhaust manifold or intake 
manifold and the cylinder head bolts 
must be tightened according to the 

•  Clean all attachments thoroughly before 
installation and check for damage.

•  Clean oil cooler thoroughly and check for 
blockages, it is imperative to replace this 
in the case of previous engine damage.

• 

• Check connections and intake pipes to 
the engine for tightness.

•  Check injection system, set start of 
delivery according to manufacturer's 

• Check the correct operation of the vis-
cous fan.

• Clean water cooler and check for blocka-

charge air cooler thoroughly and check 
for blockages, it is imperative to replace 
this in the case of previous turbocharger 
damage.

•  Check engine monitoring instruments for 
correct operation and replace in case of 
defects.

• Never start the engine without oil and 
coolant.

•  Manually supply (inject) the engine oil 

with oil and crank without injection 
nozzles (max. 10–15 seconds per 
 sequence to avoid damage to the starter) 

until oil pressure has built up, so that all 
bearing points have been supplied with 
oil before initial start-up.

•  Check for correct function in the oil 
pump, oil pressure control valve, water 
pump and vibration damper.

• 
-

cle manufacturer.
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