Speciﬁkace motorových olejů

Motorové oleje mají zásadní vliv na provoz motoru. Kromě jejich hlavní mazací funkce i za ztížených podmínek je požadováno
od motorového oleje také chlazení (odvod tepla vzniklého hořením a třením), odstraňování nečistot, ochrana před korozí, dotěsňování
spalovacího prostoru, zejména v oblasti pístních kroužků a tlumení hluku. Aby mohl všechny tyto funkce olej splnit, jsou do základových olejů míchány aditiva zlepšující jejich vlastnosti.
Typů aditiv je několik. Nejdůležitější jsou detergenty, disperzanty (čistící účinky) a aditiva zlepšující viskozitu a bod tuhnutí,
zvyšující ochranu proti vysokému tlaku, zabraňující stárnutí a korozi kovových povrchů.
Základové oleje jsou vyráběny několika technologiemi, neboť surové ropné destiláty nemají požadované vlastnosti. Nejstarší
technologie je extrakční (selektivní) raﬁnace, modernější jsou hydrokrak a výroba syntetických olejů. Extrakční raﬁnáty jsou klasické minerální oleje s dosti velkým podílem aromatických uhlovodíků, jež jsou velkým zdrojem tvorby karbonu a tím i znečištění oleje. Hydrokrakové základové oleje obsahují nízké procento aromatických uhlovodíků a téměř nulový obsah síry. Syntetické základové oleje mají nulový
obsah aromatických uhlovodíků a síry, lepší nízkoteplotní vlastnosti, viskozitní index a odparnost. Využívají se zejména polyalfaoleﬁny
(PAO), ale pro špatnou rozpustnost s některými aditivy bývají doplněny esterovými oleji, které zlepšují rozpustnost aditiv a mazivost olejů.
Podle původu základového oleje dělíme motorové oleje na minerální, polosyntetické (částečně syntetické) a syntetické. Spory nastávají
u polosyntetických olejů, kdy jsou z obchodního hlediska do této kategorie pro své užitné vlastnosti zařazovány i hydrokrakové oleje.

Viskozitní speciﬁkace motorových olejů

Viskozita je odpor, jímž tekutina působí proti silám snažícím se posunout její nejmenší částice. Na stykové ploše dvou vrstev
tekutiny pohybujících se různou rychlostí se projevuje viskozita tečným napětím, jímž se snaží rychlejší vrstva urychlovat pomalejší
a ta naopak zadržovat vrstvu rychlejší. Určuje vlastně režim mazání, tvorbu a únosnost mazacího ﬁlmu, velikost odporu pohyblivých
částí, těsnící schopnost a čerpatelnost. Vlivem tlaku a teploty se viskozita oleje výrazně mění. Tyto závislosti určují vlastnosti použití
oleje. Mírou závislosti viskozity na teplotě je viskozitní index (VI).
Současným trendem je používání celoročních olejů (multigrade), tyto oleje se označují kombinovaným číselným označením
(např. 5W-40). Třída označená písmenem W (winter) vyjadřuje vztah viskozity k zimním teplotám. Vztahuje se k měření dynamické
viskozity oleje při teplotě dané stupnicí. Tato stupnice nemá žádnou logiku, ale když od označení W odečteme –35 dostaneme přibližně
teplotu použitelnosti. Další číslo za písmenem W se vztahuje ke kinematické viskozitě při 100 °C a podle ní jsou oleje zařazeny do tříd
označených číslicemi 20, 30, 40, 50, 60. Z výše uvedeného je patrné, že olej označený např. SAE 5W-50 má dobré viskozitní vlastnosti
při velmi mrazivém počasí a je vhodný i při vyšším tepelném zatížení motorů, při jízdě v tropických vedrech či sportovním způsobu jízdy.
Označení lehkoběžný olej se používá pro třídy SAE 10W, 5W, 0W-X. Starší olej označený např. SAE 30 je tzv. jednostupňový, v tomto
případě letní. Teplotní rozsah použitelnosti těchto olejů je omezen mnohem užším rozmezím teplot, přesto je možno i tyto oleje s určitým
omezením používat celoročně.

Závislost změny dynamické viskozity na teplotě oleje
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Doporučené viskozitní třídy motorových olejů SAE v závislosti na venkovní teplotě
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Výkonnostní speciﬁkace motorových olejů
Výkonnostní úroveň motorového oleje charakterizují výkonnostní mezinárodní klasiﬁkace a speciﬁkace. Tyto klasiﬁkace a speciﬁkace potom umožňují zvolit oleje v konkrétním typu motoru s konkrétním výměnným intervalem.
Běžně se pro výkonovou charakteristiku motorového oleje používají následující klasiﬁkace a speciﬁkace:

API - (American Petroleum Institute, USA)
ACEA – (Association des Constructeurs Européens ďAutomobile, EU)
CCMC - (Comité des Constructeurs ďAutomobile du Marché Commun, EU) dřívější označení
MIL-L - normy americké armády (používané i pro armády NATO)
Jiné speciﬁkace – ILSAC – ( International Lubricant Standartisation Advisory Committee)
Normy výrobců automobilů a motorů – např. MB , VW , MAN atd...

Speciﬁkace motorových olejů dle API
Tato americká norma dělí motorové oleje podle typu motoru (S - benzínové, C - naftové) a dále podle výkonnostní úrovně
daného oleje. Pro vyjádření výkonnostní úrovně se používají písmenka v sestupném abecedním pořadí, čím je písmeno dále v abecedě,
tím je olej kvalitnější. Prioritu v použití motorového oleje určuje první uvedená speciﬁkace (SG/CF-4: prioritně olej určen pro benzínové
motory, použitelný i pro naftové). Vzhledem ke své přehlednosti je často používána i v Evropě, zejména u naftových motorů se však
s evropskou normou rozchází. Kvůli obsahu popela nelze nejvýkonnější evropské oleje /odpovídající klasiﬁkaci ACEA E3/ většinou
zařadit dle API výše než do třídy CF. Americký olej označený CF a evropský olej označený stejně, tak mohou mít zcela odlišné výkonnostní parametry. Na základě provedených zkoušek a rozborů API uděluje výrobcům olejů licenci používat označení kvality dle API
v kruhovém znaku. Číslo za základním označením (CF-4) značí: 4 - pro čtyřdobé, 2 – pro dvoudobé motory.

Benzínové (zážehové) motory: „S“ – service
SA
SB
SC
SD
SE
SF
SG

SH

SJ
SL
SM

Neaditivované motorové oleje bez zvláštních požadavků na vlastnosti pro motory vyráběné v letech 1940-1950.
Motorové oleje pro motory vyráběné v letech 1950-1960 se zvýšenými požadavky na termooxidační, protikorozní
a protioděrové vlastnosti.
Motorové oleje pro motory vyráběné v letech 1964-1967 pracující při středním a částečně zvýšeném namáhání,
potlačující tvorbu úsad a korozi, obsahují přísady proti vysokoteplotním úsadám, nízkoteplotním kalům, korozi,
rezivění a opotřebení.
Motorové oleje pro motory vyráběné od roku 1968 se zvýšenými požadavky na olej, obsahují přísady proti
vysokoteplotním úsadám, korozi, rezivění a opotřebení a proti nízkoteplotním kalům.
Oleje do zážehových motorů pracujících za zvlášť nepříznivých provozních podmínek (Stop and Go provoz).
Obsahují přísady proti vysokoteplotním usazeninám, korozi a opotřebení.
Pro motory vyrobené v letech 1972-1979.
Minerální oleje do zážehových motorů osobních automobilů vyrobených od roku 1980. Obsahují přísady snižující
opotřebení motorů a korozi, zajišťující větší oxidační stabilitu a také schopnost rozpouštět již usazené kaly.
Vyhovují přísnějším požadavkům na zabránění usazenin.
Minerální oleje do zážehových motorů osobních a lehkých nákladních automobilů vyrobených od roku 1989. Tyto
oleje vyhovují přísnějším požadavkům na čistotu spalovacích prostorů a obsah látek, které by mohly poškodit
katalyzátor, než v případě olejů tříd SE a SF a lze je nahradit olejem třídy SG. Olej této třídy je zpravidla vhodný pro
vozidla vybavené katalyzátorem.
Syntetické a polosyntetické motorové oleje se SAE v rozmezí 0 - W/x. Jsou určeny pro zážehové motory (např. motory řízené elektronickými jednotkami, motory se vstřikováním paliva apod.), vyznačují se nejvyššími parametry
kvality a stálostí výkonových parametrů po celou dobu životnosti v motoru. Jsou doporučeny především
u moderních automobilů vyrobených od poloviny roku 1993. Tato třída umožňuje využívat delší intervaly výměn
olejů podle doporučení výrobců automobilů.
Motorové oleje pro motory vyráběné od roku 1996 se zvýšenými požadavky (oproti API SH) zejména na odparnost
a termooxidační stabilitu.
Motorové oleje pro motory vyráběné od roku 2000.
Připravovaná klasiﬁkace.

Naftové (vznětové) motory: „C“ - commercial
CA
Motorové oleje pro motory vyráběné v letech 1940-1960, nepřeplňované, pracující s palivem s nízkým obsahem
CB
CC
CD
CDII
CE
CF

CF-4
CG-4
CH-4
CI-4

síry za mírných provozních podmínek, obsahují přísady proti vysokoteplotním úsadám a proti korozi ložisek.
Motorové oleje pro motory vyráběné v letech 1949-1964, nepřeplňované, pracující s palivem s vyšším obsahem
síry a za ztížených provozních podmínek, obsahují přísady proti vysokoteplotním úsadám a proti korozi ložisek.
Motorové oleje pro motory vyráběné v letech 1964-1970, nepřeplňované až mírně přeplňované, pracující v nákladních
automobilech a traktorech za podmínek mírných až těžkých, obsahují přísady proti vysokoteplotním úsadám
a nízkoteplotním kalům, korozi a rezivění.
Motorové oleje pro motory vyráběné po roce 1970, nepřeplňované až vysoce přeplňované, u nichž je důležitá vysoce
účinná schopnost oleje potlačovat vznik opotřebení, koroze a vysokoteplotních úsad při používání paliva různých kvalit
včetně vysokého obsahu síry, obsahují kompletní soubor zušlechťujících přísad.
Oleje jako “CD” určené pro dvoudobé motory (test na motoru Detroit 6V-51T).
Motorové oleje pro motory vyráběné po roce 1983, mírně až vysoce přeplňované, pracující ve ztížených podmínkách
často při prodloužených intervalech výměn, obsahují kompletní soubor zušlechťujících přísad.
(platí od roku 1994) Nahrazuje klasiﬁkaci CD, motorové oleje zejména pro terénní vozidla spalující paliva různé
kvality. Zlepšená ochrana proti tvorbě vysokoteplotních úsad na pístech vznikajících při použití paliv s vyšším obsa
hem síry. Vynikající ochrana proti korozi ložisek. Do této třídy je zařazeno kvůli obsahu popela mnoho nejvýkonnějších
evropských olejů, splňujících nebo převyšujících kvalitativní ukazatele vyšších tříd API.
Motorové oleje pro moderní vznětové čtyřtaktní motory zejména americké konstrukce vyráběné od roku 1990.
Vynikající ochrana proti úsadám na pístech moderních motorů. Zlepšená spotřeba oleje proti CE olejům. Dále
vynikající odolnost proti zahušťování oleje, korozi ložisek a opotřebení.
Motorové oleje pro moderní vznětové čtyřtaktní motory zejména rychloběžné a americké konstrukce spalující palivo
s obsahem do 0,05% síry při jízdách na dálnici, 0,5% mimo dálnici a pro motory splňující emisní limity z roku 1994.
Vynikající ochrana proti hromadění karbonu, tvorbě úsad na pístech a opotřebení v nízkoemisních motorech.
Motorové oleje pro moderní vznětové naftové motory splňující emisní limity s prodlouženými intervaly výměn.
Speciálně navržené pro použití v motorech spalujících naftu s obsahem síry do 0,05% hmot. Mohou nahradit oleje
klasiﬁkace CD, CE, CF-4 a CG-4.
Motorové oleje pro motory vyráběné po roce 2002.

Speciﬁkace motorových olejů dle ACEA
Rozlišuje použití olejů pro benzínové motory, naftové motory pro osobní a dodávková vozidla, naftové motory pro nákladní automobily. Z těchto norem vychází i některé normy jednotlivých výrobců. Normy umožňují použití vyššího obsahu popela než API, proto oleje
kategorie E3 nesplňují normy vyšších speciﬁkací dle API. Označení může obsahovat rok novelizace (A2-96), mezi jednotlivými ročníky
nejsou zásadní rozdíly (např. změněny zkušební metodiky).

Benzínové motory: „A“ / Naftové motory pro osobní automobily, dodávek a lehkých užitkových vozidel: „B“
A1/B1
lehkoběžný olej, HTHSV 2,9-3,5 mPa.s, nemusí být vhodný pro některé motory (určí výrobce)
A2/B2
„GP“ – normální délka výměny, vhodný i pro některé vysoce výkonné motory
A3/B3
stabilní, typu Stay-in-grade, pro vysoce výkonné motory a/nebo pro prodloužené výměny (dle doporučení
A4/B4
A5/B5

výrobce) a/nebo nízkoviskózní oleje a/nebo pro velmi těžké provozní podmínky deﬁnované výrobcem – pro
dieselovy motory především s nepřímým vstřikem paliva
rezervováno pro motory s přímým vstřikem paliva
pro motory s velkými výkony a prodlouženými výměnnými intervaly, používající oleje s malou viskozitou,
zmenšující tření

Naftové motory pro těžké užitkové vozidla : „E“
E1
pro nepřeplňované a nízkopřeplňované naftové motory nákladních vozidel pracující v mírných až středně těžkých
E2
E3
E4
E5

podmínkách s normální délkou výměny oleje
„GP“ –pro nepřeplňované a přeplňované naftové motory nákladních vozidel pracující v středně těžkých až těžkých
podmínkách s normální délkou výměny oleje
tato kategorie chrání motor v nejširším slova smyslu (čistota pístu, bore polishing, opotřebení, větší množství sazí
v oleji) a má vynikající stabilitu, je doporučován pro motory splňující požadavky na emise EURO 1 a EURO 2,
pracující v těžkých podmínkách s možností prodloužení délky výměny oleje
stabilní, typu Stay-in-grade poskytující ještě lepší ochranu motoru než E3, je doporučován pro nejvýkonnější motory splňující požadavky na emise EURO 1 a EURO 2, pracující v nejtěžších podmínkách s možností významnějšího
prodloužení intervalu délky výměny oleje
stabilní, typu Stay-in-grade zajišťující efektivní ochranu pístu a prevenci oleštění vložek válců, chrání motor proti
úsadám v turbodmychadle, snáší vysoký obsah sazí, je doporučován pro nejvýkonnější motory splňující požadavky
na emise EURO 1, EURO 2 a EURO 3, pracující v nejtěžších podmínkách s možností významnějšího prodloužení
délky výměny oleje.

Starší speciﬁkace motorových olejů evropských výrobců automobilů CCMC
Jako reakce evropských výrobců automobilů na ne zcela vyhovující klasiﬁkaci API pro evropské typy motorů vzniklo v roce 1972
Sdružení konstruktérů automobilů - CCMC, které rozdělilo motorové oleje do tří skupin - oleje pro zážehové motory (označené písmenem
“G” = Gasoline), oleje pro vznětové motory (označené “D” = Diesel) a oleje pro vznětové motory osobních automobilů (označené “PD” =
Passenger Diesel). Výkonový stupeň je vyjádřen pro daný typ motoru číslem (od “1” výše ). Čím je toto číslo vyšší, tím kvalitnější je olej.
Klasiﬁkace CCMC byla v roce 1996 zrušena a nahrazena klasiﬁkací ACEA, přesto se můžeme setkat s takto označenými oleji vzniklými
v době její platnosti.

Benzínové (zážehové) motory: „G“ - Gasoline
G1
speciﬁkace platná od roku 1980, motorové oleje pro benzínové motory s normálním zatížením, odpovídá zhruba
G2
G3
G4
G5

klasiﬁkaci API SE
speciﬁkace platná od roku 1980, motorové oleje pro benzínové motory vyráběné po roce 1980, odpovídá zhruba
klasiﬁkaci API SF
speciﬁkace platná od roku 1980, lehkoběžné motorové oleje viskozitních tříd 5W-X, 10W-X pro benzínové motory
vyráběné po roce 1980, odpovídá zhruba klasiﬁkaci API SF s mírně vyššími požadavky
speciﬁkace platná od roku 1990, multigrádní motorové oleje pro benzínové motory vyráběné po roce 1989,
odpovídá zhruba klasiﬁkaci API SG s mírně vyššími požadavky
oleje splňující přísnější požadavky na úsporu paliva, tzv. “energy conserving” oleje, s dále vylepšenými vlastnostmi
oproti G4

Naftové (vznětové) motory pro osobní automobily: „PD“ – Passenger Diesel
PD1
speciﬁkace platná od roku 1980, motorové oleje pro přeplňované a nepřeplňované naftové motory osobních
PD2

automobilů
speciﬁkace platná od roku 1990, motorové oleje pro přeplňované i nepřeplňované naftové motory osobních
automobilů vyráběné po roce 1990

Naftové (vznětové) motory pro nákladní automobily: „D“ - Diesel
D1
speciﬁkace platná od roku 1980, motorové oleje pro přeplňované i nepřeplňované motory s normálním zatížením
D2
D3
D4
D5

vyráběné v 60. a 70. letech
speciﬁkace platná od roku 1980, motorové oleje pro přeplňované i nepřeplňované motory s vyšším zatížením
vyráběné po roce 1970
speciﬁkace platná od roku 1980, motorové oleje pro přeplňované i nepřeplňované motory s nejvyšším zatížením
s možností výrazného prodloužení výměnných intervalů tzv. SHPD oleje
speciﬁkace platná od roku 1990, motorové oleje pro přeplňované i nepřeplňované motory s možností prodloužení
výměnných intervalů, nahrazuje speciﬁkace CCMC D1 , CCMC D2
speciﬁkace platná od roku 1990, motorové oleje pro přeplňované i nepřeplňované motory s nejvyšším zatížením
s možností výrazného prodloužení výměnných intervalů tzv. SHPD oleje, nahrazuje CCMC D3

Porovnání ACEA a CCMC
ACEA

CCMC

A1

ACEA

CCMC

B1

A2

G-4

B2

A3

G-5

B3

ACEA

CCMC

E1
PD-2

E2

D-4

E3

D-5

Speciﬁkace ILSAC
International Lubricant Standartisation Advisory Committee - Mezinárodní poradní výbor pro standardizaci maziv. Speciﬁkace ILSAC
je odvozena a úzce spjata s klasiﬁkačním systémem API ( resp. API přebírá některé formulace z ILSAC).

GF-1
GF-2
GF-3
GF-4

API SH s požadavkem na 2,7% úspory paliva
API SJ a navíc musí odpovídat nárokům na zvýšenou úsporu paliva (VI-A), nižší obsah fosforu v oleji (max. 0,1%),
nižší odparnost (u 0W a 5W). Dodatečně se testuje pěnivost, tvorba úsad a čerpatelnost
API SJ/SL a další testy
API SM a další testy

Speciﬁkace MIL
MIL je norma americké armády, používaná pro svůj rozsah zejména v 50-tých letech, aktuální se vstupem ČR do NATO.

MIL-L 2104D
MIL-L 2104E/F

odpovídá API CD-II, vícestupňové oleje pro benzínové a dvoudobé naftové motory
odpovídá API SD/CD-II, CE, vícestupňové oleje pro benzínové a naftové dvoudobé i čtyřdobé motory,
v roce 1997 byla nahrazena speciﬁkací API
odpovídá API SG/CC, zejména pro oleje benzínových motorů pracující v nebojových podmínkách
(administrativa), v roce 1991 nahrazena API

MIL-L 46152E

Speciﬁkace a schválení výrobců motorů
Někteří výrobci motorů mají speciální požadavky na motorové oleje, které nejsou zahrnuty v API nebo ACEA a schvalují oleje
pro použití ve svých automobilech (motorech). Každá speciﬁkace je určena pro dané typy motoru a výměnný interval motorového oleje.
Mezi nejznámější patří zejména němečtí výrobci automobilů. U těchto speciﬁkací je důležitý i datum vydání, který se ale často neuvádí.

Daimler - Benz (MB)

Je-li v označení čísla strany za oddělující tečkou sudé číslo (0,2,4), jedná o jednostupňový olej (sezónní).
Liché číslo (1,3,5) znamená, že se jedná o vícestupňový olej (celoroční).

Speciﬁkace

odpovídá ACEA

Výměna
max. (km)

MB 226.9

Typ vozu

Motory

stacionární nákladní

plynové

MB 227.0/1

E1

15 000

nákladní

vznětové

MB 228.0/1

E2

30 000

nákladní

vznětové

MB 228.2/3

E3

45 000

nákladní

vznětové

MB 228.5

E4

60 000

nákladní

vznětové

MB 229.1

A2 , A3 / B2 , B3

osobní, dodávky

vznětové i zážehové

MB 229.3

A3 / B3 , B4

30 000

osobní, dodávky

vznětové i zážehové

MB 229.5

A3 / B3 , B4

20 000

osobní, dodávky

vznětové i zážehové

Volkswagen / Audi / Škoda / Seat (VW)
Speciﬁkace

ACEA

SAE

Výměna max. (km)

Motory

500.00

A3

0,5,10W-30,40

15 000 / 1 rok

starší zážehové

501.01

A2

0,5W-30,40

15 000 / 1 rok

starší zážehové

502.00

-

10W-40,50,60

15 000 / 1 rok

zážehové

503.00

A3

0,5,10W-30,40

prodloužené max.
30 000 / 2 roky

zážehové

503.01

A3

0,5,10W-30,40

Prodloužené max.
30 000 / 2 roky

AUDI TT ,S3, V-12 W-8,
RS4 (165kW)

505.00

B3

0,5,10,15W-30,40

15 000 / 1 rok

vznětové mimo PD

505.01

-

5W-40

15 000 / 1 rok

vznětové i se
systémem PD

506.00

B4

0,5,10W-30,40

prodloužené max.
30 000 / 2 roky -užitkové
50 000 / 2 roky -osobní

vznětové mimo PD

506.01

A1/B4

0,5,10W-30,40

Prodloužené max.
50 000 / 2 roky

vznětové i se
systémem PD

MAN (MAN)
M 3275 / M 3277
MAN 271
MAN 270
MAN 3271

pro vysoce přeplňované vznětové motory MAN
vícerozsahový olej pro vznětové motory
jednostupňový olej pro vznětové motory
pro plynové motory ( zemní plyn, LPG )

Man rozlišuje výměnné lhůty olejů :
- pro nákladní vozy / autobusy
- podle množství olejové náplně (červená / zelená měrka)
- podle způsobu provozu ( A+ nad 150 tisíc, A nad 80 tisíc, B nad 10 tisíc, C do 10 tisíc km za rok)
- podle vrtání válců (08 = Ø 108 mm , 28 = Ø 128 mm)

Speciﬁkace olejů pro dvoudobé benzínové motory
Oleje pro maloobjemové dvoudobé spalovací motory motocyklů, mopedů, skútrů, sekaček, pil mají své zatříděni do
výkonových speciﬁkací API (USA) a JASO (Japonsko).

API TA/JASO FA - málo zatížené dvoudobé benzínové motory mopedů apod.
API TB/JASO FB - vysoce zatížené středněobjemové dvoudobé benzínové motory skútrů apod.
API TC/JASO FC - vysokovýkonné, zatížené, vysokootáčkové dvoudobé benzínové motory

Speciﬁkace převodových olejů
Viskozitní třídy převodových olejů
Podobně jako motorové oleje, tak i převodové oleje dělíme dle viskozity do několika viskozitních tříd SAE. Jednotlivé třídě
odpovídá hodnota kinematické viskozity, viz. tabulka. Převodové oleje dělíme na jednorozsahové (monograde) např. SAE 80W a vícerozsahové (multigrade) např. SAE 80W-90.

Maximální teplota pro
vikozitu 150 Pa.s

Kinematická viskozita při 100°C

Viskozitní třída SAE

(°C)

min. (mm²/s)

max. (mm²/s)

70W

-55

4,1

-

75W

-40

4,1

-

80W

-26

7

-

85W

-12

11

-

80

-

7

< 11

85

-

11

< 13,5

90

-

13,5

< 24

140

-

24

< 41

250

-

41

-

Výkonnostní speciﬁkace převodových olejů
Pro rozlišení převodových olejů dle jejich výkonnosti a možných oblastí použití se používá zejména speciﬁkace
API, dle které se tyto oleje označují zkratkou „GL“ (Gear Lubricant) a příslušnou číslicí udávající výkonnostní stupeň.

GL1
GL2
GL3
GL4
GL5
GL6
MT-1

neaditivované oleje pro převodovky s nízkým zatížením
oleje pro větší rozsah namáhání – průmyslové / šnekové převody
nízkoaditivované oleje pro ručně řazené převodovky, střednětěžké zatížení a kuželové soukolí
vysoceaditivované oleje pro ručně řazené převodovky, vysoce zatížené převody (nízko zatížené hypoidní)
vysoceaditivavané oleje pro hypoidní převody s velkým přesazením os a pro nejtěžší provoz
pro převody s velmi vysokým namáháním ve formě zádrže, přesahující možnosti maziva GL-5
pro nesynchronizované manuální převodovky v režimu vysokého zatížení

Při výběru vhodného převodového oleje se řídíme doporučením (předpisem) výrobce převodovky, vozu. Při nedodržení
či záměně těchto údajů může dojít ke špatné funkci převodovky či jejímu poškození.

Výběr vhodného oleje
Výrobce vozidla určuje pro daný motor požadavky na motorové oleje. Tyto údaje jsou uvedeny v servisní knížce
nebo v návodu k obsluze. V doporučení bývá uvedena výkonnostní speciﬁkace ( ACEA, API nebo MAN, VW, MB…) doplněna
viskozitní speciﬁkací SAE doporučující viskozitní třídy většinou podle klimatických podmínek. K těmto požadavkům jsou
uvedeny podle druhu provozu i výměnné lhůty. Neplatí, že je nutné použít konkrétní značku oleje – výrobce motoru by to
neměl požadovat.
V případě, že nemáme servisní knížku postupujeme takto:
1.
Pro motory stejné kategorie a stejného stáří jsou doporučeny podobné oleje a výměnné lhůty.
2.
Při změně kvality nebo značky (ﬁrmy) oleje postupujte tak, aby nová náplň neměla nižší výkonnostní
třídu a pokud ano, přizpůsobte tomu i výměnné lhůty olejů.
3.
Výběr oleje je nutno provádět komplexně, nestačí si vybrat pouze např. „polosyntetický olej“, ale je
třeba dbát i na jeho výkonnostní úroveň. Kvalitní minerální olej může mít mazací schopnost a další
vlastnosti lepší než polosyntetický olej nižší výkonové úrovně.
4.
Vždy s výměnou oleje je nutno měnit i olejový ﬁltr.
Motorové oleje pro osobní automobily:
Dříve používané výměnné lhůty motorových olejů do 15 000 km začaly kolem roku 2000 přecházet až na max.
30 000 km se zaváděním ekonomických olejů s nižší viskozitou. Pro motorový olej osobních automobilů nejtěžší provoz
představuje studený motor (kondenzuje voda) nebo vysoké tepelné namáhání oleje např. jízda po dálnici, hory, přívěs.
Zaváděním signalizace namáhání motorového oleje je pro výměnu oleje rozhodujícím faktorem hlášení servisu na
přístrojové desce. Pro nejnovější současně vyráběné automobily je zpracována tabulka doporučených maziv a výměnných
lhůt na základě požadavků výrobců automobilů.
Motorové oleje pro užitkové automobily:
Užitkové automobily mají vysoké nároky na ekonomii provozu. Je zde nutno skloubit požadavky na nenáročnou
údržbu, tak i na vyšší životnost motoru. Velký vliv na oba požadavky má motorový olej. Dnešní užitkové automobily mají
výměny oleje stanoveny od 30 000 do 80 000 km. Délka výměnného intervalu závisí především na velikosti motoru
a množství motorového oleje. Motory vyšší objemové kubatury mají obvykle delší intervaly výměn. Výrobci také nabízejí
motory se zvýšenou olejovou náplní, speciálními olejovými ﬁltry a jiné prostředky vedoucí k delším výměnám oleje. Velkou
roli hraje i způsob provozu vozidla. Za nejtěžší pro olej se považuje provoz (HD-heavy duty) na krátké vzdálenosti s ročním
doběhem cca do 15 000 km, kdy se zkracuje výměnná lhůta až o 50 %. Středně těžký provoz (medium) charakterizovaný
meziměstskou a vnitrostátní dopravou s ročním doběhem do cca 80 000km, až o 30 % kratší výměna oleje. Nejpříznivější
je tzv. lehký provoz (light) na dlouhé vzdálenosti v ročním doběhem nad 80 000 km. Je obvyklé, že tyto závislosti výrobce
udává v servisních knížkách, kde najdete přesné informace pro váš typ motoru, jaký zvolit motorový olej a podle druhu
provozu výměnné lhůty. Použijeme raději vyšší speciﬁkace oleje než je doporučená, např. požaduje-li výrobce např. API
CD, můžu použít olej CINOL M7ADS III, 15W-40 Diesel Truck nebo 10W-40 Diesel Truck. Motorové oleje CINOL Diesel
Truck jsou vhodné pro všechny druhy provozu jak pro starší, tak i moderní automobily umožňující prodloužené intervaly
výměny.

