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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 
ONDRÁČEK, P. Komplexní renovace vozidla Jaguar S-type 3.4 litre: Diplomová 

práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra výrobních 
strojů a konstruování, 2015, 77 s. Vedoucí práce: HRABEC, L. 
 

Ve své Diplomové práci popisuji komplexní renovaci vozidla Jaguar S-type 3.4 litre. 

Na úvod se zmiňuji o historii značky a modelu předmětného vozidla. Dále řeším popis 

výchozího stavu vozidla před renovací se zaměřením na závadu pohonné jednotky 

vyplývající ze zanedbané údržby. Popisuji způsob opravy motoru, zejména renovaci hlav 

válců motoru a také výbrus vložek válců opravu uložení klikové hřídele a ojnic. Na závěr 

porovnávám cenové náklady renovace a popisuji podmínky záběhu opraveného motoru 

a předepsané intervaly a rozsah běžné údržby vozidla. 

 

 

 

ANOTATION OF MASTER THESIS 
 

            ONDRÁČEK, P. Complex Renovation of Vehicle Jaguar S-type 3.4 litre: Master 

Thesis. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Fakulty of Mechanical 

Engineering, Department of Production Machines and Design, 2015, 77 p. Thesis head: 

HRABEC, L.  

   

            This Master thesis describes the complex restoration of the vehicle Jaguar S-type 3.4 

litre. At the beginning I mentioned the history of the brand and model of the vehicle. I deal 

further description of the initial condition of the vehicle before the renovation, focusing on 

powertrain malfunction resulting from neglected maintenance. Describe a method for 

repairing the engine, especially the renovation of the engine cylinder heads and cylinder 

liners cut repair store crankshaft and connecting rods. In conclusion I compare price costs of 

renovation and describe the conditions of the repaired engine running and the specified 

frequency and scope of regular vehicle maintenance. 
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Seznam použitých značek a symbolů 
 

t čas [s] 

l délka [mm] 

D průměr [mm] 

b šířka [mm] 

h výška [mm] 

m hmotnost [kg] [g] 

P výkon [kW] 

v rychlost [km.h-1] 

V objem [l] [cm3] 

n otáčky [min-1] 

p tlak [Pa] 

Mk kroutící moment [N.m] 

ν kinematická viskozita [mm2.s-1 ] 

t bod (teplota) vzplanutí COC [°C] 

- obsah vody [%] 

- celkové množství nečistot [mg/100 cm2] 

- obsah Fe [mg.kg-1] 

- obsah Al [mg.kg-1] 

- obsah Cr [mg.kg-1] 
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1. ÚVOD 
 

Komplexní renovace historického motorového vozidla je v současné době 

opravárenský obor, který je na vzestupu. Díky rozvoji internetu se podstatně rozšířily 

nákupní možnosti historických vozidel v různém stadiu rozkladu. Toto otevírá široké 

možnosti rozvoje renovačních technologií. Rovněž díky internetu je snadnější nákup 

náhradních dílů a také pořádání různých typů setkání majitelů historických vozidel. 

V České republice je ročně pořádána celá řada výstav veteránů lákajících značné 

množství návštěvníků. Z Evropského pohledu je nejvýznamnější akcí únorový veletrh 

Retromobille Paris v Paříži. Zde jsou vystavována historická vozidla hlavně francouzské 

provenience, ale také obdivovatelé britské značky Jaguar si přijdou na své. Přidruženým 

tématem této akce je prezentace všech typů renovačních technologií používaných při 

renovacích historických vozidel. 

Realizace zakázky renovace vozidla značky Jaguar S-type 3.4 litre vyrobeného v roce 

1964 je výzvou, kterou realizujeme ve firmě B of B cars s.r.o., která je autorizovaným 

dealerem a opravcem vozidel značek Jaguar a Land Rover. Obsahuje rozebrání vozidla, 

posouzení stavu jednotlivých skupin a dílů. Po zvážení skutečného technického stavu se 

rozhoduje o případné výměně náhradních dílů za nové nebo o renovaci součástek 

nejvhodnějším způsobem. 

Cílem mé diplomové práce je správně posoudit výchozí stav vozidla s využitím 

nejmodernějších metod technické diagnostiky a navrhnout takový postup renovace, který 

majiteli vozidla zajistí bezproblémový provoz vozidla, vzhled nového vozu, a to vše za 

hospodárného využití finančních prostředků. Rovněž tato zakázka je jakýmsi zkušebním 

testem a prověřením možností a schopností servisu i externích dodavatelů. Věřím, že se 

jedná o možnost rozšíření nabídky služeb pro naše klienty a také rozvoj potenciálu servisu. 
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2. REŠERŠE K AUTOMOBILU JAGUAR S-TYPE 3.4 LITRE 
A POUŽITÉ POHONNÉ JEDNOTCE 

 

2.1. Vývoj produkce vozidel Jaguar S-type 

 

Jaguar S-type byl odvozen, jako luxusnější verze modelů Mark I. a nástupce Mark 

II. Model Mark I. s označením 2.4-litre byl poprvé představen na British Motor show v roce 

1955. Pro automobilku Jaguar, předního britského výrobce motorových vozidel s bohatou 

historií od roku 1922 do současnosti, se tehdy otevřela možnost prosadit se v nové třídě 

vozů, do níž tento model mířil. V poválečné historii výrobce produkoval model XK - 

dvousedadlový sportovní vůz s vysokým výkonem a dále luxusní limuzínu Mark VII. saloon 

zařazenou mezi velké prestižní vozy. A právě nový vůz s motorem o obsahu 2,4 dm³, 

šestiválec s  ventilovým rozvodem DOHC a výkonu 84 kW nabídl vynikající techniku, styl 

a komfort v menším ekonomickém provedení s karoserií, podobně jako model Mark VII. 

saloon. V dnešní době tento typ karoserie nazýváme sedan. [9] 

 

 

Obrázek č. 1 - Jaguar Mark II. 
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V konstrukci vozu byla poprvé u Jaguaru použita samonosná karoserie a také bylo 

poprvé využito dvouvačkové konstrukce hlavy válců. Tehdejší cena vozu byla stanovena na 

1263 Liber, a proto byl vůz ve své době velmi konkurenceschopný. Mezi hlavní konkurenty 

můžeme zařadit například Daimler Conquest, Humber Super Spice nebo Armstrong 

Siddeley a stal se i volbou zajímavou pro ty, kteří měli v úmyslu zakoupit větší vůz než např. 

Ford Zodiac nebo Vauxhal Cresta. [9] 

V roce 1957 byl motor o objemu 3,4 dm³ s výkonem 157 kW a výrobce začal nabízet 

kotoučové brzdy pro všechna kola. Tímto řešením se model stal ideálním pro závodní okruhy 

a rallyové tratě. Vozy zprvu označované pouze objemem motoru byly později pojmenovány 

jako Mark I. [10] 

V roce 1959 se model dočkal faceliftu s úpravami interiéru i exteriéru. Z technických 

změn je nutné zmínit rozšíření rozchodu kol zadní nápravy, čímž došlo ke zlepšení 

ovladatelnosti vozu. Svou premiéru si odbyl i nový motor o obsahu 3,8 dm³ o výkonu 164 

kW, který z Marku II. udělal ve své době nejrychlejší sériově vyráběný vůz kategorie saloon. 

V roce 1960 po zakoupení výrobce motorových vozidel Daimler Jaguarem a ve snaze 

vrátit jeho výrobu k ziskovosti zavedl Jaguar s využitím motoru 2.5 V8 Daimleru 

limitovanou edici sportovního vozu SP250. Od roku 1962 se tento motor osazoval do 

karoserie Marku II: s několika stylingovými a výbavovými odlišnostmi ho nabízel pod 

názvem Daimler 2.5-litre V8. Vůz tvořil zajímavou alternativu a ekvivalent modelům 

Jaguaru. [9] 

V roce 1963 za použití stejné podlahové platformy s podobnými rozměry byla 

spuštěna výroba nového modelu S-type, který byl zaměřen na movitější klientelu. Nabízel 

větší vnitřní prostor, hlavně pro cestující na zadních sedadlech a to díky nové koncepci 

nezávisle uložené zadní nápravy. S-type byl dodáván s motory o obsahu 3,4 a 3,8 dm³. I přes 

zkonstruování vozidla v padesátých letech a relativně malé vnější rozměry vozu neměli řidiči 

i větších postav problémy s prostorem pro nohy, ani nad hlavou. Naproti tomu na zadních 

sedadlech bylo méně místa pro nohy. Většina vyrobených vozidel nebyla vybavena 

posilovačem řízení. Zlepšení manévrovatelnosti v nízkých rychlostech přispíval velký 

průměr volantu. Posilovačem brzd naproti tomu byly vybaveny všechny modely a to výrazně 

přispívalo k citlivosti brzd. Slabinou vozu bylo umístění ruční brzdy, která byla situována 

na venkovní stranu řidičova sedadla, což výrazně překáželo při nastupování a vystupování 

z vozidla. Prostor pro zavazadla je adekvátní rozměrům vozidla, avšak nešťastně vyřešené 

zavěšení víka kufru omezující otvírání brání dostupnosti zavazadlového prostoru. Celkový 

počet vyrobených kusů modelu S-type byl 24 993, z toho vozů s motorem o objemu 3,4 dm³ 
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9.928 kusů. Výroba jednotlivých modelů byla postupně ukončována v letech 1968 – 1969, 

kdy byl započat prodej nového vozu pod označením XJ6. [9] 

 

 

Obrázek č. 2 - Jaguar S-type 3.4 Litre [16] 

 

Silné stránky modelu: 

- Dobrý vzhled 

- Vyhledávaný model pro classic status 

- Snadno rozpoznatelný 

- Vysoký výkon a ekonomický provoz ve své době 

- Luxus a prestiž 

- Vnitřní prostor 

- Snadná údržba 

- Dostatek náhradních dílů 

- Mnoho modelových variant 

 

Slabé stránky modelu: 
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- Koroze 

- Cenově nákladná renovace 

- Slabé topení a ventilace vozu 

- Prostor pro nohy cestujících na zadních sedadlech 

- Cena některých náhradních dílů [9] 

 

2.2. Základní rozměry a porovnání modelů Mark I,/ Mark II./ S-type 

 

- Mark I. 

Délka  -  4591 mm 

Šířka –  1695 mm 

Výška – 1467 mm 

Váha – 1375 kg 

Rozvor – 2737 mm 

Rozchod kol v předu – 1387 mm 

Rozchod kol vzadu – 1276 mm 

 

- Mark II. 

Délka – 4591 mm 

Šířka – 1695 mm 

Výška – 1467 mm 

Váha – 1450 kg 

Rozvor – 2737 mm 

Rozchod kol vpředu – 1397 mm 

Rozchod kol vzadu – 1356 mm 

 

- S-type. 

Délka – 4769 mm 
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Šířka – 1683 mm 

Výška – 1416 mm 

Váha – 1625 kg 

Rozvor – 2731 mm 

Rozchod kol vpředu – 1403 mm 

Rozchod kol vzadu – 1378 mm [6] 

 

 

2.3. Použitá technika 

 

Motor 3,4 dm³: 

- Řadový, zážehový podélně uložený vodou chlazený šestiválec s maximálním 

výkonem 157 kW při otáčkách 5 500 min-1 a s kroutícím momentem 293 N.m při 

otáčkách 3 000 min-1. Dva vačkové hřídele umístěné na hlavě válců. Ventilový 

rozvod DOHC. Rozvodový mechanismus poháněný řetězem. Dva ventily na válec. 

Příprava směsi ve dvou karburátorech SU. [6] 
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Obrázek č. 3 - Průřez motorem [7] 

 

Charakteristika vybraných motorů: 

Tabulka č. 1 – Technické údaje motorů [6] 

Charakteristika 2.4 3.4S 3.8S 420 

Objem válců [cm³] 2 483 3 442 3 781 4 235 

Počet válců 6 6 6 6 

Výkon [kW] 84 157 164 183 

Otáčky [min-1] 5 750 5 500 5 500 5 500 

Kroutící moment [N.m] 190 293 325 384 

Otáčky [min-1] 2 000 3 000 3 000 3 750 

Vrtání x Zdvih [mm] 83x76,5 83x106 87x106 92,07x106 

Kompresní poměr 8:1 8:1 8:1 8:1 

Příprava směsi 2 karburátory 
Solex 

2 karburátory 
SU 

2 karburátory 
SU 

2 karburátory 
SU 
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Tabulka č. 2 – Jízdní údaje [6] 

Jízdní data 2.4 3.4S 3.8S 420 

Zrychlení 0-96 km.h-1 [s] 14,4 13,9 10,2 9,9 

Maximální rychlost [km.h-1] 163 191 195 197 

Spotřeba [l/100 km] 15,5 16,5-20 18 18 
 

 

Převodovky: 

- čtyřrychlostní manuální, částečně synchronizováno. Synchronizovány jsou 

rychlostní stupně II, III, IV. Ve speciální výbavě vozidla bylo možné vybavit 

převodovku overdrivem. Jedná se o hydraulicky řízenou planetovou přídavnou 

převodovku umístěnou na zadní části převodové skříně. Umožňuje rozšíření rozsahu 

převodových poměrů a tím zajišťuje lepší využití výkonu motoru v optimálních 

otáčkách. Benefitem je ekonomičtější jízda v různých režimech provozu. [6] 

 

Tabulka č. 3 – Převodové poměry jednotlivých rychlostních stupňů [6] 

Rychlostní stupeň I. II. III. IV. 

Převodový poměr 11.954 6.584 4.541 3.54 

Overdrive 2.933 12.731 7.012 4.836 3.77 
 

- Borg Warner 3 – rychlostní automat 
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Obrázek č. 4 – Mechanická převodovka – průřez [7] 

 

Nápravy: 

Přední: nezávisle uložené vlečné trojúhelníkové ramena odpružené vinutými 

pružinami, se zkrutným stabilizátorem 

Zadní: spodní trojúhelníková ramena, horní příčná ramena, odpružené vinutými 

pružinami. Zadní diferenciál typu Salisbury 4.HU montován ve středu nápravy. Výrobcem 

doporučené oleje jsou například Castrol Hypoy, Mobilube GX 90 nebo Spirax 90 EP [6] 

 

Karoserie: 

Čtyřmístná typu sedan s kůží potaženými sedadly a obložením z leštěného dřeva. 

Postupně během let produkce bylo v nabídce 26 barevných variant laku karoserie a 10 typů 

barevného provedení interiéru. [6] 

 

Brzdy: 
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Všechny brzdy kotoučové s jednopístkovými třmeny, všechny modely s posilovačem 

brzdného účinku [6] 

 

Řízení: 

S Burmanovým recirkulačním boxem, některé vozy s posilovačem řízení [6] 

 

Disky kol:  

4 – 5 x 15 plechové nebo drátěné [6] 

 

Pneumatiky: 

Dunlop 6.40 x 15 S.P.5 byly montovány na první modely. Provozní tlak pro 

standartní zatížení je předepsán na 196 kPa pro přední pneu a 176 kPa pro zadní pneu. 

V případě maximálního zatížení je nutné provozní tlak v pneu upravit na 230 kPa pro 

přední pneu a 210 kPa pro pneu zadní. 

 

Dunlop 185 x 15 SP41 byly montovány na pozdější modely. Provozní tlak pro 

standartní zatížení výrobce předepsal na 210 kPa pro pneu přední 190 kPa pro pneu 

zadní. V případě maximálního zatížení se provozní tlak v pneumatikách upravuje na 

250 kPa pro pneu přední a 230 kPa pro pneu zadní. [6] 

 

 

2.4. Hodnoty jednotlivých typů na trhu s historickými vozidly 

 

Na dnešním trhu s historickými vozidly má z palety vyráběných příbuzných modelů 

nejvyšší hodnotu model Mark II. S motorem o objemu 3,8 dm³. Do následující tabulky jsem 

porovnal hodnotu jednotlivých příbuzných modelů s nejvíce v současnosti ceněným Mark 

II. 3,8 dm³, jehož hodnotu jsem označil jako 100%. Ostatní porovnávané modely jsou 

v tabulce seřazeny sestupně podle procentuálního poměru k nejhodnotnějšímu typu. 

Porovnávány jsou ceny vozidel v odpovídajícím srovnatelném stavu. Z uvedené rekapitulace 

hodnoty příbuzných modelů je zřejmé, že mnou zvolený model Jaguar S-type 3.4 litre si 

udržuje nadprůměrnou cenu v rámci spektra modelů Jaguaru na trhu s historickými vozidly. 



Diplomová práce  Bc. Petr Ondráček 

17 
 

Ze sběratelského hlediska se tak jedná o zajímavou investici s přihlédnutím k počtu 

vyrobených kusů (9928 ks). V tabulce číslo 3 jsou uvedeny všechny vyráběné příbuzné 

modely i ty, které nebyly v předchozím textu zmíněny. 

 

Tabulka č. 4 – Porovnání současné hodnoty modelů [9] 

Model: Porovnání hodnoty: 

3.8-litre Mark II. 100% 

3.4-litre Mark II. 85% 

3.8-litre S-type 65% 

3.4-litre Mark I. 62% 

340 60% 

3.4-litre S-type 55% 

2.4-litre Mark II. 50% 

420 48% 

Daimler 2.5-litre V8 48% 

Daimler V8-250 46% 

Daimler 420 Sovereign 45% 

2.4-litre Mark I. 45% 

240 42% 
 

 

2.5. Identifikační znaky renovovaného vozidla 

 

K renovaci vybrané vozidlo vyrobené v roce 1964 bylo poprvé prodáno v Itálii, kde 

také bylo v roce 2013 zakoupeno a dopraveno do České republiky. Počítadlo ujetých 

kilometrů se zastavilo na čísle 46 777 km, což je vzhledem k technickému stavu vozidla 

hodnota velice nepravděpodobná. Po posouzení skutečného technického stavu a posouzení 

nákladů bylo majitelem vozidla rozhodnuto o kompletní renovaci. Hlavními rozlišovacími 

znaky vozidla byly identifikační číslo vozidla, číslo karoserie, číslo motoru a číslo 

převodovky. Obecně se při nákupu vozidla doporučuje všechna tato identifikační čísla 

zkontrolovat a porovnat s doklady k vozidlu. Jakýkoli zjištěný rozdíl od v dokladech 
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uvedených čísel by měl nakupujícího vést ke zvýšené opatrnosti při nákupu takového 

vozidla. Rozdíly vždy nasvědčují o podstatných úpravách a prodávající by měl uspokojivě 

umět případné nesrovnalosti vysvětlit a dokázat. 

 

Identifikační číslo vozidla: 

V originále tento údaj výrobce nazývá Car Number. Vozidlo, které renovujeme má 

identifikační číslo: 1B 25 177DN. U modelu S-type 3.4 litre s levostranným řízením začíná 

číselná řada identifikačního kódu znaky 1B 25 001. Je tedy zřejmé, že náš vůz je teprve 177 

vyrobeným kusem určeným na vývoz daného modelu. Vozidla s pravostranným řízením 

mají znaky identifikačního čísla začínající 1B 1001. Písmena DN znamenají, že vozidlo je 

vybaveno manuální převodovkou. Tento identifikační znak je umístěn nad chladičem vedle 

zámku kapoty. [7] 

 

Číslo motoru: 

Číslo motoru je umístěno na pravé straně bloku motoru nad olejovým filtrem a také 

na hlavě válců mezi vačkovými hřídeli v přední části hlavy válců. Bráno ve směru jízdy. 

Opět je nutné obě tyto čísla zkontrolovat a při nákupu vozidla se případně zajímat o důvody 

rozdílů mezi čísly na bloku motoru a na hlavě válců. Vozidlo, které renovujeme, má číslo 

motoru: 7B 1800-8. Motory s objemem 3,4 dm³ jsou číslovány od 7B 1001 a vyznačují se 

světle modrou barvou hlavy válců. Naproti tomu motory s objeme 3,8 dm³ výrobce čísluje 

od 7B 50001 a na první pohled jsou rozlišitelné podle tmavě modré barvy hlavy válců. [7] 

 

Číslo převodovky: 

Gearbox number GBN 82030 je umístěn na levé zadní části převodové skříně a také 

na horním krytu převodovky. Písmeno N na konci písmenné řady znamená, že převodovka 

je vybavená overdrivem. [7] 

 

Číslo karoserie: 

Body number 4B 1744 je vyraženo na panelu mezi motorovým prostorem 

a prostorem pro cestující v horní části panelu před jednotkou topení a větrání. [7] 
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2.6. Dílčí závěr 

 

Možnost renovovat tento model vozidla, které stálo na počátku masového rozšíření 

automobilismu v Evropě a vneslo prvky luxusu i do cenově přijatelné kategorie vozidel, je 

velmi zajímavou příležitostí zachovat pro budoucnost stroj před technickou zkázou, korozí 

a devastací nesprávným provozováním. 
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3. ZHODNOCENÍ SKUTEČNÉHO SOUČASNÉHO STAVU MOTORU 
A DALŠÍCH CELKŮ AUTOMOBILU S VYUŽITÍM PROSTŘEDKŮ 
DOSTUPNÉ DIAGNOSTIKY S NÁSLEDNÝM ROZHODNUTÍM O 
MOŽNOSTI POUŽITÍ V BĚŽNÉM PROVOZU 

 

3.1. Výchozí stav automobilu 

Automobil Jaguar S-Type 3.4 litre výrobního čísla: 1B 25 177DN byl majitelem přes 

zprostředkovatele zakoupen na podzim v roce 2013 v Itálii. Technický stav vozu byl značně 

zašlý, vůz byl po několika částečných pokusech o renovaci. Tyto pokusy nelze označit za 

zdařilé. Na první pohled sice vozidlo nepůsobí odstrašujícím dojmem, ale na druhý 

zasvěcený pohled jsou zřetelné vážné nedostatky. Díky neodborným opravám čalounění 

v interiéru vozidla již vůz neměl původní barevnou konfiguraci. Výrazným problémem byla 

závada motoru, kterou budu podrobně popisovat v dalších částech mé diplomové práce. Také 

koroze karoserie a některé neprovozuschopné díly podvozku znamenaly nutnost značných 

investic do rekonstrukce vozidla. 

 

3.2. Technický stav motoru, popis a diagnostika  

Zásadní problém motoru byl odhalen při vypouštění kapaliny z chladícího systému. 

Při celkové kontrole vozidla jsme zjistili, že v nádržce chladící kapaliny motoru není žádná 

chladící kapalina. Při pokusu o vypuštění zbylého množství bylo zjištěno, že v chladícím 

systému motoru vůbec žádná chladící kapalina není. Bohužel není nám známo, jak dlouho 

motor běžel bez účinného chlazení a k jakému poškození strojních částí motoru mohlo dojít. 

Z provozních projevů je zřejmé, že poškození motoru bude většího rozsahu. Při chodu je 

motor nadměrně hlučný. Při studeném startu se obtížně rozbíhá a vykazuje další znaky 

nadměrného opotřebení, jako je nadměrná hlučnost a nízký výkon. V první fázi bude nutné 

za pomoci tribologické diagnostiky a zhodnocením vzorků motorového oleje rozhodnout o 

dalším postupu. Celkový vnější vzhled motoru působí zanedbaným dojmem (Obrázek č. 7). 

A po demontáži chladiče a čelním pohledu na motorový prostor je vizuální stav agregátu 

velmi blízko k celkové zkáze (Obrázek č. 8). Pro objektivizaci technické ho stavu motoru 

jsme se rozhodli odebrat vzorek motorového oleje a nechat jej vyšetřit ve specializované 

tribologické laboratoři firmy KOMA Commercial s.r.o. v Ostravě – Vítkovicích. 
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Obrázek č. 5 - Přední část vozidla – výchozí stav [16] 

 

 
Obrázek č. 6 - Zadní část vozu – výchozí stav [16] 
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Obrázek č. 7 - Náhled motorového prostoru [16] 

 

 

 

Obrázek č. 8 - Čelní pohled na motor po demontáži chladiče [16] 
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3.2.1. Tribodiagnostika 

Tribodiagnostika je jednou z metod technické bezdemontážní diagnostiky, která 

využívá maziva k objektivizaci zjištění technického stavu sledovaného objektu 

a objektivizaci zjištění kvality vlastního maziva. 

 

- Odběr vzorků pro analýzu - Vzorek musí představovat průměrné složení 

používaného maziva ve strojním zařízení. Nejpřesnější a pracovně náročná je 

ČSN 65 6207. Všeobecně se vzorky odebírají do čistých vzorkovnic o obsahu 

300 ml. Odebraný vzorek se popíše a předá k rozboru. Zařízení musí být 20 minut 

v provozu z důvodu dokonalého promíchání a ohřátí oleje na provozní teplotu. 

 

- Kinematická viskozita - Je rozhodující vlastností maziva v oblasti 

hydrodynamického tření a je proto hlavním zkušebním údajem mazacích olejů 

a základem pro jejich třídění a výběr. U motorových olejů se kinematická viskozita 

měří při teplotě vzorku 40°C a při 100°C. Změny viskozity: 

 zvyšování - způsobeno meziprodukty oxidační povahy, produkty částečné 

oxidace oleje, vytvářením emulze s vodou, případně znečišťování kondenzačními 

produkty, 

 pokles - způsobeno především tepelnou a mechanickou degradací aditiv, 

popřípadě záměnou olejů, u motorových olejů vniknutím paliva do mazacího 

systému. 

 

- Bod vzplanutí - Je důležitým jakostním i bezpečnostním ukazatelem mnoha druhů 

čistých maziv, u upotřebených olejů pak pokles hodnot slouží ke stanovení 

přibližného obsahu zřeďujících a hořlavých látek. 

Definice: Bod vzplanutí je nejnižší teplota, při které zahříváním v předepsaném 

přístroji za podmínek zkoušky přechází z oleje do ovzduší nad hladinou oleje již tolik 

par, že vzniklá směs přiblížením plaménku vzplane a opět zhasne. 

 

- Obsah vody -  Voda nebo vlhkost znehodnocují kvalitu maziva Výskytu stopového 

množství kondenzující vody většinou nelze zabránit a bývá v oleji často přítomna. 

Obecně se v mazacím oleji povoluje maximálně 0,2 % hmotnostního obsahu vody. 
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Přítomnost vody v oleji způsobuje: 

 koroze součástí 

 vypadávání aditiv  

 pěnění 

 tvorba emulze a kalů  

 zvyšování viskozity 

 

- Celkové znečištění - patří ke smluvním zkouškám a jeho vyjádření závisí na principu 

používané metody. Zdroje nečistot (na příkladu hydraulické kapaliny): 

 primární – nečistoty nádrže, potrubí, hydraulických prvků, hydraulické kapaliny 

(otřepy a třísky, prach, písek, vlákna z čistících prostředků, okuje ze sváření, 

barvy, • z okolí – nečistoty vniklé do soustavy do povrchu pístnice nebo netěsným 

plnícím, odvzdušňovacím otvorem nádrže, 

 vzniklé z obvodu – nečistoty vzniklé cirkulací hydraulické kapaliny nebo 

provozem jednotlivých prvků (koroze, eroze, opotřebení), 

 vzniklé z hydraulické kapaliny – nečistoty vzniklé samovolným vypadnutím 

aditivů z oleje (detergenty, disperzanty, protiotěrové přísady, antioxidanty, 

polymery, pryskyřice atd.) 

 

Metody stanovení celkového znečištění: 

 mikroskopické stanovení velikosti a počtu nečistot - ČSN 65 6081 – částice 

zachycené na membránovém ultrafiltru jsou počítány pod mikroskopem podle 

velikosti pomoci okulárového měřítka a jsou řazeny do 6 skupin 

- 05 – 15 µm 

- 15 – 25 µm 

- 25 – 50 µm 

- 50 – 100 µm 

-  > 100 µm 
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- vlákna – celkový počet částic se zjišťuje statickou metodou ze skutečného 

počtu zjištěných částic na části účinné plochy filtru. 

 

Motorový olej je nutno vyměnit, jestliže 

 se původní hodnota kinematické viskozity změní o 25-30 % (vzestup i pokles) 

 teplota vzplanutí oleje poklesne pod 170 °C 

 celkový obsah mechanických nečistot v HEO směsi překročí 2,5 až 5,0 % 

(je respektován konkrétní druh oleje a typ motoru) 

 hodnota TBN poklesne pod 1,0 mg KOH/g 

 obsah vody v oleji překročí 0,2 %hm. (nebezpečí tvorby emulze) [14] 

 

Výsledek tribologického rozboru odebraného vzorku motorového oleje: 

Tabulka č. 5 – Výsledky zadaného tribologického rozboru motorového oleje 

Parametr Jednotka Limit Naměřeno 

Kinematická viskozita při 100°C mm2.s-1 12,1-16,3 133,6 

Bod vzplanutí COC °C 230 Nelze 
zjistit 

Kapková zkouška St. ≥5 8 

Glykol %  14,5 

Obsah vody % max. 0,2 53,5 

Celkové množství nečistot mg/100 cm2 max. 200 130 

Fe - železo mg.kg-1 max. 100 186,7 

Al - hliník mg.kg-1 max. 20 10,4 

Cr - chrom mg.kg-1 max. 15 1,4 

Cu - měď mg.kg-1 max. 45 6,9 
 

V tabulce č. 5 jsem přehledně uvedl výsledky tribologického rozboru motorového 

oleje, který jsem zadal tribologické laboratoři firmy KOMA Commercial s.r.o. Hlavním 

důvodem pro toto rozhodnutí o využití tribologické diagnostiky bylo zjistit, kterým směrem 

zmizela z motoru chladící kapalina. Zda vytekla přes netěsnosti směrem ven z motoru nebo 

došlo k úniku směrem dovnitř motoru, ať už do spalovacího prostoru nebo do olejové náplně. 
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Upřesnění této informace bylo velmi důležité pro rozhodnutí o způsobu opravy motoru. Níže 

předkládám protokol o zkoušce. 

 

Obrázek č. 9 – Oficiální protokol o tribologickém rozboru motorového oleje 
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Dílčí závěr 

Tribologický rozbor odebraného vzorku motorového oleje jednoznačně ukázal na 

nutnost celkového rozebrání motoru a jeho generální opravu. Zejména vysoké procento 

obsahu vody a Glykolu, kdy se prakticky jedná o vodu s obsahem oleje nám ukazuje kam 

zmizela chladící kapalina ze systému chlazení motoru. Dále až desetinásobný nárůst 

viskozity motorového oleje způsobený vysokým obsahem vody a obsah otěrových kovů 

ukazují na závady v uložení hřídelů a opotřebení motoru. 

 

 

3.2.2. Demontáž motoru z vozidla a jeho rozebrání na jednotlivé části 

 

Všechny demontážní postupy a práce byly prováděny dle dílenských postupů 

popsaných ve výrobcem vydané dílenské příručce „ JAGUAR 3.4 ´S´ and 3.8 ´S´ models 

SERVICE MANUAL“, kde je popsána konstrukce vozidla, předepsaná údržba a dílenské 

postupy. 

 

Postup demontážních prací: 

 Vypuštění všech provozních kapalin 

 Odpojení elektroinstalace dynama, startéru a zapalování motoru 

 Odpojení všech potrubí a ovládacích prvků motoru 

 Demontáž pohonné jednotky z vozidla a její rozebrání na jednotlivé celky oddělením 

převodovky 

 Demontáž startéru a dynama 

 Demontáž ventilátoru, pohonu příslušenství 

 Demontáž spojky a setrvačníku 

 Demontáž vodní pumpy a olejového filtru 

 Demontáž olejové vany motoru, olejového čerpadla včetně potrubí a sacího koše 

 Demontáž krytu rozvodového mechanismu a samotného rozvodu motoru 

 Demontáž hlavy válců 



Diplomová práce  Bc. Petr Ondráček 

28 
 

 Demontáž pístů a ojnic 

 Demontáž klikového hřídele 

 Vyčištění a odmaštění všech součástí [7] 

 

 

Obrázek č. 10 – Demontovaný blok motoru – výchozí stav [16] 

 

 

3.2.3. Měření a zhodnocení skutečného technického stavu motoru 

 

Kontrola bloku motoru: 

Na praskliny - kontrolu bloku motoru na praskliny a podpovrchové praskliny 

vzhledem k provozu motoru bez účinného chlazení jsme nechali provést mobilním 

přenosným systémem MAGNAFLUX. Systém využívá princip magnetického pole 

zavedením elektrického proudu do součásti a orientace siločar magnetického pole kolmo ke 

směru průchodu elektrického proudu. Pro suchou metodu se používá magnetický prášek na 

principu oxidu železa, který je dobře viditelný v bílém světle. Praskliny a podpovrchové 

vady materiálu signalizují shluky částic feromagnetického prášku kolem prasklin, které se 
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vytváří v magnetickém poli. Prášek aplikujeme z přenosného balonku zmáčknutím 

a vyfouknutím a tím rozprášením prášku na zkoušený povrch součásti. Je nutné magnetické 

pole nechat působit více směry v obrobku z důvodu těžšího rozpoznání přímých prasklin 

vedoucích ve směru působení siločar magnetického pole. Minimální rozměry zjistitelných 

poškození dle údajů výrobce zařízení jsou: 

 Šířka praskliny 0.1 µm 

 Hloubka praskliny 2 µm 

 

Použitý postup: na zkoušený povrch bloku motoru (Obrázek č. 11) přikládáme obě 

elektrody zařízení, vypínačem spustíme průchod elektrického proudu, jehož průchod vytvoří 

v obrobku magnetické pole. Z balonku vyfoukneme na zkoušený povrch feromagnetický 

prášek. S pomocí bílého světla integrovaného na přípravku vidíme lépe rozvrstvení 

feromagnetických částic prášku. Po skončení testu je nutné povrch obrobku odmagnetovat 

pomocí přepólování průchodu elektrického proudu. [2] 

 

Dílčí závěr: zkoušený povrch nevykazuje zjistitelné praskliny ani podpovrchové 

vady materiálu. Feromagnetické částice zkušebního suchého prášku svým rozvrstvením 

v magnetickém poli nesignalizovaly vady materiálu. Blok motoru může být nadále používán 

pro další provoz motoru. 
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Obrázek č. 11 – Kontrola bloku motoru systémem MAGNAFLUX [16] 

 

Zhodnocení stavu hlavních ložisek a klikového hřídele – vizuální kontrolou jsme 

zjistili viditelné stopy abrazivního otěru na ložiskových šálcích uložení klikového hřídele, 

na které nasvědčoval již tribologický rozbor motorového oleje, jsou důvodem k výměně 

ložisek. Velkou pozornost věnuji měření souososti a prohnutí klikového hřídele. Všechny 

čepy musí ležet v jedné rovině, hřídel nesmí být prohnutá, nebo zkroucená. Prohnutí do 

0,020 mm lze za pomocí výkonného lisu opravit, větší odchylky mají za následek vyřazení 

takové klikové hřídele z provozu. Měření průměrů ojničních čepů a čepů hlavních ložisek 

klikového hřídele provádíme na čistém odmaštěném čepu proměřením průměrů na krajích i 

uprostřed čepu mikrometrem s přesností 0.001 mm. Poté měřidlo pootočím o 90° a provedu 

měření znovu. Tímto způsobem posoudím kruhovitost čepu hřídele. Přebroušení čepů 

klikového hřídele je možné pouze v případě, že opotřebení čepu nebo rozdíly v ovalitě čepu 

nejsou větší než 0.08 mm. 
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Tabulka č. 6 – Hodnoty naměřené při kontrole klikového hřídele 

Pořadí čepů od spojky I. II. III. IV. V. VI. VII. 

Průměr ojničního čepu 52,985 52,987 52,989 52,989 52,988 52,986  

Ojniční čep 90° 52,984 52,985 52,989 52,987 52,989 52,989  

Průměr čepů uložení 69,854 69,853 69,855 69,853 69,855 69,856 69,857 

Čep uložení 90° 69,856 69,852 69,856 69,855 69,853 69,853 69,855 
 

Dílčí závěr: přeměřením čepů klikového hřídel jsme zjistili, že hřídel je vyhovující 

v rámci tolerancí výrobce na minimální rozměry i ovalitu čepů a je tak vhodná pro další 

provoz motoru. Bude nutné vyměnit pouze ložiskové pánve hlavního uložení klikového 

hřídele. 

 

Kontrola vložek válců - prvním krokem následujícího postupu kontroly musí být 

vizuální kontrola všech součástí s důrazem na barevné změny materiálu součástí. Zejména 

modré zabarvení nasvědčuje tepelnému přehřívání. Další nutnou pozornost je potřeba 

věnovat jakýmkoli mechanickým poškozením, škrábancům a prasklinám. Následujícím 

krokem bude přeměření vložek válců a posouzení a případná výměna všech kusů. 

Úchylkoměrem změříme každou vložku válce zvlášť dle schématu (Obrázek č. 12). Měření 

provedu ve třech úrovních výšky každé vložky válce a ve dvou polohách vzájemně 

pootočených o 90 o . Nominální rozměry udávané výrobcem udávající průměr  vložky válců 

motoru 3.4 litre jsou popsány v servisní příručce. 
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Obrázek č. 12 – Schéma způsobu měření ovality vložky válce [11] 

 

Nominální rozměry: 

 vnitřní průměr  ......................................  83,00−0,0064
+0,0127 mm 

 maximální velikost výbrusu  .................  0,76 mm 

 průměr otvoru pro vložku válce  ...........  86,13−0,00
+0,03 mm 

 vnější průměr vložky válce  ..................  86,22−0,00
+0,03 mm 

 přesah montáže  .....................................  0,02 – 0,125 mm 

 celková délka vložky válce  ..................  177 mm [7] 



Diplomová práce  Bc. Petr Ondráček 

33 
 

Tabulka č. 7 – Výsledky měření ovality vložek válců 

 

Pořadí vložek válců I. II. III. IV. V. VI. 

Úroveň měření - A 83,162 83,168 83,163 83,162 83,165 83,164 

Úroveň měření – A o 90° 83,165 83,165 83,166 83,166 83,171 83,169 

Úroveň měření - XY 83,163 83,166 83,163 83,163 83,164 83,163 

Úroveň měření – XY o 90° 83,164 83,170 83,167 83,167 83,169 83,166 

Úroveň měření - B 83,162 83,163 83,165 83,163 83,165 83,165 

Úroveň měření – B o 90° 83,166 83,165 83,164 83,165 83,167 83,170 
 

 

Dílčí závěr: Podle předepsaného schématu měření jsem ověřil rozměry všech šesti 

vložek válců motoru a zjistil jsem, že všech šest válců je opotřebených nad normu výrobce, 

která stanoví nutnost výbrusu vložky válce při daném stupni opotřebení. Pro další provoz 

motoru bude nutné provést výbrus a použít sadu pístů pro první výbrus s průměrem 

zvětšeným nominálně o 0,25 mm. 

 

Písty, pístní kroužky, pístní čepy a ojnice - po důkladném vyčištění všech součástí 

nejprve vizuálně zkontroluji jejich stav. Jakékoli rýhy, škrábance, trhliny a odlomení 

materiálu je nežádoucí a vede k výměně součástí za nové. Obvykle se mikrometrem 

s přesností 0,001 mm měří opět v několika úrovních průměr všech pístů a také průměr a 

kruhovitost otvoru pro pístní čep.  Dále se musí změřit všechny pístní kroužky a to jejich 

vůli v zámku listovou měrkou. Kroužek se vloží do vložky válce a v místě zámku se měří 

vůle, která nesmí být větší než 1mm. Zpravidla se pohybuje mezi 0,2-0,4 mm. Po montáži 

pístních kroužků na píst se měří jejich axiální vůle. Opět zasunutím listové měrky do drážky 

pístu, maximální vůli výrobce stanovil na 0,05 mm. Pístní čepy jsme již rámcově zkoušeli 

při demontáži, kdy jsme tahem v kolmém směru zkoušeli vůli ojničního oka na pístním čepu. 

Také provedeme vizuální kontrolu s důrazem na mechanická poškození a barevné změny 

povrchu pístního čepu. Ojnice opět vizuálně zkontrolujeme, kdy jsme již při demontáži 

zjistili narušenou výstelku ložiskového kovu pánví spodního oka ojnic. Před montáží 

provedeme úhlování a vyvážení všech ojnic. [1][2] 
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Dílčí závěr: Vzhledem k opotřebení vložek válců motoru a nutnosti dodat novou 

sadu pístů včetně pístních kroužků je měření stávajících pístů zbytečné. Kontrola pístních 

čepů neprokázala jejich poškození. U ojnic volím výměnu ložiskových pánví spodního 

ojničního oka, ložiska horního ojničního oka je možné ponechat v dalším provozu. Poté je 

nutné provést úhlování ojnic a jejich vyvážení. 

 

Kontrola hlavy válců - Na demontované hlavě válců z motoru je nejprve nutné ještě 

demontovat vačkové hřídele. Potom je vhodné provést test těsnosti ventilových sedel pomocí 

metody na křídu a tlakovou zkoušku hlavy válců. Je nutné změřit souosost uložení a 

kruhovitost ložisek vačkových hřídelů. Před demontáží jednotlivých ventilů je nutné označit 

pozici každého z nich, aby ventily, které budou uznány za dále provozuschopné, mohly být 

vráceny na stejnou pozici. Je nutné mechanicky odstranit veškeré zbytky těsnících materiálů 

z dosedacích ploch. Dále musíme mechanicky odstranit veškeré zbytky karbonových 

usazenin ze spalovacích komor a otvorů. Po odmaštění a očištění hlav válců na speciálním 

mycím stole, kde je hlava válců dokonale odmaštěna i ve vnitřních částech, můžeme 

přistoupit ke kontrole technického stavu jednotlivých částí hlavy válců a k přeměření 

technických parametrů jednotlivých dílčích segmentů hlavy. Vačkové hřídele zkontrolujeme 

úchylkoměrem (Obrázek č. 14). Důležitá je v tomto případě vizuální kontrola stavu 

použitých těsnění. [1][2] 

 

Dílčí závěr: Ve velmi špatném stavu je zejména těsnění pod hlavou válců. Tlaková 

zkouška hlavy válců neprokázala netěsnost nebo prasklinu. Nutné bude srovnání dosedací 

plochy hlavy válců a výroba několika šroubů. U ventilového mechanismu hlavy válců bude 

nutné vyměnit všechny sací i výfukové ventily, jejichž barevné změny nasvědčují přehřátí, 

dále montáž nových sedel ventilů a zabroušení ventilů. Dále je nutné opravit dosedací plochu 

potrubí jež vykazuje známky zkroucení. 
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Obrázek č. 13 – Demontovaná hlava válců [16] 

 

 

Obrázek č. 14 – Měření nesouměrnosti vačkového hřídele 

 

3.3. Karoserie 

 

Na laku karoserie je patrno, že se nejedná o původní stav. Podle dokumentace by 

karoserie vozidla mělo být lakována v barevném odstínu Honey Beige, což znamená 

v překladu „medově béžová“. Namísto toho byla karoserie v minulosti přelakována na odstín 
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„Primrose Yellow“. Kromě změny odstínu na to nasvědčují stopy laku na gumových 

těsněních oken a na místech, která se obvykle nelakuji. Další podstatnou vadou karoserie je 

postupující koroze, která v lemech ukončujících partii střechy prostupuje lakem. Obdobné 

nedostatky se projevují i na lamech blatníků a spodní části dveří, Rovněž spasování 

jednotlivých částí karoserie není ideální. Největším problémem karoserie jsou ovšem korozí 

způsobené otvory ve spodní části karoserie v podlahové části a v žebrech tvořících prvky 

integrovaného rámu karoserie (Obrázek č. 17). Jedná se o nosné části karoserie. Chromované 

nárazníky jsou ve špatném stavu, jsou na nich patrné prohlubně od mechanického poškození 

a dále jejich povrchová úprava chromováním vykazuje značné známky oxidace a ztráty lesku 

(Obrázek č. 18) 

 

 

Obrázek č. 17 – Koroze podlahové části karoserie [16] 

 

Velkou výhodou je však kompletní složení prvků karoserie, zejména všech 

chromovaných ozdobných dílů. Dále pak je kompletní interiér, kde schází pouze dvě drobné 

obkladové dřevěné lišty z leštěného dřeva. Kompletní jsou také sedadla včetně loketních 

opěrek a dále pak luxusní výbava jako jsou například sklopné stolky z leštěného dřeva 
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umístěné na zadní části opěradel předních sedadel. Karoserie také nevykazuje žádné známky 

v minulosti proběhlé vážné havárie 

 

Zhodnocení stavu karoserie: - Nutnost opravy zkorodovaných částí odstraněním 

koroze z nosných částí karoserie náhradou korozí neopravitelně poškozených míst 

a provedení důkladného celkového antikorozního ošetření karoserie. 

 

  

Obrázek č. 18 - Poškozené chromování částí karoserie [16] 

 

 Nutnost provést přelakování karoserie v původním výrobcem udávaném odstínu a 

důkladné spasování odnímatelných částí karoserie. 

 Nutnost opravy mechanických poškození předního a zadního nárazníku, roztřízení 

chromovaných částí karoserie a jejich nové chromování nebo přeleštění, 

 Nutnost výroby nového čalounění sedadel, koberců a dalších prvků interiérového 

čalounění. 

 Nutnost revize zámků dveří a dalšího příslušenství karoserie 

 Nutnost výroby chybějících prvků dřevěného obložení interiéru a oprava ostatních 

dřevěných prvků. 
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 Nutnost výměny gumových těsnění oken a dveří 

 

Dílčí závěr: 

Rozhodnuto o opravě zkorodovaných částí karoserie kde je to možné výměnou a 

vyvařením a odstraněním koroze z částí nevyměnitelných. Dále rozhodnuto o provedení 

antikorozního nátěru podlahové části karoserie a novém celolaku v původním barevném 

odstínu Honey Beige. Dále budou vyměněna všechna gumová těsnění oken, znovu 

nachromovány a vyrovnány nárazníky a znovu nachromovány nevyleštitelné díly. 

V interiéru vozidla bude kompletně přepracováno čalounění do původního odstínu, včetně 

čalounění střechovice a koberců podlahy. Musí být doplněno chybějící dřevěné obložení 

a zároveň bude kompletně zrenovováno obložení stávající. 

 

 
Obrázek č. 19  - Opotřebený interiér – zadní sedadla [16] 
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Obrázek č. 20 - Opotřebený interiér – přední sedadla [16] 

 

3.4. Převodovka 

 

Prvním krokem k posouzení technického stavu převodovky je analýza převodového 

oleje. Výrobce předepisuje do převodovky použít naprosto shodný olej jako do motoru – 

Castrol XL 20W 50. Po vypuštění oleje z převodovky jsme se zaměřili na porovnání 

vizuální čistoty oleje s olejem vypuštěným z motoru. Na první pohled je olejová náplň 

vypuštěná z převodovky v lepším stavu. Není přítomno zakalení oleje a také nejsou viditelné 

mechanické nečistoty.  Na převodové skříni nebyly známky úniku oleje a tomu odpovídalo 

i množství, které jsme z převodovky vypustili. Proto jsem se rozhodl vzorek oleje 

z převodovky s ohledem na celkové náklady renovace nepodrobovat tribologickému 

rozboru. Technický stav převodové skříně jsme zjistili po kompletní demontáži na jednotlivé 

součásti a jejich revizi. Zejména jsme kladli důraz na stav ozubení jednotlivých ozubených 

kol, stopy pittingu a mikropittingu, celistvost zubů a barevné změny. Je důležité prověřit 

důkladně ložiskové vůle. 

Dílčí závěr: technický stav převodové skříně včetně přídavné planetové skříně 

overdrivu lze označit za vyhovující. Provedeme vyčištění jednotlivých součástí včetně 

vyleštění hliníkové skříně dále namontujeme součásti dle dílenské příručky. Do převodovky 

dáme předepsané množství nového převodového oleje. 
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3.5. Podvozkové části 

 

Zadní náprava – na obrázku č. 21 je zřetelně vidět stav sestavy zadní nápravy po 

demontáži z vozidla. Hlavním problémem většiny součástí je koroze, dále pak únik oleje 

z tělesa zadního diferenciálu, únik brzdové kapaliny z brzdových třmenů, stav brzdového 

potrubí, stav třecích segmentů provozní brzdy a vyschlé mazivo ložisek nábojů kol zadní 

nápravy. Výhodou je kompletní složení sestavy zadní nápravy a snadná dostupnost 

náhradních dílů. 

 

 

Obrázek č. 21 - Zadní náprava – výchozí stav [16] 

 

K dosažení bezvadného technického stavu zadní nápravy bude nutné provést: 

 Demontáž sestavy na jednotlivé součásti dle manuálu výrobce 

 Zhodnocení stavu jednotlivých součástí a rozhodnutí o výměně neopravitelných 

součástí 

 Vyčištění opravitelných součástí metodou horkého pískování nebo pískování 

klasického 

 Přetěsnění a revize diferenciálu zadní nápravy 
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 Kontrola součástí brzdového systému, výměna vadných částí, výroba nového 

brzdového potrubí 

 Revize a povrchová úprava kardanu 

 Kontrola tlumičů, popřípadě jejich výměně a povrchová úprava pružin pérování 

 Revize ložisek nábojů kol, oprava LZ slitinového držáku náboje kola zavařením 

 Výměna manžet poloos  

 Povrchová úprava vlečných ramen 

 

Přední náprava - na obrázku č. 21 je zachycen stav sestavy přední nápravy po 

demontáži z vozidla. Hlavními problémy této jednotky jsou opět koroze většiny dílů, 

netěsnosti a velké provozní vůle převodky řízení, zadřené pístky brzdových třmenů, únik 

brzdové kapaliny z brzdového potrubí, stav třecích segmentů předních brzd a provozní vůle 

v čepech řízení. 

 

 

Obrázek č. 22 – Přední náprava – výchozí stav [16] 

 

K dosažení bezvadného technického stavu přední nápravy bude nutné provést: 

 Demontáž na jednotlivé díly sestavy dle manuálu výrobce 

 Posouzení stavu jednotlivých součástí a rozhodnutí o jejich vyřazení z provozu nebo 

opravitelnosti a dalším použití 

 Vyčištění opravitelných a použitelných součástí metodou horkého pískování nebo 

metodou pískování klasického 
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 Kontrola a revize součástí brzdového systému, výroba nového brzdového potrubí 

 Revize, oprava přetěsněním nebo výměna převodky řízení 

 Výměna vadných čepů spojovací tyče řízení a dalších součástí zavěšení přední 

nápravy včetně stabilizátoru a jeho zavěšení 

 Revize nábojů kol včetně ložisek nábojů 

 Povrchová úprava nápravnice a dalších součástí 
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4. NÁVRH POSTUPU RENOVACE MOTORU S OHLEDEM NA 
DOSTUPNOST NÁHRADNÍCH DÍLŮ NA TRHU, MOŽNOSTEM 
RENOVACE OPOTŘEBENÝCH SOUČÁSTEK NEBO JEJICH 
VÝROBY S RESPEKTOVÁNÍM EKONOMICKÝCH MOŽNOSTÍ 
MAJITELE VOZU 

 

4.1. Renovace motoru 

 

4.1.1. Renovace bloku motoru 

 

Posouzením stavu bloku motoru jsme došli k závěru, že je nutné provést výbrus 

vložek válců, vyměnit ložiskové pánve hlavního uložení klikového hřídele. Dále bude blok 

motoru opatřen novým teplotě odolným vnějším nátěrem. Nezbytně nutné je také přeměřit 

rovinnost dosedací plochy hlavy válců motoru a případné její přebroušení. Je nutná výměna 

ložisek obou ojničních ok. Bude dodána nová sada pístů a pístních kroužků pro první výbrus 

válce. 

 

Postup renovace vložek válců: 

 Zvolen první stupeň výbrusu nominální průměr vložky D = 83,00−0,0064
+0,0127 mm. 

Přídavek pro první výbrus činí 0,25 mm. Cílový rozměr renovované vložky válce 

činí Dv = 83,2500−0,0064
+0,0127 mm 

 Objednány nové písty včetně pístních kroužků stupně F pro první výbrus vložky 

válce, které mají v základním rozměru toleranční rozsah d = 82,990−0,000
+0,007 mm. 

Přídavek pro první výbrus činí 0,25 mm. Jedná se tedy o průměr dv = 83,240−0,000
+0,007 

mm [7] 

 Vzhledem k velikosti přídavku k obrábění je nutné v první fázi použít metodu 

broušení, kdy na blok motoru je připevněna speciální vodící šablona 

 K dokončení operace použijeme honování, které se používá k dokončování 

válců spalovacích motorů (Obrázek č. 23), kompresorů a hydraulických zařízení. Je 

to v podstatě broušení honovacími kameny, upnutými v honovací hlavě 

a přitlačovanými na obráběnou plochu. Honovací hlava koná při práci složený pohyb 

- otáčivý a přímočarý ve směru své osy. Nastavení rozměru a přítlačné síly se děje 
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pomocí rozpínacích kuželů. Přídavek na honování se volí podle druhu obráběného 

materiálu a bývá 0,02 až 0,08 mm. K chlazení a odplavování brusiva se používá olej 

s parafínem nebo sířený olej. Brousících kamenů bývá 3 až 12 podle průměru díry. 

Pro různé materiály se používají různé brousící kameny. 

 

 
Obrázek č. 23 – Honování vložek válců [12]  
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Obrázek č. 24 - Odstranění vadné vložky válce odfrézováním [12] 

 

 Alternativním postupem opravy závady motoru by mohlo být odstranění stávajících 

vadných vložek válců vylisováním pomocí speciálního přípravku nebo odstranění 

vložek válců odfrézováním (Obrázek č. 24) a nalisováním vložek nových [1] 

 Před konečnou montáží motoru je také nezbytně nutné posoudit měřením rovinnost 

dosedací plochy pro hlavu válců motoru (Obrázek č. 25). V případě zjištění 

nedostatků je nutné plochu broušením upravit 

 

 

Obrázek č. 25 - Kontrola roviny dosedací plochy bloku motoru [12] 

 

Postup renovace uložení klikového hřídele: 
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 Namontujeme uložení klikové hřídele dle předepsaného postupu výrobce. Třmeny 

uložení ložisek klikového hřídele lze montovat pouze na místa dle označení na bloku 

motoru a třmenu. Dotáhneme na předepsaný moment.  

 Honováním upravíme průměr uložení klikového hřídele na předepsané tolerance 

69,85−0,00
+0,01. Touto operací je zajištěna také souosost uložení. Použitá metoda opravy 

je znázorněna na obrázku č. 26. 

 

Obrázek č. 26 - Honování hlavního uložení klikového hřídele [12] 

 

 

4.1.2. Kliková hřídel 

 

 Po vyjmutí klikové hřídele je zřejmé, že na hlavních ojničních čepech hřídele motoru 

jsou patrné drobné výstupky způsobené nalepením z poškozené výstelky ložiskového 

kovu pánví spodních ojničních ok. Volím očištění jemným smirkovým papírem 

k odstranění zbytků ložiskového kovu a dále potom vyleštění čepů lapovacím 

papírem. Po této operaci hřídel dokonale omyji technickým benzínem, kterým také 

prověřím čistotu mazacích kanálů hřídele. Při provozu motoru s nedostatečným 

chlazením a zhoršeným mazáním patrně došlo k částečnému ucpání právě těchto 



Diplomová práce  Bc. Petr Ondráček 

47 
 

mazacích kanálů, proto je nezbytné pro další provoz motoru zabezpečit dokonalé 

mazání ložisek čepů hřídele. 

 

 Kliková hřídel po přeleštění hlavních a ojničních čepů je plně v tolerancích výrobce 

vhodná pro další provoz motoru. Volím také důkladné vyčištění usazenin mazacích 

kanálů hřídele a jejich vysušení stlačeným vzduchem. Ložiskové pánve hlavních 

čepů uložení klikového hřídele volím vyměnit za nové s ohledem na další provoz 

motoru. [1][2] 

 

 

4.1.3. Renovace ojnic 

 

 Ojnice patří k velmi namáhaným součástem klikového mechanismu motoru. Je 

vystavena velkým tlakům, tahům, setrvačným silám při otáčivém a zároveň 

kmitavém pohybu. U většiny výkonných motorů je vyžadována malá hmotnost a 

vysoká pevnost materiálu, ze kterého jsou ojnice vyrobeny. 

 Prvním bodem renovace je vylisování ložisek horního oka ojnic. Poté nalisuji 

postupně ložiska nová. Vystružením zajistím, aby se každý pístní čep v horním oku 

ojnice volně, avšak bez vůle otáčel. Dále provedu úhlování ojnic pomocí speciálního 

přípravku se dvěma přesnými válcovými trny, na které nasunu postupně všechny 

ojnice a provedu přeměření souososti. Posledním bodem renovace je vyvážení ojnic, 

kdy potřebuji zajistit, aby všechny ojnice vážily stejně s tolerancí 1 gram. Případné 

nepřesnosti ve váze ojnic vyřeším odbroušením části materiálu z vyvažovacího 

nálitku ojnice. Při opětovné montáži volím použití nových ojničních šroubů. [1][2] 

 

 

 4.1.4. Renovace hlav válců - výměna vadných dílů 

 

 Prvním krokem je výměna vodítek ventilů, jelikož je nutno zajistit aby vodítka, sedla 

ventilů a dříky ventilů byly montovány ve stejné ose. Nově namontovaná vodítka 

zaručují přesné ustavení nástrojů při výměně sedel ventilů. 
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Postup výměny vodítek ventilů: 

 potřebujeme změřit polohu stávajících vodítek směrem k pružině i čelu ventilu, aby 

byla nová vodítka namontována do stejné polohy 

 utěsní se spodní konec ventilového vodítka 

 podchladíme vodítko naplněním tekutým Dusíkem. Docílí se tak zmenšení průměru 

vodítka, daného teplotní roztažností 

 vylisuji stará vodítka ventilů 

 hlavu válců zahřeji v elektrické peci na 150oC  postupným ohřevem. 

 nová vodítka podchladím ponořením do tekutého Dusíku. 

 nalisuji nová vodítka do hlavy válců. 

 po instalaci zkontroluji otvory a jejich rozměry a odstraním ostré hrany a otřepy 

vzniklé lisováním. [13]  

 

Nahříváním a podchlazováním strojních částí docílíme snadnějšího vytvoření uložení 

s přesahem, kdy je možno lisovat vodítka ventilů a posléze i jejich sedla s vynaložením nižší 

síly. Tím také ochráníme vnější hrany vodítek a sedel před poškozením, vznikem třísky, 

která pak brání přesnému ustavení součástí a tím také k nesprávnému odvodu tepla ze špatně 

nalisované součásti. 

 

Postup výměny sedel ventilů: 

 za použití frézy s vodícím trnem odfrézuji stará sedla ventilů  

 podchladím nová sedla v tekutém Dusíku. 

 s použitím lisovacího přípravku s vodícím trnem nalisuji nová sedla do hlavy válců. 

Tím zajistím základní vedení sedel, vodítek a dříků ventilů v jedné ose. 

 upravím úhel sedla ventilu. 

  Je nutné zajistit, aby mezi kontaktními plochami vložky sedla ventilu a hlavy ventilu 

byla jen malá styčná plocha a ventil se vložky sedla dotýkal na jeho vnějším okraji.  

 Úhel sedla ventilu je výrobcem předepsán na 45o  [13] 
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Kompletace hlav válců a příprava k montáži na motor: 

 Před montáží ventilů zpět do hlavy válců je nutné namazat jejich dříky motorovým 

olejem pro zajištění volné pohyblivosti ve vodítcích ventilů. Montáž probíhá opět 

s použitím stahováku ventilových pružin použitého i při demontáži. Stlačenou 

pružinu, kterou ve správné poloze zajišťuje miska ventilové pružiny pojištěná ve 

správné poloze klínkem. Správná funkce pružin, tj. správná velikost přítlačné síly Ft 

(N) je velmi důležitá. Je-li přítlačná síla Ft (N) příliš nízká, není možné při vysokých 

otáčkách motoru spolehlivě řídit pohyby ventilů, které při této situaci tvrdě naráží na 

sedla a tím je velmi silně opotřebovávají. Může také dojít k „odskakování ventilu“, 

následkem tohoto jevu může být například kolize ventilu s pístem, jeho prasknutí 

nebo ulomení a tím i rozsáhlé poškození motoru. 

 Vačkové hřídele další příslušenství budu na motor montovat až po montáži hlav válců 

na blok motoru. [1] 

 

Obrázek č. 27 - Renovovaná dosedací plocha hlavy válce 

 

Zabroušení ventilů: 

 Nyní můžu přistoupit k zabroušení ventilů brusnou pastou. Sedla ventilů namažu 

postupně brusnou pastou a přísavným nástrojem přisátým na talíři ventilu otáčivým 

pohybem a mírným tlakem na nástroj postupně zabrousím čelo ventilu do sedla hlavy 

válců. Potřebuji dosáhnout na ventilu a sedle hladký neporušený prsten světlešedě 
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matného provedení. Po zabroušení vyčistím pečlivě před smontováním hlavy válců 

všechny stopy brusné směsi petrolejem. [13] 

 

Obrázek č. 28 – Závit tlakové zátky hlavy válců před renovací 

 

Renovace vadných závitů: 

 Prvním bodem renovace vadného, ať už strženého nebo korozí poškozeného závitu 

je zhodnocení jeho technického stavu a rozhodnutí o způsobu renovace. Nejčastějším 

způsobem renovace závitů v bloku motoru nebo v hlavě válců je použití závitových 

vložek Helicoil nebo, kde je to možné znovu vyřezání závitu závitníkem 

 U renovovaného vozidla, vzhledem k jeho původu jsou použity závity Whitworthovy 

 Whitworthův závit je závit, který se označuje písmenem W a vnějším průměrem 

závitu v palcích (například W 3/8"). Stoupání se vyjadřuje v počtu závitů na palec 

délky. Profil závitu je určen vrcholovým úhlem 55º, hloubkou 0,640327s a radiusem 

0,137329s., kde stoupání s = 25,4/z. [14] 

 

Pevnostní parametry závitových vložek Helicoil: 

 Rm = pevnost v tahu min. 1400 𝑁 ∙ 𝑚𝑚−2  

 HV = tvrdost podle Vickerse min. 425 HV 0,2  

 RZ = hloubka drsnosti ca. 2,5 µm  
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Obrázek č. 29 – Whitworthův závit – popis [14] 

 

 

Obrázek č. 30 – Závit tlakové zátky hlavy válců po renovaci 

4.1.5. Montáž motoru 
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Montáž klikového mechanismu 
 

Montáž je vždy opakem demontáže s dodržením doporučení výrobce a použitím sady 

nových těsnění a vysoce namáhaných spojovacích součástí, jako například šrouby ojnic, 

šrouby pro upevnění hlav válců atd. Montáž klikového mechanismu provedu podle 

následujícího postupu: 

 nahřeji pozvolna všechny písty na teplotu 120oC, olejem natřu ložisko horního 

pouzdra ojnice a provedu montáž pístního čepu a jeho zajištění pojistnou podložkou. 

 namontuji klikový hřídel, při utahování třmenů se řídím utahovacími momenty 

předepsanými výrobcem. Pro šrouby třmenů hlavních ložisek klikového hřídele je 

utahovací moment stanoven na 115 N.m. Klikový hřídel se musí v uložení volně 

otáčet bez náznaků sebemenšího zadrhnutí. 

 Namontuji olejové čerpadlo včetně sacího koše a potrubí (Obrázek č. 31) 

 

 

Obrázek č. 31 – Namontovaný klikový hřídel a olejové čerpadlo motoru 
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 pomocí speciálního přípravku na stlačení pístních kroužků, jejichž zámky jsou 

rovnoměrně rozmístěny po obvodu pístů namontuji zpět do válce všechny písty 

motoru. 

 připojím jednotlivé ojnice na čepy klikového hřídele za použití nových pánevních 

ložisek a ojničních šroubů. Znovu vyzkouším volný pohyb klikového mechanismu 

motoru. 

 nyní mohu zpět namontovat olejové čerpadlo se sacím košem a také olejovou vanu, 

která je utěsněná speciálním těsnícím tmelem. [7] 

 

Montáž hlav válců 
Při montáži hlavy válců budu postupovat podle dílenského postupu výrobce, použiji 

nové těsnění hlav válců, nové upevňovací šrouby hlavy válců a sadu nových těsnění přírub 

sběrných potrubí. Rovněž utahovací momenty jednotlivých šroubových spojení i pořadí 

utahování výrobce předepisuje. Stručně popíšu jednotlivé kroky: 

 na hlavu válců namontuji sběrné výfukové potrubí, včetně nového těsnění  

 nasadím nové těsnění pod hlavu válců 

 nyní můžu namontovat hlavu válců, s dodržením postupu utahování šroubů hlavy 

válců, který je následující: - pořadí utahování šroubů je vždy od středu hlavy ke kraji, 

střídavě do kříže obě strany. V prvním kole jsou šrouby utáhnuty utahovacím 

momentem 20 Nm, ve druhém 35 Nm. V třetím kole utahování je předepsáno 

utáhnout každý šroub ve stanoveném pořadí pootočením o 90o a ve čtvrtém kole se 

provede utažení stejným způsobem, jako v kole třetím. Nyní je hlava utažená 

předepsaným způsobem. 

 vyčištěná a čistým motorovým olejem lehce naolejovaná hydraulická zdvihátka 

ventilů vložím do jejich pracovních komůrek 

 nyní je na řadě montáž vačkových hřídelů do předem čistým motorovým olejem 

naolejovaných loží a přitažením třmenů uchycení vačkových hřídelů. Pomocí 

přípravků zajistím polohu vačkových hřídelů v předepsané pozici pro montáž 

řetězového mechanismu rozvodu motoru. 

 dle popisu výrobce namontuji rozvodový mechanismus motoru, včetně vodících lišt 

řetězů a hydraulických napínačů řetězů 
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 nyní mohu zkontrolovat ventilovou vůli. Palec vačkového hřídel musí být v pozici o 

180o od podložky ventilového zdvihátka. Listovou měrkou prověřím ventilovou vůli 

všech 16 ventilů. Sací ventily mají předepsanou vůli v rozsahu 0,18 – 0,22 mm a 

výfukové od 0,23 – 0,27 mm. Případná korekce vůle se řeší výměnou speciální 

podložky za jinou potřebné tloušťky. 

 namontují sací potrubí včetně nového těsnění 

 namontuji přední kryty motoru 

 nyní můžu nasadit kryty ventilových vík 

 namontuji zapalovací svíčky 

 nyní je motor připraven k montáži příslušenství motoru a speciálních přípravků 

k zavěšení motoru na pojízdné zvedací zařízení a montáži zpět do vozidla 

 před montáží motoru do vozidla namontujeme mechanismus spojky. Setrvačník musí 

být namontován ve správné pozici a utahovací moment šroubů je 95 N.m 

 dále je na setrvačník namontována sestava spojky. Třecí kotouč je na jedné straně 

označen: „flywheel“, tato strana bude montována směrem k setrvačníku. K montáži 

spojkové sady je nutné k zajištění správné polohy použít speciální přípravek. Ten se 

nám bohužel nepodařilo sehnat, proto jsme jej museli nechat vyrobit, dle mnou 

zhotovené výrobní dokumentace, která je součástí přílohy této Diplomové práce. 

 montáž motoru je opakem demontáže motoru z vozidla a je detailně popsána 

v dílenské příručce k vozidlu [7] 

 

První nastartování motoru a zkušební jízda 

Před nastartováním motoru je nutné se přesvědčit, zda jsou všechny montážní práce 

provedeny kompletně a správně. V motoru také musí být správné množství provozních 

kapalin. Poté mohu provést nastartování motoru. První spuštění motoru bude mít delší 

průběh, než je u tohoto typu motoru obvyklé. V palivové soustavě se musí vytvořit 

dostatečný tlak k provozu motoru. Po nastartování poslechem zkontroluji chod motoru, 

jakékoli klepání a nepravidelný chod detekují nesprávnou funkci. Nejprve je nutné motor na 

místě zahřát ve volnoběžných otáčkách a zkontrolovat těsnost okruhů a správnou funkci 

chladícího okruhu. Po faktickém ověření bezchybnosti montážních prací provedu s vozidlem 

první zkušební jízdu v délce aspoň 20 kilometrů. Při jízdě v souladu s podmínkami záběhu, 

které popisuji v kapitole „Záběh motoru“ je nutné jet plynulou jízdou, motor nevytáčet přes 
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2500 min-1 a nepřekračovat rychlost jízdy 100 km.h-1. Při jízdě je potřeba sledovat reakce 

motoru na pohyby plynového pedálu, plynulý chod a případné vynechávání otáček. Po 

návratu ze zkušební jízdy zkontroluji opět těsnost okruhů motoru a doplním případně 

chybějící chladící kapalinu. K úbytku může dojít odvzdušněním systému při chodu motoru, 

což je v prvních kilometrech po naplnění okruhu chlazení zcela normální. Zkušební jízdu 

zopakuji druhý den po celkovém vychladnutí motoru a důkladné kontrole těsnosti motoru. 

Poté je možné namontovat kryty motoru. [7] 

 

 

Obrázek č. 32 – Montáž elektroinstalace motorového prostoru 
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5. DOPORUČENÍ K ZÁBĚHU A PROVOZU RENOVOVANÉHO 
MOTORU VČETNĚ ROZHODNUTÍ O NÁHRADĚ PŮVODNĚ 
UŽÍVANÝCH PROVOZNÍCH KAPALIN VHODNÝMI PRODUKTY 
S ODPOVÍDAJÍCÍMI VLASTNOSTMI Z AKTUÁLNÍ NABÍDKY NA 
TRHU 

 

5.1. Doporučení k záběhu a provozu renovovaného motoru 

 

5.1.1. Záběh renovovaného motoru 

 

Záběh motoru nového nebo motoru po celkové generální opravě dle doporučení 

výrobce je velmi důležitou činností nutnou pro správné zařazení motoru do dlouhodobého 

provozu. Chyby při záběhu a nedodržení předepsaných parametrů záběhu se mohou velmi 

záhy projevit na sníženém výkonu motoru, vyšší spotřebě pohonných hmot a také na snížené 

životnosti agregátu. Výrobce vozidla přesně stanovuje podmínky provozu během prvních 

najetých kilometrů. Záběhem se rozumí období prvních 3200 najetých km. 

 

Doporučené zásady: 

 Snížit množství studených startů na nezbytné minimum 

 Preferovat delší jízdy 

 Jízdní maxima používat až po dosažení provozní teploty motoru 

 Po celou dobu záběhu je doporučeno plynulé vytáčení motoru a včasné řazení 

převodových stupňů 

 Do dosažení prvních 1600 najetých km nepřekračovat otáčky motoru 2500 𝑚𝑖𝑛−1 

 Nedoporučuje se práce motoru na výkonových špičkách 

 Do dosažení 3200 najetých km nepřekračovat otáčky motoru nad 3000 𝑚𝑖𝑛−1 

 Po najetí prvních 1600 km vypustit jímku olejového filtru a vyčistit olejový filtr 

včetně výměny těsnění [7] 

 

5.1.2. Doporučení běžné údržby vozidla 
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V porovnání s dnešními moderními vozidly a jejich jednoduchou a pohodlnou 

údržbou je provoz Jaguaru S-type 3.4 litre doslova každodenní prací. Výrobce doporučuje 

některé úkony provádět prakticky před každou jízdou. U moderních vozidel je již kontrola 

výše hladin provozních kapalin svěřena do péče elektronických signalizačních systémů. 

Rovněž vývoj technických vlastností provozních kapalin vedl k prodloužení jejich 

životnosti. Dnes jsou náplně některých agregátů výrobci vozidel udávány jako neměnné, 

sloužící do konce technického života agregátu. 

 

Doporučená denní údržba: 

 Kontrola hladiny chladící kapaliny motoru 

 Kontrola hladiny motorového oleje 

 

Doporučené týdenní úkony: 

 Kontrola tlaku v pneumatikách včetně rezervního kola 

 

Doporučené měsíční úkony: 

 Kontrola elektrolytu v akumulátoru a čistoty svorek 

 

Každých 5000 najetých km: 

 Výměna motorového oleje, včetně vyčištění vložky olejového filtru a výměny těsnění 

filtru. U vozidel používaných v těžších provozních podmínkách, jako je pomalá jízda 

v častých dopravních zácpách, jízda v prašném prostředí je výměna motorového oleje 

výrobcem doporučena každých 1600 km 

 Kontrola a doplnění hladiny chladící kapaliny 

 Kontrola tlaku v pneumatikách včetně rezervního kola 

 Kontrola hladiny převodového oleje 

 Kontrola hladiny oleje v zadním diferenciálu 

 Kontrola hladiny kapaliny posilovače řízení, pokud je jím vůz vybaven 

 Kontrola hladiny brzdové kapaliny 
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 Kontrola a vyčištění zapalovacích svíček 

 Kontrola a promazání předepsaných míst 

 Kontrola volného chodu pedálu spojky, předepsáno 1 – 5 mm 

 Kontrola karburátoru a nastavení volnoběhu 

 

Každých 10 000 najetých km: 

Opakování všech kroků údržby při 5000 najetých km a navíc: 

 Doplnění hladiny kapaliny posilovače řízení 

 Promazání všech maznic 

 Výměna motorového oleje a olejového filtru včetně těsnění 

 Seřízení karburátorů včetně vyčištění filtrů 

 Vyčištění palivového filtru na vedení 

 Kontrola podtlakového posilovače brzd 

 Kontrola stavu obložení brzdových destiček 

 Vyčištění odvodňovacích otvorů v rámech dveří 

 Kontrola nastavení a napnutí rozvodového řetězu motoru 

 Kontrola vůle v přední nápravě 

 Seřízení geometrie kol 

 Kontrola opotřebení řemene pohonu ventilátoru 

 Kontrola a promazání pojezdů a nastavovacích mechanismů předních sedadel 

 Kontrola a promazání lanovodů a mechanismu ruční brzdy 

 Kontrola a promazání zavěšení a zámku víka kufru 

 Kontrola a promazání zámků dveří 

 Kontrola a promazání zavěšení a zámku kapoty 

 Kontrola a promazání mechanismu stěračů 

 Kontrola a promazání ovládání pedálu akcelerátoru 

 Kontrola a promazání alternátoru a jeho pohonu 
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Každých 20 000 km: 

 Opakujte činnosti předepsané pro 5000 km a 10 000 km  Vypustit usazeniny a doplnit 

olej v převodovce včetně vyčištění čerpadla overdrivu, pokud je jím vůz vybaven 

 Vypustit usazeniny a doplnit hladinu oleje v diferenciálu zadní nápravy 

 Výměna vzduchového filtru 

 Výměna filtru v nádobce posilovače řízení pokud je jím vůz vybaven 

 Výměna zapalovacích svíček 

 Promazání a kontrola ložisek nábojů kol přední i zadní nápravy 

 Kontrola těsnosti a stavu výfukového systému 

 Kontrola a dotažení šroubových spojů karoserie a podvozku [7] 
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Obrázek č. 33 - Možný stav zapalovacích svíček 1- normální stav, 2- olej ve spalovacím 

prostoru, 3- příliš bohatá směs, 4- špatné zapalování [7] 

 

 

5.2. Provozní kapaliny 

 

Na obrázku č. 34 je vyfocen štítek umístěný na dělící přepážce motorového 

a kabinového prostoru renovovaného vozidla. Na tomto štítku jsou umístěné identifikační 

kódy vozidla a také výrobcem vymezení výrobci a typy provozních kapalin vhodných pro 

použití ve vozidle. 
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Obrázek č. 34 - Výrobcem doporučené provozní kapaliny a maziva 

 

Mezi předepsané provozní kapaliny renovovaného vozidla Jaguar S-type 3.4 litre 

výrobce zahrnuje motorový olej. Jeho specifikaci dále upravuje podle podnebního pásma, 

ve kterém je vůz provozován. Pro Českou republiku je nejvhodnější volba uvedena v řádku 

označeném summer (viz. Obr. č. 34 - Výrobcem doporučené provozní kapaliny a maziva). 

Dále mezi provozní kapaliny řadí převodový olej, olej zadního diferenciálu, olej převodky 

řízení, dále na štítku nejsou uvedené kapalina chlazení motoru, brzdová kapalina a kapalina 

do ostřikovače. V další stati mé Diplomové práce podrobně popisuji jednotlivé provozní 

kapaliny a srovnávám je s provozními kapalinami používanými v moderních vozidlech 

dnešní doby. Veteran business je dnes natolik rozšířen a objem trhu je pro výrobce 

dostatečně zajímavý, že z tohoto důvodu je většina provozních kapalin k dostání v původní 

specifikaci. V příloze také přikládám technické a bezpečnostní listy jednotlivých kapalin. 

V tabulce č… uvádím výrobcem předepsané objemy náplní provozních kapalin Jaguaru S-

type 3.4 litre. 
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Tabulka č. 8 – Výsledky měření ovality vložek válců 

 

Náplně: Objem [l] 

Motor včetně filtru 6,75 

Převodovka – v normálním zatížení 1,5 

Převodovka – v těžkém provozu 2,25 

Automatická převodovka 8,5 

Diferenciál zadní nápravy 1,5 

Chladící okruh včetně topení 12,5 

Palivová nádrž - levá 31,75 

Palivová nádrž - pravá 31,75 
 

 

 

5.2.1. Motorový olej 

 

V současnosti automobilka Jaguar používá v prvovýrobě motorové oleje značky Castrol. Pro 

srovnání jsem tedy vybral výrobcem doporučený minerální motorový olej, který je stále 

v nabídce CASTROL XL 20W 50 pro vozidla s veteran statusem a v současnosti 

v jednotlivých modelech automobilky nejpoužívanější CASTROL EDGE 5W 30. 

Motorové oleje a další provozní kapaliny používané v moderních vozidlech jsou velmi 

odlišné od těch, které potřebovala k provozu starší vozidla. Oleje pro moderní motory 

vyráběné v souladu s nejnovějšími normami API SN / CF a specifikace ACEA a specifikace 

OEM zabývajících se spotřebou paliva a emisemi CO2. Motorové oleje s prodlouženými 

výměnnými intervaly a kompatibilní se systémy recirkulace výfukových plynů jsou 

speciálně navrženy pro moderní potřeby motoru. Naproti tomu klasické motory mají velmi 

odlišné charakteristiky a požadavky na motorový olej. Mezi hlavní odlišnosti patří zejména 

v minulosti používané materiály pro výrobu těsnění a větší strojní vůle při výrobě součástí. 

Dříve hojně využívaná korková těsnění a také nízkotlaká ozubenými řetězy poháněná 

olejová čerpadla. Vývoj v konstrukci a technologiích výroby novodobých motorů vedl ke 

zvýšení výkonu a účinnosti motorů. To má za následek, že moderní motory pracují za těžších 

podmínek a vyšších pracovních tlaků než dříve v historii a zejména u vozidel patřících dnes 

do veteránských kategorií. Jediná věc bránící kontaktu třecích ploch kov na kov součástí 



Diplomová práce  Bc. Petr Ondráček 

63 
 

motoru je právě olej. Takže olej musí vytvořit dostatečně pevný mazací film, který vydrží 

dostatečně dlouhou dobu.  

 

Obrázek č. 35 - Olej Castrol XL 20W 50 [15] 

 

Naproti tomu konstrukce motoru vozidla z let padesátých má odlišnosti zejména ve 

velikosti a tvaru olejové vany, kde větší rozloha hladiny oleje má za následek náchylnost k 

"šplouchnutí" a zavzdušnění olejového čerpadla. Nižší přesnost výroby strojních součástí 

také znamená ve výsledku motor s většími strojními vůlemi. Tato velmi odlišná konstrukce 

motoru vyžaduje úplně jiný typ maziva a motorového oleje. Nedostatečné množství 

dispersantního prostředku může vést k vytváření kalů a ulpívání motorového oleje na teplejší 

částí motoru, a až k zablokování průtoku mazacími kanály olejového rozvodu, ale naproti 

tomu příliš mnoho dispersantní přísady může způsobit tvorbu karbonových úsad ve 

spalovací komoře a na pístních kroužcích. U starších motorů s tradičně vysokou spotřebou 

oleje, to může způsobit samozápal a klepání. 
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Tabulka č. 9 - Charakteristika motorových olejů – srovnání [15]  

 

Název Metoda Jednotky CASTROL 
EDGE 5W 30 

CASTROL 
XL 

Hustota při 
15°C ASTM D4052 [g.ml-1] 0,8524 0,884 

Kinematická 
viskozita při 
40°C 

ASTM D445 [mm2.s-1] 70 157,71 

Kinematická 
viskozita při 
100°C 

ASTM D445 [mm2.s-1] 12,1 17,3 

Viskozitní 
index ASTM D2270 [-] 173 120 

Bod tuhnutí ASTM D97 [°C] -42 -27 

Bod vzplanutí ASTM D93 [°C] 204 200 
 

Oleje řady Castrol Classic mají speciální složení ve stylu s originálními v minulosti 

používanými výrobky, ale za použití nejvhodnější a pečlivě vyvážené aditivní technologie 

poskytující nejlepší ochranu a výkon pro klasický motor. V tabulce č… jsou uvedeny 

základní fyzikální parametry umožňující srovnat vlastnosti plně syntetického moderního 

motorového oleje pro vysoce výkonné motory dnešní produkce a minerálního oleje určeného 

pro motory vozidel vyrobené od roku 1955 do roku 1980, který ovšem ve srovnání s dřívější 

produkcí je vybaven aditivy k vylepšení provozních výsledků. Na první pohled viditelné 

rozdíly v parametrech hustoty, kinematické viskozity a bodu tuhnutí znázorňují podstatný 

rozdíl mezi oběma oleji. [15] 

U starších motorů se vlivem provozu vytváří vrstva uhlíkových úsad, které blokují 

dostatečný průtok oleje k mazacím bodům. Dochází tak k nedostatečnému mazání některých 

tribologických uzlů. Karbonové usazeniny také můžou po oddělení šupin zcela zablokovat 

mazací kanály a trysky a zcela tak zastavit mazání určitých bodů v motoru. Toto může mít 

fatální následky pro další provoz motoru. [1] 
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5.2.2. Speciální přísady motorových olejů 

 

 Aditiva – používají se k zabránění nenapravitelného poškození motoru třením 

součástí kov na kov a zajištěním delší životnosti oleje a udržení dostatečného 

mazacího filmu mezi součástmi tribologického uzlu. 

 Inhibitory koroze - ve vnitřním prostoru motoru dochází také k jevu zvanému pitting 

corosion a také ke korozi způsobené vlivem kyselin a vodních par vznikajících 

v důsledku vysokých teplot při spalování. K zabránění těchto nežádoucích jevů se 

používají odpovídající inhibitory koroze přidávané do motorového oleje. 

 Speciální disperzní aditiva - zabraňující tvorbě sazí, opotřebení kovů vedlejších 

produktů spalování a jejich usazování v olejové vaně motoru a dalších částech 

motoru. Tyto nežádoucí produkty vedoucí k tvorbě kalů, které mohou blokovat 

průtok motorového oleje filtrovacím zařízením. Motorový olej s nedostatečným 

bodem tuhnutí v nízkých teplotách způsobuje nedostatečné proudění oleje 

k mazaným místům, nadměrné zatížení olejového čerpadla vedoucí až k selhání 

mazacího systému. 

 Depresanty -  snižují teplotu tuhnutí oleje. Odparafinování základového oleje 

postačuje při používání oleje do -15 °C. S depresantem je možné dosáhnout teploty 

tuhnutí pod -30 °C. Jejich účinek je založen na ztížení krystalizace parafínů za 

nízkých teplot, kdy mřížky parafínu na sebe vážou olej a tak zhoršují jeho tekutost. 

Depresantní přísada se zachycuje na této mřížce a zabraňuje zvětšování krystalů. 

Tyto gelovité částice pak mají menší velikost, tudíž tolik nezhoršují tekutost oleje. 

Jako depresantní přísady se užívají polymethakryláty, které mohou současně plnit i 

funkce viskozitních přísad.  

 Antioxidanty - zajišťují oxidační stabilitu oleje. Mazací olej reaguje s kyslíkem, 

zvláště při vysokých teplotách, a tvoří peroxidy, volné radikály, ketony, aldehydy a 

organické kyseliny. Rychlost oxidace závisí na faktorech, kterými jsou intenzita 

provzdušňování (ovlivněno množstvím kyslíku, který je k dispozici, aby reagoval s 

molekulami oleje), teplota (rychlost oxidace se přibližně zdvojnásobí, zvýší-li se 

teplota o 10 °C), voda (způsobuje hydrolýzu a podporuje oxidaci), kovové 

katalyzátory (měď, olovo, železo a další chemicky aktivní kovy podporují oxidaci 

oleje). Oxidační reakce mění tyto chemické a fyzikální vlastnosti oleje (zvyšují 

viskozitu, zvyšují kyselost, zvyšují hustotu, ztmavují barvu, narušují povrchy 
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součástí, způsobují vznik nežádoucích látek). Antioxidanty působí buď tak, že 

rozkládají vzniklé peroxidy, nebo přerušují řetězec radikálových reakcí. Aditiva 

omezují oxidaci a prodlužují životnost oleje. Oxidaci nelze zcela zabránit, lze pouze 

oddálit její počátek pomocí antioxydantů, které lze rozdělit na: nízkoteplotní 

antioxidanty – převádějí reaktivní radikály vzniklé oxidací na inertní, a tím zpomalují 

případně zastavují oxidaci. Působí do teplot kolem 150  °C. vysokoteplotní 

antioxidanty – rozšiřují ochranu do teplot nad 150 °C. Usměrňují rozklad 

peroxysloučenin na inertní molekuly místo na katalyticky účinné peroxidy. 

pasivátory kovů – pokrývají kovové třecí povrchy a zabraňují pronikání kovových 

oxidačně účinných iontů do oleje. Běžnými antioxidanty jsou fenoly, zinečnaté 

dithiofosfáty (zajišťují ochranu proti opotřebení), aromatické aminy, alkylsulfidy. 

 Dispersanty - dávají oleji schopnost zabránit tvorbě kalů, které by mohly zamezit 

cirkulaci oleje v mazacím okruhu motoru. Dalším neméně důležitým úkolem těchto 

látek je zabránit tvorbě úsad v oblasti pístních kroužků − při nadměrné tvorbě úsad 

by mohlo dojít k tzv. „zapečení“ pístních kroužků. Jsou to molekuly obsahující 

polární skupiny, které obalují nečistoty a částečky sazí (karbonu), aby zabránily 

jejich hromadění a usazování na povrchu součástí zvláště v chladnějších místech 

motorů (olejová vana, víko hlavy válců atd.).  

 Detergenty - potlačují tvorbu vysokoteplotních úsad, chrání motor proti korozi a 

zamezují koroznímu opotřebení, rozptylují studené kaly, které vznikají při nižších 

pracovních teplotách. [14] 

 

 

5.2.2. Převodový olej 

 

Převodový olej je další důležitou provozní kapalinou z hlediska správné volby 

použitého typu oleje. V případě převodovky vozidla Jaguar S-type 3.4 litre výrobce 

doporučuje do převodovky olej naprosto stejné specifikace, jako do motoru. Jak je popsáno 

v kapitole popisující běžnou údržbu, je výměna převodového oleje výrobcem předepsaná 

vždy po najetí 20 000 km. Každých 5000 km je pak předepsáno vypuštění kalů z převodovky 

a doplnění hladiny oleje na předepsanou úroveň. 
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5.2.3. Olej do zadního diferenciálu 

 

Jak můžeme vidět na štítku, pro zadní diferenciál výrobce doporučuje například 

Castrol Hypoy. Jedná se o olej, který byl vyvinut na bázi minerálního oleje ve viskozní třídě 

SAE 90 pro extrémní tlaky převodových mechanismů. Tento olej musí být schopen vyrovnat 

se se zvláštními třecími vlastnostmi diferenciálů s omezeným prokluzem a souvisejících 

hypoidních převodů. K základním technickým vlastnostem tohoto oleje patří: 

 Hustota při 20°C  ..................................  0.900 g.𝑚𝑙−1 

 Kinematická viskozita při 40°C  ...........  182,2 𝑚𝑚2. 𝑠−1 

 Kinematická viskozita při 100°C  .........  17,2 𝑚𝑚2. 𝑠−1 

 Viskozní index  .....................................  101 

 Bod tuhnutí  ...........................................  - 24°C 

 Bod vzplanutí  .......................................  219°C [15] 

 

 

5.2.4. Chladící kapalina 

 

Jako chladící kapalinu výrobce doporučuje měkkou vodu. Tvrdá voda časem vytváří 

v chladícím systému úsady a snižuje tím průtok kapaliny systémem. Výrobce doporučuje 

příležitostně vypláchnout chladící systém a v něm vytvořený sediment. V zimním období je 

nutné chladící systém chránit před poškozením, které může vzniknout zamrznutím vody 

v systému. Pro ochranu před mrazem je originální chladící kapalina namíchána na bázi vody 

a ethylenglykolu, Ethylenglykol je v českých podmínkách známější pod názvem Fridex. [7] 
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6. POROVNÁNÍ NÁKLADŮ RENOVACE 
 

V této části mé diplomové práce shrnu celkové náklady na renovaci osobního 

automobilu JAGUAR S-TYPE 3.4 litre. Jak vyplývá z celkové součtu vynaložených 

prostředků je renovace historického vozidla velmi nákladnou záležitostí. V úvahu je potřeba 

vzít rozsah a zaměření renovace. Nejnákladnějším typem renovace je zajištění původního 

stavu vozidla, použití původních technologií výroby a zajištění originálních náhradních dílů. 

Při našem typu renovace jsme využívali náhradní díly i z druhovýroby. Samotný výrobce 

dnes už na  tato vozidla některé díly vůbec nevyrábí. Nicméně jejich výrobu včetně výrobní 

dokumentace odprodal dalším subjektům, které výrobu dílů zajišťují nadále. Vzhledem 

k vzrůstající oblibě Jaguaru S-type a příbuzných modelů je poptávka po náhradních dílech 

nadále schopna tuto výrobu efektivně financovat. 

 

 

6.1. Cenové náklady 

 

Karoserie: 

Položka: Celková cena včetně DPH: 

Karosářské a lakýrnické práce 75.000,- Kč 

Chromování dílů 40.000,- Kč 

Skla včetně těsnění 15.000,- Kč 

Panty dveří 10.000,- Kč 

Znaky a popisy 8.000,- Kč 

Kliky a zámky dveří 16.000,- Kč 

Spojovací materiál a příchytky 3.000,- Kč 

Zpětná zrcátka 12.000,- Kč 

Výroba nového interiéru - čalounění 105.000,- Kč 

Dřevěné prvky interiéru 3.500,- Kč 

Práce 44.000,- Kč 

CELKEM 333.500,- Kč 
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Motor: 

Položka: Celková cena včetně DPH: 

Sada pístů pro první výbrus 10.460,- Kč 

Sada pístních kroužků pro první výbrus 4.130,- Kč 

Šrouby pro hlavu válců 2.500,- Kč 

Šrouby pro upevnění výfukového potrubí 550,- Kč 

Šrouby pro vodní pumpu - výroba 370,- Kč 

Sada spojky 9.675,- Kč 

Přípravek pro seřízení spojky - výroba 400,- Kč 

Těsnění hlavy válců 1295,- Kč 

Těsnění sběrných potrubí 864,- Kč 

Těsnící kroužky hřídelů 2170,- Kč 

Těsnění ventilového víka P + L 896,- Kč 

Těsnění olejové vany 465,- Kč 

Těsnění vodní pumpy 314,- Kč 

Těsnící kroužky ventilů 800,- Kč 

Zapalovací svíčky 2160,- Kč 

Motorový olej Castrol XL 20W 50 5076,- Kč 

Antifreeze – chladící kapalina 2500,- Kč 

Vložka olejového filtru a těsnění 358,- Kč 

Palivový filtr 1432,- Kč 

Vložka vzduchového filtru 450,- Kč 

Ložiska hlavního uložení klikového hř. 4500,- Kč 

Ojniční ložiska 2834,- Kč 

Termostat 5500,- Kč 

Materiál celkem 59.699,- Kč 
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Položka: Celková cena včetně DPH: 

Výbrus+Honování(vložky a ložiska kliky) 9.870,- Kč 

Hlava válců (vodítka, sedla, tlaková 
zkouška, broušení, oprava závitů 7.538,- Kč 

Kliková hřídel (přeleštění čepů, kontrola 
souososti, úhlování ojnic, výměna ložisek) 5.500,- Kč 

Tribologický rozbor oleje 1218,- Kč 

Práce (demontáž, měření, montáž) - 35h 14.000,- Kč 

Práce celkem 39.126,- Kč 

  

CELKEM 98.825,- Kč 

 

Převodovka a podvozek: 

Položka: Celková cena včetně DPH: 

Miska řazení 1.650,- Kč 

Těsnění převodovky 789,- Kč 

Převodový olej 1.670,- Kč 

Převodovka celkem 4109,- Kč 

  

Brzdové třmeny 20.654,- Kč 

Pístky brzdových třmenů 6.073,- Kč 

Lanovody a obložení RB 4.118,- Kč 

Brzdové obložení 5.076,- Kč 

Potrubí 1.462,- Kč 

Brzdy celkem 37.383,- Kč 

  

Pneumatiky 11.700,- Kč 

Držák náboje 4.800,- Kč 

Ložiska nábojů 2.080,- Kč 
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Položka: Celková cena včetně DPH: 

Díly náprav, zavěšení kol a diferenciálu 27.718,- Kč 

Nápravy celkem 46.298,- Kč 

  

Práce celkem 24.000,- Kč 

  

CELKEM 111.790,- Kč 

 

Celková cena renovace je ve výši 544.115,- Kč včetně DPH. 

 

Vyčíslení celkových nákladů renovace jsem provedl v nákladových cenách včetně 

DPH a zahrnul jsem do něj všechny nákupy dílu i subdodavatelské práce, které zajišťovaly 

specializované firmy z Ostravy a okolí. Vyúčtované pracovní časy představují skutečně 

odpracované hodiny. Normočasy stanovené výrobcem pro jednotlivé operace již v nejsou 

v dnešní době pro tento model vozu dostupné. 
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7. ZÁVĚR 
 

Renovace historického vozidla je v pomyslném žebříčku autoopravárenství 

a renovačních technologií jednou z nejzajímavějších činností. Při renovaci Jaguaru S-type 

3.4 litre jsme využili metody technické diagnostiky. Tribologický rozbor motorového oleje 

prokázal značné stopy vody a glykolu v motorovém oleji. Konkrétně motorový olej 

obsahoval 53% vody, kdy povoleno je pouze 0,2% obsahu vody v motorovém oleji. 

K zvýšenému opotřebení strojních součástí motoru tedy s největší pravděpodobností došlo 

hlavně z důvodu nekvalitního mazání a také nedostatečným odvodem tepla z důvodu 

chybějící chladící kapaliny v okruhu chlazení motoru. 

Majitel bude vozidlo používat převážně na prezentační účely a k vyjížďkám za 

pěkného počasí. Vozidlo nebude používáno za extrémních podmínek, jako je nízká teplota 

a jízda ve sněhu a dešti. Rovněž nebude vystavováno nadměrnému slunečnímu záření. 

S ohledem na tyto skutečnosti byla zvolena technologie opravy s využitím originálních 

náhradních dílů a renovací maximálního možného množství součástí. To vše s ohledem na 

ekonomické možnosti majitele vozidla. I přesto, jak vyplývá z celkového vyúčtování 

renovace, se jedná o velmi nákladnou záležitost. Uchování historického stroje pro 

budoucnost je ovšem také srdeční záležitost, která se nedá vždy posuzovat jen 

z ekonomického hlediska. Renovační technologie proto mají do budoucna stále zajištěno své 

využití. 

Pokud by nebyly dopředu dány limitující faktory, jako je cena renovace a také termín, 

bylo by možné do renovace zařadit jednu z nejmodernějších metod povrchové ochrany kovů 

proti korozi a lakování karoserií motorových vozidel. Jedním z prvních oborů, který těží ze 

stále snadnější výroby nanočástic, je totiž úprava povrchů. Postupně pronikají na trh první 

materiály, které umí snížit množství usazených znečišťujících částic a odpuzují vodu. Na 

obrázku č. 36 je znázorněn rozdíl mezi starší generací metalízy, ve které plavaly různě velké 

částice kovu, a v pravé části je znázorněná struktura nové generace výrazně tenčích 

kovových částeček, které jsou ve vrstvě laku prakticky přesně orientovány rovnoběžně 

s podkladem a vytváří tak silnější optický efekt. 

Přínosem při využití nanočástic mohou být také samoobnovitelná mechanická 

poškození autolaku. První omezené schopnosti obnovy mechanického poškození můžeme 

vidět již dnes, kdy vrstva barvy obsahuje jakousi „kostru“ z pružného materiálu. Když 

v barvě vznikne vryp, tato mřížka se sice pohne, ale po chvíli se vrátí do původní polohy. 
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Na povrchu tak poškození není tolik vidět a v některých případech není vidět vůbec. 

Samozřejmě jsou určitá omezení, kdy vryp musí být mělký. Postupný vývoj systému však 

může zanedlouho přinést další vylepšení, kdy například kromě pevné mřížky může být 

obsahem také váček s nanočásticemi, které se vylijí do poškozené oblasti a zacelí ji. Navíc 

se nemusí spouštět jen v případě poškození barvy, ale také v podmínkách, kde ve zvýšené 

míře hrozí například změna pH. [17] 

 

 

Obrázek č. 36 – Vnitřní struktura metalizovaného laku, starší (vlevo) 

a novější (vpravo) [17] 
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