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Provozní náplně

Mezi provozn í nápln ě technických prost ředků
pou žívaných v PO m ůžeme zařadit:

- paliva
- maziva
- ostatn í provozn í nápln ě



Paliva

Paliva jsou látky, p ři jejich ž spalování se 
tepeln á energie p řevádí na mechanickou 
práci, která je pou žita k jízd ě vozidla nebo 
pohonu n ějakého agreg átu:

Nejpou žívanější paliva jsou:

- nafta (vzn ětové motory)
- benzin (zážehové motory)
- benzin s olejem 

(dvoutaktn í zážehové motory)



Nafta

Motorová nafta se pou žívá jako palivo u 
vznětových motor ů. U nafty musíme d át pozor 
na její typ nebo ť při n ízkých teplotách 
vylu čuje parafin a doch ází omezen ému 
průtoku filtry v palivové soustav ě.

Typy nafty dle ro čního obdob í:

- letn í nafta 
- přechodová nafta
- zimn í nafta



Benzin
Benzin se používá jako palivo u zážehových  motor ů. 
U benzinu musíme dát pozor na minim ální oktanové
číslo a zda-li do vozidla nebo agregátu používáme 
olovnatý nebo bezolovnatý benzin, pop ř. mix s olejem 
(u dvoudobých motor ů). 
Typy benzinu v ČR:

- natural 91
- natural 95
- natural 98
- vysokooktanové (nap ř. Schell Power Racing)
- speciál 91



Benzin mix

Benzin mix se pou žívá u dvoutaktn ích motor ů. 
Bez jeho p řítomnosti by do šlo k zad ření
motoru. Typ oleje bývá p ředepsán výrobcem 
motoru a d ělí se na dv ě základn í skupiny:

- nízkootá čkové
- vysokootá čkové

Nízkootáčkové oleje se používají většinou k 
pohonu vozidel, s vysokootáčkovými se většinou 
setkáme u agregátů (motorová pila atd.)



Maziva
Maziva n ám slou ží ke sn ížení tření mezi 
jednotlivými d íly a k odvodu tepla vzniklého 
třením. Mezi nejb ěžnější maziva pat ří:

- oleje
- mazací tuky (vazelíny)
- such á maziva (grafit)

Maziva se musí dopl ňovat nebo vym ěňovat v 
předepsaných intervalech, nebo p ři zjišt ění
nedostatku b ěhem údržby a kontroly



Maziva
U maziv je d ůležité, aby spl ňovali mazací
schopnosti, teplotu varu a viskozitu. Každý 
motor či agreg át má typ maziv d án od 
výrobce.

Oleje se však nemusí pou žívat jen jako 
maziva, ale i k p řenosu mechanické síly. 
Takovéto oleje nazýváme hydraulické oleje a 
neřadíme je již do skupiny maziv, ale do 
skupiny ostatn ích provozn ích kapalin.



Ostatní provozní kapaliny
Do této kategorie spadají ostatn í provozn í
kapaliny, které se na objevují na vozidlech 
nebo agreg átech. Pat ří sem zejm éna:

- chlad ící kapalina
- brzdová kapalina
- hydraulické oleje (např. posilova č řízení)

- kapalina do ost řikova čů
- destilovan á voda (akumulátory)



Chladící kapalina
Chlad ící kapalina se pou žívá k ochlazování
motoru ( vyjma vzduchem chlazenými motory ), 
k odvodu tohoto tepla k chladi či a k vytáp ění
kabiny vozidla. D ůležité je, aby této kapaliny 
bylo správn é mno žství a její teplota tuhnutí
byla alespo ň -20oC. Pokud je tato teplota 
vyšší (pohybujeme se v záporných číslech) je 
pot řeba dolít koncentrát na sn ížení teploty 
tuhnutí. Chlad ící kapalina se op ět mění v 
daných intervalech.



Brzdová kapalina
Brzdová kapalina se pou žívá u kapalinových 
brzd jako p řenosn é médium mechanického 
pohybu z brzdového válce k brzd ám. Jeliko ž
brzdy se b ěhem provozu siln ě zahřívají, je 
nutn é, aby brzdová kapalina m ěla co nejvyšší
bod varu. B ěhem provozu si kapalina stahuje 
vlhkost ze vzduchu a bod varu se tím snižuje. 
Kdyby do šlo k varu, v kapalin ě se vytvo ří
vzduchové bublinky a bude sn ížena účinnost 
brzd. Z tohoto d ůvodu je op ět třeba brzdovou 
kapalinu m ěnit v p ředepsaných intervalech.



Hydraulické oleje
Hydraulické oleje se používají pro p řenos 
mechanické síly z hydrogenerátoru do hydro- motoru. 
Nejčastější hydraulické oleje jsou:

- OTH
- OTH3

V PO je nej častěji používáme u požárních plošin, 
automobilového žeb říku, autoje řáby atd.
Hydraulický olej stárne, váže si vodu ze vzduchu, 
čímž vzniká zavzdušn ění. U techniky kontrolujeme 
množství hydraulického oleje a filtry



Ostatní provozní kapaliny
Kapalina do ost řikova čů:
Ostřikova če spolu se st ěrači zlepšují výhled z 
vozidla, tzn. zvyšují bezpe čnost provozu. Ost řikova če
musí být v zimním období napln ěny nemrznoucí
směsí.
Destilovaná voda:
V pravidelných intervalech je zapot řebí zkontrolovat 
hladinu roztoku v akumulátoru. Pokud je hladina 
nízká, dolévá se destilovaná voda. Pokud by část 
desek akumulátoru vyschla, dojde k zasulfidování
desek a ke zni čení akumulátoru 


