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Pokud nefunguje spolehlivé zapalo-
vání motoru, ihned se obecně pohlíží 
na závadu na zapalovací svíčce, tedy 

jako na koncový komponent zapalování. 
Z hlediska okamžitého odstranění problému 
to může být sice pravda, avšak musíme při-
hlížet současně k počtu ujetých kilometrů 
na svíčce. Pokud musíme vyměnit svíčku 
před doporučeným intervalem její výměny 
ze strany výrobce motoru (10.000, 20.000, 
50.000 kilometrů a více), tak může být něco 
špatně. Proč?

Příčin může být celá řada jako 
například:

n  použitím svíčky s nižší nebo naopak vyšší 
tepelnou hodnotou

n  použitím svíčky od výrobce, jehož kvalita 
výrobků nedosahuje požadovaných pa-
rametrů motoru, a přesto je dodávána 
levněji na trh Aftermarketu

n  problémy s kompresními tlaky ve spalo-
vací části motoru

n  problémy s klasickou dodávkou paliva 
nebo vstřiky paliva

n  problémy s používáním nekvalitních po-
honných hmot

n  problémy s pravidelnou dodávkou ener-
gií pro zápal připravené směsi paliva

n  problémy s chybnou montáží zapalovací 
svíčky 

n  a řadou dalších s tímto souvisejících okol-
ností

Část z těchto zmíněných problémů je 
schopna naznačit a částečně odhalit mo-
derní automobilová diagnostika.  Ale pozor! 
Tato diagnostika není všelékem na léčení 
problémů v oblasti zapalování, stejně tak 
i ostatních bolístek našich automobilů.  
U moderních automobilů, kde se diagnos-
tická zařízení napojí na záznamy v řídící 
jednotce, můžeme teoreticky získat zpětně 
záznamy o poruchách zapalování a násled-
ných úpravách v činnosti Lamdasondy, jejíž 
funkce bude upravena řídící jednotkou tak, 
aby nedocházelo k nadměrnému vzniku 
emisí. Bohužel, toto neplatí u všech systémů 
výrobců autodiagnostiky vozidel a jejich 
programech. 
Nyní je však nutné si položit otázku, jak řešit 
problémy cca 2,5 milionu starších registro-
vaných automobilů v ČR, které nejsou vy-
baveny řídícími jednotkami, tedy bez mož-
nosti přímého napojení na motortestery. 
V tomto případě se vracíme opět k oscilo-
skopu a tradičnímu odporovému měření 
a především znalostem o zapalování včetně 
logického vyhodnocení příčin závady na 
základě demontované součástky.   
Jinak řečeno, diagnostika je schopna určit 
okruh závad na vozidle, soustředit se na 
kontrolu  určitých problémových oblastí, 
zrychlit proces odhalení závady, snížit fi-
nanční náklady při vyhledávání závady, 
avšak v žádném případě nemůže nahradit 
profesní znalosti autoopraváře při vlastním 
odstranění závady. 

Věřte, nevěřte, prohlašte mne za kacíře, ale 
po 30 - leté praxi v oboru se setkávám s řa-
dou problémů v autoopravárenství, kdy po 
diagnostice závady tato závada nebyla od-
straněna. Jistě si položíte otázku „proč?“. 
Odpovědí může být i skutečnost, že v našem 
odborném  školství spoléháme na výuku 
nejmodernějších metod (pokud se s nimi 
žáci mohou vůbec seznámit) a zapomínáme 
na dílny, rozebrání motoru, výuku základ-
ních funkcí motoru s poukazem na příčinné 
závady na motorech. Zapomínáme přitom 
na fyzikální zákony a selský rozum, kdy nám 
ani nejlepší diagnostika asi nepomůže. 
Takže, komu není z hůry dáno, tomu není 
ani ……….?

Odpověď na budoucí Vaše otázky 
možná získáte v následujících 
dílech tohoto seriálu. 

Na zapalovací svíčku musíme pohlížet tedy 
jako na koncový díl zapalovacího procesu. 
Fyzikální změny na těle zapalovací svíčky, 
respektive jejím jiskřišti svědčí o technickém 
stavu motoru. Jedná se o zcela jednoznačné 
fyzikální souvislosti, které nelze přehlédnout 
a které přímo ovlivňují funkci zapalovací 
svíčky, resp. celé činnosti spalovacího mo-
toru. Problémy zapalovací svíčky (jejího 
přímého poškození) tak přímo souvisí se 
závadami na motoru.  

 

Malá encyklopedie   
zapalování a žhavení (8. díl)
V předchozích dílech našeho seriálu jsme se v kostce seznámili s historií vývoje zapalovací svíčky, její 
současnou konstrukcí, stejně tak i s nejmodernějšími typy zapalovacích svíček. Současně jsme i 
upozornili na vysokou náročnost kvality materiálů použitých při výrobě zapalovací svíčky, která musí 
odolávat vysokým tlakům, mnoha tisícům cyklů zapalování a vysokým teplotním rozdílům při 
jednotlivých cyklech motoru (sání, komprese, zapálení a výfuku plynů).
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Obr. 1 Na elektrodách se nachází povlak 
z nečistot z palivové směsi, které se usazují na 
střední i boční elektrodě a znemožňují 
pravidelný a silný přeskok elektrické jiskry. 
Příčinou je většinou kondenzace nekvalitního 
paliva. U starších automobilů bez řídící 
jednotky můžeme mechanicky očistit nečistoty 
a dále kontrolovat stav zápalu a pružnosti 
motoru. U moderních automobilů je nutné 
svíčku okamžitě vyměnit. V obou případech je 
však nutné změnit dodavatele paliva.  

Obr. 2 Jiskřiště svíčky je zaneseno sazemi, tzn. 
omezení samočistící funkce zapalovací svíčky 
s následným omezením přesného přeskoku 
zapalovací jiskry. Příčinou tohoto jevu se 
nejčastěji stává: příliš bohatá směs paliva nebo 
zanesený vzduchový filtr, problémy v řízení 
ručního nebo automatického sytiče s cestami 
na krátké vzdálenosti. V souvislosti s tím mohla 
být i při výměně svíčky zvolena chybná tepelná 
hodnota svíčky. 
Doporučení: u starších i moderních automobilů 
ihned vyměnit zapalovací svíčku, nastavit 
hodnoty vstřikování, resp. úpravu karburátoru, 
pro studený start (hodnoty sytiče), okamžitě 
vyměnit vzduchový filtr.  

Obr. 3 Jiskřiště svíčky je zaneseno připečeným 
nebo nespáleným olejem, tzn. omezení 
samočistící funkce zapalovací svíčky. Příčinou 
tohoto jevu se nejčastěji stává: nadměrné 
opotřebení pístních kroužků, které přepouštějí 
část olejové náplně vany v nadměrném 

množství do spalovacího prostoru, nebo 
nadměrné opotřebení dříků ventilů, které 
přepouštějí nadměrné množství oleje do 
spalovacího prostoru. S tímto jevem se 
můžeme setkat i u moderních konstrukcí 
motorů vybavených turbodmychadly. 
Výsledkem je pak zvýšená spotřeba paliva, 
nepravidelný chod motoru a celková 
degradace kvality olejové lázně v motorové 
vaně, kde dochází k degradaci viskozity oleje. 
Svíčky je nutné okamžitě vyměnit.

Obr. 4 Jiskřiště svíčky je zaneseno světlými 
usazeninami. Usazeniny vznikají tepelně 
chemickou reakcí z příměsí oleje 
a bezolovnatého paliva. Prověřit tlaky v pístech, 
kvalitu dříků ventilů, změnu dodavatele paliva 
a výměnu zapalovacích svíček. 

Obr. 5 Částečně odtavená střední zapalovací 
elektroda svědčí o řadě souvisejících problémů. 
Příčinou mohou být např. přetížení zapalovací 
svíčky vlivem samozápalů paliva, poškození 
funkce výfukových ventilů, nepravidelné 
funkce rozdělovače nebo trafa, nesprávného 
použití typu paliva či použití svíčky s jinou 
tepelnou hodnotou. Je třeba ihned vyměnit 
zapalovací svíčku a realizovat kontrolu 
jednotlivých skupin motoru. 

Obr. 6 Porušení patky izolátoru středové 
zapalovací elektrody je nejčastěji způsobeno 
pádem a poškozením izolátoru před montáží 
zapalovací svíčky. Závada se projevuje 

nejčastěji klepáním motoru. Další příčinou 
mimo mechanicky poškozeným izolátorem 
může být i vliv nadměrného množství oleje ve 
spalovacím prostoru. 

Obr. 7 Nadměrné opotřebení elektrod může být 
příčinou agresivního paliva s příměsí různých 
stabilizačních směsí, stejně tak i působení 
různých dodatečných aditiv v olejové náplni. 
Příčinou může být i použití jiného typu svíčky 
s vyšším jiskřištěm, které může způsobovat 
i omezené proudění připravené směsi k zápalu 
či výplachu plynů z válce.

Obr. 8. Totální destrukce elektrod zapalovací 
svíčky je způsobená tepelných přetížením 
svíčky včetně samozápalů paliva. Nejčastější 
příčinou tohoto jevu je špatné nastavení 
předstihu, poškození ventilových rozvodů, 
poškození rozdělovače nebo trafa, či použitím 
nevhodného paliva. Svíčky je nutné okamžitě 
vyměnit a současně hledat další příčiny závad 
v chybném zapalování. 

Z výše popsaných závad na zapalovacích 
svíčkách tak můžeme i odvozovat další tech-
nické problémy našeho motoru, které zapa-
lovací svíčky přímo či nepřímo poškodily. 
V praxi to znamená, že prioritně vyměníme 
zapalovací svíčku tak, abychom odstranili 
základní problém, avšak následně bude 
nutné hledat vznik příčiny tohoto poškození 
svíčky. Základem jsou proto pro nás nejdů-
ležitější naše odborné znalosti a zkušenosti 
v daném oboru. 
A tomuto tématu budeme věnovat další díly 
našeho seriálu. 

Zpracoval: KHI, materiály IHR Autodíly, 
překlady KHI,  

fotodokumentace BERU-BorgWarner
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