OPONY A ZUŻYCIE PALIWA, BEZPIECZEŃSTWO I KOMFORT JAZDY

„Zbyt wysokie i zbyt niskie
ciśnienie”. Jeśli opony mają
ciśnienie znacznie wyższe od
zalecanego, to zużyciu ulega
środkowa część bieżnika. Jazda
ze zbyt niskim ciśnieniem
powoduje szybkie zużywanie się
boków opony, wyższe zużycie
paliwa i znacznie gorszą
stabilność auta.
Producenci opon alarmują:
w większości samochodów jest
nieprawidłowe ciśnienie
w ogumieniu, wg Michelina
(badania ze stycznia 2011 roku)
w ponad 40% aut ciśnienie
w kołach jest niebezpiecznie
odchylone od normy. Co znaczy
„nieprawidłowe ciśnienie”?
To znaczy, że w przeważającej
liczbie samochodów jest ono
o wiele za niskie lub o wiele za
wysokie. W obu przypadkach
w/w nieprawidłowości
w znaczący sposób wpływają
na obniżenie naszego
bezpieczeństwa. Coraz większa
ilość producentów samochodów
dopuszcza zwiększenie
ciśnienia powietrza w kołach
co ma redukować opory
toczenia.

Ciśnienie w oponach

Opona właściwie
napompowana

Opona
niedopompowana

Opona za bardzo
napompowana

Rodzaje obciążenia

Obciążenie standardowe

Trzy osoby plus niewielki ładunek w bagażniku takie obciążenie
auta przyjmuje się za standardowe. Zalecane ciśnienie powietrza
zależy m.in. od rozmiaru opony lub ich typu (letnie lub zimowe).
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Każda opona wymaga
stosowania ciśnienia zgodnego
z zaleceniami producenta.
Nieprawidłowe ciśnienie
powietrza w opnie prowadzi do
ich szybkiego zużycia,
rozerwania opony oraz
dyskomfortu w czasie jazdy
(drgania, podwyższony hałas).

Pompowanie “ekonomiczne”

W większości samochodów można bezpiecznie podnieść
ciśnienie w oponach o 0,3 bara. Niektórzy producenci nawet
sugerują, że można to zrobić w celu obniżenia zużycia paliwa.
Należy jednak zwrócić uwagę, iż w takim przypadku pogorszy się
komfort jazdy.

Pełne obciążenie samochodu

Pięć osób plus pełny bagażnik. W tej konfiguracji bardziej
obciążona jest tylna oś samochodu dlatego mocno trzeba
dopompowywać tylne koła. W przykładowym samochodzie
ciśnienie z tyłu wzrasta z 1,8 aż do 3,2 bara. Obciążenie
sprawia, że odczuwalny komfort jazdy nie maleje.
Najważniejsze jest aby regularnie, minimum raz w miesiącu,
kontrolować ciśnienie powietrza w oponach (także w kole
zapasowym). To, że dziś powietrze nie uchodzi z kół, nie
znaczy, że tak będzie jutro. Opór toczenia się opony a co za
tym idzie zwiększenie zużycia paliwa bierze się
z odkształcania (spłaszczenia) opony w miejscu kontaktu
z nawierzchnią. Im większe odkształcenie, tym więcej traci
się energii, a więc i paliwa.

Jak opony wpływają na zużycie paliwa
JAZDA W MIEŚCIE
bezwładność
opory toczenia opon
tarcie mechanizmów
opór aerodnamiczny

JAZDA POZA MIASTEM
bezwładność
opory toczenia opon
tarcie mechanizmów
opór aerodnamiczny

Podczas jazdy paliwo pochłaniane jest
przez różnego rodzaju opory powietrza,
tarcie, pokonanie bezwładności i podczas
przyspieszania. Ich udział zmienia się
w zależności od warunków jazdy. Udział
oporów toczenia w zużyciu paliwa wynosi
przeciętnie około 30%. Biorąc pod uwagę,
że opony energooszczędne mają o jedną
trzecią niższe opory od opon konwencjonalnych, w aucie kompaktowym
pozwala to zaoszczędzić mniej więcej
0,2 l/100 km.
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