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PALIWO

Czego
potrzebuje silnik?
Ka˝demu kierowcy mo˝e zdarzyç si´ pomy∏ka: na stacji benzynowej
z poÊpiechu lub z roztargnienia zatankuje niew∏aÊciwe paliwo.
Czy silnik to wybaczy? Nie ka˝dy. Ale jeszcze nie wszystko
jest stracone – wystarczy zastosowaç si´ do naszych rad.
Wla∏eÊ benzyn´ zamiast oleju nap´dowego do diesla?
JeÊli masz silnik diesel nie wyposa˝ony w bezpoÊredni
wtrysk paliwa, a w baku znalaz∏o si´ dopiero par´ litrów
niew∏aÊciwej benzyny, to problem nie jest du˝y. Nie trzeba
opró˝niaç baku, wystarczy dolaç do pe∏na w∏aÊciwego paliwa – oleju nap´dowego. Silnik jakoÊ to prze˝yje.
Niestety, je˝eli zorientowa∏eÊ si´ zbyt póêno, ˝e wlewasz
nieodpowiednià benzyn´ i bak jest ju˝ prawie pe∏ny, pod
˝adnym pozorem nie uruchamiaj silnika. JeÊli i na to za
póêno – bo swojà pomy∏k´ dostrzeg∏eÊ ju˝ w drodze
– us∏yszysz z∏owieszcze uderzanie w silniku. Z∏owieszcze
– bo zapowiadajàce groêb´ powa˝nej jego awarii. Wtedy
jedyne wyjÊcie to natychmiast zatrzymaç i wy∏àczyç
samochód. Samo spuszczenie paliwa ju˝ nie wystarczy,
trzeba te˝ dok∏adnie wyczyÊciç i przejrzeç uk∏ad paliwowy.

Silniki diesel z bezpoÊrednim wtryskiem paliwa nie powinny natomiast byç uruchamiane, nawet jeÊli nalaliÊmy tylko
troszeczk´ niew∏aÊciwej benzyny. Bak trzeba wtedy opró˝niç, wyczyÊciç i wlaç olej nap´dowy.

Wla∏eÊ olej nap´dowy zamiast benzyny?
JeÊli pomy∏ka zosta∏a dostrze˝ona jeszcze przed uruchomieniem silnika, lepiej w ogóle go nie uruchamiaç. Nale˝y
opró˝niç bak z niew∏aÊciwego paliwa i dok∏adnie go wyczyÊciç, po czym po nalaniu odpowiedniej benzyny mo˝na
jechaç dalej.
Ruszy∏eÊ z olejem nap´dowym zamiast z benzynà w baku?
Najprawdopodobniej zaraz us∏yszysz odg∏os d∏awiàcego
si´ silnika. Mo˝e te˝ pojawiç si´ dym. W tym wypadku
oprócz opró˝nienia i wyczyszczenia baku, nale˝y wyczyÊciç równie˝ ca∏y uk∏ad paliwowy i oddaç go do przeglàdu.

KONTROLA stacji paliw

JakoÊç paliw w Polsce pogorszy∏a si´ w porównaniu z poprzednim rokiem. Prawie 4,5%
zbadanych stacji sprzedawa∏o benzyn´
lub olej nap´dowy z∏ej jakoÊci.

Kontrolerzy Inspekcji Handlowej pobrali w pierwszej
po∏owie 2007 r. 270 próbek z losowo wybranych stacji paliw.
4,5% z nich nie spe∏nia∏o wymogów jakoÊciowych, podczas
gdy w ubieg∏ym roku by∏o to 2,9%.

Gorsza benzyna
Okazuje si´, ˝e jakoÊç benzyny spada – kryteriów nie spe∏nia∏o 6,29% próbek (podczas gdy w I po∏owie 2006 r. – 3,65%).
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Nieco mniej pogorszy∏a si´ jakoÊç oleju nap´dowego – wadliwych by∏o 1,05% próbek (w I po∏owie 2006 r. – 0,91%).
Inspekcja przeprowadzi∏a tak˝e pilota˝owà kontrol´ gazu
LPG na 100 stacjach rozmieszczonych w siedmiu województwach. Jaki by∏ wynik? Prawie 30% sprzedawanego
gazu nie spe∏nia∏o wymagaƒ jakoÊciowych.
Niepokojàcy jest fakt, ˝e prawie dwukrotnie wzros∏a liczba
stacji ju˝ raz ukaranych za sprzedawanie paliwa z∏ej jakoÊci.
Pe∏nà list´ skontrolowanych stacji i szczegó∏owe wyniki
mo˝na znaleêç na stronie: http://www.uokik.gov.pl/pl/jakosc_
paliw/wyniki_kontroli_jakosci_paliw/
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Jazda we mgle
Jednà z g∏ównych przyczyn wypadków i wielkich karamboli na drogach jest mg∏a.
Podpowiadamy, jak zachowaç si´ podczas jazdy przez bia∏à jak mleko przestrzeƒ,
by bezpiecznie dotrzeç do celu?

Odleg∏oÊç.
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Podstawowà zasadà jazdy we mgle
jest zachowanie wystarczajàco du˝ej odleg∏oÊci
mi´dzy pojazdami. Tylko w ten sposób nie wpadniemy na jadàcy przed nami samochód, który nagle
zahamuje.

Pr´dkoÊç. Zbyt szybka jazda w po∏àczeniu
z niezachowaniem wystarczajàco du˝ych odst´pów
to g∏ówna przyczyna wypadków we mgle. JeÊli przed
nami uka˝e si´ Êciana mg∏y, od razu powinniÊmy
nacisnàç na hamulec. Pr´dkoÊç jazdy dopasujmy do
widocznoÊci – je˝eli si´ga ona 50 m, zwolnijmy do
50 km/h, zaÊ przy widocznoÊci stumetrowej, nie
przekraczajmy 80 km/h. To, jak daleko si´ga nasz
wzrok we mgle, mo˝emy ∏atwo rozpoznaç po s∏upkach przy drodze.

Âwiat∏a.

Âwiat∏a przeciwmgielne w∏àczmy dopiero wtedy, kiedy mg∏a b´dzie naprawd´ g´sta.
Pami´tajmy te˝, ˝eby wy∏àczyç je od razu, gdy zrzednie, bo Êwiat∏a te bardzo oÊlepiajà kierowców.

Przerwy.
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Jazda we mgle wymaga od nas wi´kszej koncentracji, a co za tym idzie – jest bardziej
m´czàca ni˝ w zwyk∏ych warunkach. Dlatego tak
wa˝ne jest robienie cz´stszych przerw na odpoczynek.

CzystoÊç. Przetarcie szyb od wewnàtrz zwi´kszy widocznoÊç drogi podczas mg∏y. Pami´tajmy te˝
o utrzymaniu Êwiate∏ w czystoÊci.

Otwarte okno. Niekiedy podczas jazdy we
mgle warto uchyliç okno, bo czego nie dostrze˝emy,
mo˝emy us∏yszeç. Po prostu po dobiegajàcym warkocie silnika zorientujemy si´, kiedy zbli˝a si´ jakiÊ
samochód. Poza tym powiew ch∏odnego powietrza orzeêwi
nasz umys∏ i pomo˝e w koncentracji.

Okulary. W inetrnecie mo˝na trafiç na oferty okularów,
majàcych poprawiaç widocznoÊç w z∏ych warunkach
pogodowych. Niektórzy twierdzà wr´cz, i˝ za∏o˝enie
zwyk∏ych okularów przeciws∏onecznych sprawi, ˝e lepiej
b´dziemy widzieç we mgle tylne Êwiat∏a samochodów jadàcych przed nami. Ale uwaga – ze wzgl´du na w∏asne bezpieczeƒstwo lepiej nawet nie myÊleç o tego typu okularach.
Eksperci sà zgodni co do tego, ˝e we mgle nie b´dziemy
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w nich widzieli ani wyraêniej, ani bardziej kontrastowo.
Skàd bierze si´ wi´c przekonanie o skutecznoÊci takich okularów? Otó˝ Êwiat przez nie oglàdany wydaje si´ weselszy,
bo oÊwietlony ˝ó∏tym Êwiat∏em. Stàd wra˝enie lepszej
widocznoÊci, ale w rzeczywistoÊci to tylko nasze subiektywne odczucie. Cokolwiek bowiem zak∏adamy na oczy
w czasie mg∏y, pogarsza widocznoÊç. Widzimy tylko
80-90% jasnoÊci pojazdu jadàcego przed nami we mgle.
To zmniejsza kontrast, który pe∏ni istotnà funkcj´ w oszacowaniu odleg∏oÊci.
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