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OPONY – DLA BEZPIECZE¡STWA

Jak dbaç o opony
Podczas gdy jeszcze niedawno opony by∏y obliczane na przejechanie 50 tys. km,
dziÊ ich trwa∏oÊç wyd∏u˝y∏a si´ nawet trzykrotnie. Dlatego te˝ sà poddawane
coraz bardziej restrykcyjnym testom. D∏u˝sza trasa, jakà muszà pokonaç,
oznacza bowiem jednoczeÊnie wi´cej dziur w jezdni, przez które przeje˝d˝ajà
I d∏u˝sze nara˝anie na bardzo wysokie lub bardzo niskie temperatury.
Opony niedopompowane bardziej si´ nagrzewajà i – co za tym idzie – szybciej si´ niszczà.
A wtedy zwi´ksza si´ iloÊç traconego przez
opon´ powietrza i tak kó∏ko si´ zamyka. Spadek temperatury na dworze tak˝e zmniejsza
ciÊnienie wewnàtrz opony. Co wi´cej, z biegiem czasu ka˝da opona zaczyna powoli traciç powietrze. Z testów amerykaƒskiego magazynu konsumenckiego „Consumer Reports” wynika, ˝e wszystkie badane opony
– a testowano 36 modeli – traci∏y po roku Êrednio 0,4 atmosfery. Okazuje si´, ˝e a˝ po∏owa
pojazdów na drogach ma w co najmniej jednej oponie za ma∏o powietrza. A trzeba wiedzieç, ˝e nawet niewielki jego ubytek negatywnie wp∏ywa na prowadzenie i utrzymanie
kontroli nad autem. Poza tym jazda na niedopompowanych oponach zwi´ksza zu˝ycie
paliwa.

Opony pod kontrolà
Zatem bardzo wa˝ne dla naszego bezpieczeƒstwa jest dbanie o opony. W jaki sposób to robiç? Przede wszystkim
nale˝y regularnie sprawdzaç ciÊnienie. Regularnie oznacza co
najmniej raz w miesiàcu. CiÊnienie sprawdzajmy, kiedy
opony sà zimne – zanim wyruszymy w drog´. Prawid∏owe
ciÊnienie powinno zgadzaç si´ z tym podanym na ramie
drzwi lub na drzwiczkach od baku. W zimowych oponach
natomiast warto ustawiç nieco wy˝sze ciÊnienie ni˝ w oponach letnich – o mniej wi´cej 0,2 atmosfery.
Druga sprawa to kontrolowanie, czy na bocznej powierzchni
opon lub na bie˝niku nie pojawi∏y si´ szczeliny, p´kni´cia lub
nierównoÊci. JeÊli sà, opon´ trzeba wymieniç.
Je˝eli samochód zostawia wi´cej ni˝ dwa Êlady, oznacza to êle
za∏o˝one ko∏a lub zu˝yte cz´Êci zawieszenia. W takim wypadku pomo˝e stacja serwisowa. Umocowanie kó∏ oraz zawieszenie trzeba tak˝e sprawdzaç za ka˝dym razem przed
wymianà opon.
Aby opony s∏u˝y∏y nam d∏u˝ej, nie przekraczajmy dopuszczalnej ∏adownoÊci samochodu. W przeciwnym wypadku
opony bardziej si´ nagrzewajà, a to grozi ich uszkodzeniem.
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Na ˝ywotnoÊç opon wp∏ywa tak˝e sposób ich przechowywania: kiedy czekajà a˝ je zamontujemy, najlepiej
trzymaç je w ch∏odnym i zaciemnionym miejscu. Lepiej nie
wieszajmy ich na hakach, ani nie uk∏adajmy w stos.

Czas na nowe
Pr´dzej czy póêniej opony jednak si´ zu˝yjà i przyjdzie czas
na ich zmian´ na nowe. Dla w∏asnego bezpieczeƒstwa nie
wolno nam przegapiç momentu, w którym stare opony nie
b´dà si´ ju˝ d∏u˝ej nadawa∏y do jazdy. Jak go rozpoznaç?
Eksperci z „Consumer Reports” radzà, by wymian´ opon na
nowe rozwa˝yç ju˝ w momencie, kiedy zag∏´bienia w bie˝niku b´dà mia∏y 3 mm. Ci sami eksperci wykonali test, który pokaza∏, ˝e nawet niewielka ró˝nica w g∏´bokoÊci bie˝nika
ma du˝e znaczenie w zachowaniu opon na mokrej drodze
i na Êniegu – w przypadku pó∏toramilimetrowego bie˝nika
hamowanie i zakr´canie wypada∏o znacznie gorzej ni˝ przy
bie˝niku trzymilimetrowym. SpecjaliÊci z niemieckiej Fundacji Warentest sà tu jeszcze bardziej restrykcyjni i zalecajà
wymian´ opon ju˝ w momencie, gdy bie˝nik zetrze si´ do
g∏´bokoÊci 4 mm.
Poniewa˝ opony nie Êcierajà si´ równo, po przejechaniu oko∏o
10-12 tys. km powinniÊmy prze∏o˝yç opony mi´dzy osiami.
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Które opony sà najlepsze?

fot. Bridgestone

fot. Nissan Motor Co.

Testy pokazujà, ˝e z roku na rok jakoÊç opon jest coraz lepsza. Nie znaczy to
jednak, ˝e niezale˝nie od tego, którà mark´ i model wybierzemy, mo˝emy czuç
si´ na drodze równie bezpiecznie – wr´cz przeciwnie.

Wynik testu, jaki rok temu przeprowadzi∏a niemiecka Fundacja Warentest wraz z automobilklubem ADAC i innymi
europejskimi organizacjami konsumenckimi, by∏ zatrwa˝ajàcy: wÊród 13 opon zimowych i ca∏orocznych do samochodów kompaktowych i Êredniej klasy a˝ siedem modeli
oceniono niedostatecznie. Przyczyna? Opony te nie przesz∏y testu hamowania na mokrej nawierzchni. WÊród najgorszych znalaz∏y si´ takie modele jak: Falken HS437, Ceat
Arctic III, Lassa Snoways II, Nexen Winguard, Roadstone
Euro-Win 650, D´bica Frigo 2 czy GT Radial Champiro
WT plus (wszystkie w rozmiarze 195/65 R15 T).
Na szcz´Êcie w aktualnym teÊcie wyniki sà ju˝ lepsze. Wi´kszoÊç z 16 opon o rozmiarze 205/55 R16 H uzyska∏a co
prawda ocen´ dostatecznà, ale znalaz∏y si´ te˝ dwa dobre
modele (Michelin Primacy Alpin PA3 i Dunlop SP Winter
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Sport 3D) i tylko jeden niedostateczny (Avon Ice Touring
ST). Michelin okaza∏ si´ najodporniejszà oponà na Êcieranie. W tym parametrze dorównujà mu jeszcze tylko Goodyear Ultra Grip Performance, którego w ogólnej klasyfikacji
oceniono dostatecznie (czwarte miejsce w rankingu), oraz
Fulda Kristall Supremo (równie˝ dostateczna i przedostatnia w rankingu). Ostatnia w rankingu, opona Avon, najgorzej radzi∏a sobie na mokrej jezdni i na lodzie.
Natomiast w grupie 18 opon do ma∏ych samochodów
(155/70 R13) oceny niedostateczne by∏y ju˝ trzy (Rigdon
IG 78, Toyo Vario V2 i Pneumant PN 150 Wintec). Ale za
to cztery modele oceniono na czwórki (Sava Eskimo S3,
Continental WinterContact TS 800, Dunlop SP Winter
Response i Fulda Kristall Montero). Dobrym wyborem
wydaje si´ wi´c byç jedna z najtaƒszych opon w teÊcie, a zarazem najlepsza – Sava. Dwa kolejne modele
w rankingu, Continental i Dunlop wyró˝niajà si´
dobrà jazdà zarówno na nawierzchni mokrej, suchej, jak i zaÊnie˝onej, przy czym Continental
okaza∏ si´ mniej odporny na Êcieranie. Fulda
z kolei charakteryzuje si´ najwi´kszà odpornoÊcià na Êcieranie. Kolejnym w rankingu oponom:
Bridgestone Blizzak LM-20, ca∏orocznej Goodyear Vector 5+, Pirelli Winter 160 Snowcontrol
oraz Tecar Super Grip 6 ma∏o brakowa∏o do
oceny dobrej. Zawiod∏y g∏ównie w testach na
mokrej nawierzchni, a Goodyear – równie˝ na
Êniegu.

Â W I A T

K O N S U M E N T A

g r u d z i e ƒ

2 0 0 7

43

motoryzacja

OPONY ZIMOWE

Idzie ZIMA

Najwy˝szy czas na zmian´ opon na zimowe to listopad – temperatura spada
poni˝ej 10ºC w dzieƒ i poni˝ej 0ºC w nocy. Nie czekajmy na pierwszy Ênieg
i... kolejki w serwisach opon.
Opony zimowe od opon letnich odró˝nia specjalna mieszanka gumy oraz inna rzeêba bie˝nika.

Czarna mieszanka
Opona letnia zbudowana jest z kauczuku syntetycznego
i naturalnego z domieszkami sadzy. Taki materia∏ sztywnieje i traci swojà elastycznoÊç w niskich temperaturach.
Jak to mo˝e si´ skoƒczyç dla kierowcy jadàcego po Êliskiej

Druga istotna rzecz, o której nie wolno zapominaç, to fakt,
˝e wszystkie opony w samochodzie muszà mieç tà samà
wielkoÊç i rodzaj budowy. Niekiedy poleca si´ za∏o˝enie
opon zimowych o rozmiar wi´kszych od letnich. JeÊli mamy
wybór mi´dzy oponami szerszymi i w´˝szymi, na mokre
nawierzchnie lepiej wybraç te drugie. Szerokie opony w jeêdzie przez ka∏u˝e zachowujà si´ jak narty wodne i tracà
kontakt z nawierzchnià. Opony szerokie (oznaczone liczbami 195 i 205) sà dro˝sze od standardowych (najcz´Êciej

Z roku na rok coraz wi´cej kierowców w Polsce przekonuje si´ do opon zimowych.
W koƒcu opony zimowe to – obok zdrowego rozsàdku
– podstawa bezpiecznej jazdy w zimie.
nawierzchni? Twarde opony nie b´dà trzymaç si´ drogi
i samochód na lodzie b´dzie taƒczy∏ jak baletnica. Dlaczego? Bowiem zmniejszy si´ powierzchnia kontaktu opony
z nawierzchnià.
Co innego opony zimowe. Te zawierajà wi´cej kauczuku
naturalnego z domieszkami krzemu, dzi´ki czemu najlepiej
spisujà si´ w niskich temperaturach. Dzi´ki nowym technologiom pozwalajà jednak i na jazd´ w zró˝nicowanych
warunkach pogodowych. Ale bez przesady – powy˝ej 7°C
opona zimowa robi si´ mi´kka, a co za tym idzie, traci stabilnoÊç i szybciej si´ zu˝ywa.

Opona zimowa powinna mocno zaczepiaç si´ o Ênieg, ale
i szybko uwalniaç si´ od niego w swoim ruchu obrotowym.
Umo˝liwiajà to po pierwsze rowki poprzeczne, które usuwajà spod opony wod´ i b∏oto Êniegowe. Po drugie
– rowki pod∏u˝ne, poprawiajàce trakcyjnà stabilnoÊç opony.
Jedna z najwa˝niejszych cech opon zimowych to zdolnoÊç
do kraw´dziowania na Êniegu i lodzie, do którego dochodzi
podczas przyÊpieszania, hamowania i skr´tu. Wtedy przyleganie opon do nawierzchni umo˝liwiajà kanaliki odprowadzajàce wod´ na obrze˝ach bie˝nika.

Jak zmieniaç?
Wielu kierowców zak∏ada opony zimowe jedynie na dwa,
nap´dowe ko∏a swoich samochodów i jest przekonana, ˝e to
wystarczy dla zachowania bezpieczeƒstwa podczas jazdy. Sà
jednak w du˝ym b∏´dzie. Ró˝nica w przyczepnoÊci opon
zimowych i letnich sprawia, ˝e na lodzie odpowiednio ty∏
lub przód samochodu jest zarzucany w bok. Opony trzeba
kupowaç i wymieniaç w kompletach po cztery.
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Przy montowaniu opon zwróçmy te˝ uwag´ na ewentualne
wskazówki co do kierunku obrotu oraz wewn´trznej lub
zewn´trznej strony opony.

Jak odczytywaç
oznaczenia opon?
195
65

Specjalne rowki
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oznaczonych liczbà 175), ale sà te˝ trwalsze. Nowe opony
zimowe powinny mieç bie˝nik o g∏´bokoÊci co najmniej
4 mm.
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R
15
82
T

szerokoÊç opony w mm
stosunek wysokoÊci Êciany bocznej do szerokoÊci
opony
typ budowy opony (w tym wypadku: opony radialne)
Êrednica tarczy ko∏a w calach
indeks noÊnoÊci opony
(np. 82 to 475 kg)
klasa pr´dkoÊci, mówiàca
o maksymalnej pr´dkoÊci, jakà opona
mo˝e osiàgaç oraz
o zdolnoÊci opon
do przenoszenia
dost´pnej
mocy samochodu (Q do
160 km/h,
T do190
km/h, H do
210 km/h,
V do 240
km/h, W do
270 km/h,
Y do 300 km/h)
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