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WSTĘP

Jak zmniejszyć kosztowne zużycie paliwa o 20 % i oszczędzać na tym ponad 700 zł  
rocznie?

Co miesiąc pokonujesz setki kilometrów swoim autem. Jeździsz w trudnych, mroźnych 
warunkach zimą jak i przy bardzo wysokich, upalnych temperaturach latem. 
Gdy rocznie  pokonujesz 10  tysięcy  kilometrów wydajesz  na zakup paliwa prawie 
3500 zł (przy średnim spalaniu 8 litrów benzyny na 100 km). Nie wiem czy zdajesz sobie 
sprawę jakie to są koszty po kilku latach użytkowania pojazdu. 

Przeczytanie  tego  ebooka  (którego otrzymujesz  za  darmo)  sprawi,  że  możesz 
zmniejszyć  zużycie  paliwa  nawet  o  20%,  co  dla  ciebie  oznacza  ponad  700  zł 
oszczędności  rocznie.  Przyznasz,  że  oszczędności  ponad  700  zł  rocznie  wynikające  z 
kilkunastu minut, które przeznaczysz na czytanie, to dobrze zainwestowany czas. Pamiętaj 
również, że czytając tego ebooka, już dziś zdobędziesz nową wiedzę i rozwiniesz swoje 
już  nabyte  umiejętności  kierowania  pojazdem.  Po  prostu  staniesz  się  jeszcze  lepszym 
kierowcą.

Wyobraź  sobie,  że  na  tej  samej  ilości  paliwa  pokonujesz  przy  każdym  tankowaniu 
kilkadziesiąt kilometrów więcej. Pomyśl, co mógłbyś/mogłabyś zrobić z pieniędzmi, które 
w ten sposób zaoszczędzisz.

Wystarczy, że przeczytasz tą publikację i będziesz stosować się do prostych reguł w niej 
zawartych. Zasady oszczędnej jazdy są łatwe do przyswojenia i zastosowania w życiu 
codziennym. Elementem  decydującym  jest  tutaj  prawidłowy  sposób  prowadzenia 
pojazdu.  Każdy  może  zarówno  nauczyć się,  jak  i  poprawić  już  nabyte  umiejętności 
ekonomicznej  jazdy. Niemniej  ważnym  elementem  oszczędnej  jazdy  jest 
przygotowanie pojazdu i jego odpowiednia sprawność.

Ebook składa się z 3 części.

W 1  części  dowiesz  się,  jak  dokonać  pomiaru  spalania  paliwa w  samochodzie  (w 
przypadku,  gdy  nie  posiadasz  komputera  pokładowego,  który  je  wylicza).  Określenie 
punktu  wyjściowego  -  czyli  obecne  spalanie  paliwa  jest  niezbędne  abyś  mógł/mogła 
przekonać  się  i  sprawdzić  ile,  dzięki  zasadom które  niebawem poznasz,  zaoszczędzisz 
paliwa. 
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Część 2 zawiera informacje, w jaki sposób samochód powinien być przygotowany, 
aby spalał jak najmniej paliwa.

W części 3 poznasz zasady i techniki ekonomicznej jazdy. Pozwolą ci one, bez względu 
na auto, którym jeździsz, zmniejszyć zużycie paliwa.

Przeczytanie tej publikacji umożliwi ci oszczędzanie nawet ponad 700 zł rocznie na 
paliwie, dlatego warto poświęcić kilka minut na zapoznanie się z jej  treścią. Jeżeli nie 
lubisz czytać na ekranie monitora, to po prostu wydrukuj ten materiał i zapoznaj się z nim 
w warunkach dla Ciebie najbardziej komfortowych. 

CZĘŚĆ 1

POMIAR ZUŻYCIA PALIWA

Jak zmierzyć zużycie paliwa? Jest to bardzo proste. 

SPOSÓB 1
W momencie, gdy na desce rozdzielczej zaświeci się rezerwa – wyzeruj okresowy licznik 
kilometrów. Pojedź na stację paliwa i zatankuj określoną ilość paliwa (np. V=20 litrów) i 
ruszaj  w drogę.  Następnym razem, gdy zaświeci się rezerwa, zanotuj przejechaną ilość 
kilometrów L ze wskazania okresowego licznika kilometrów.
Teraz wystarczy podzielić liczbę zatankowanych litrów paliwa V przez ilość przejechanych 
kilometrów L i pomnożyć przez 100 aby uzyskać zużycie paliwa Z=V/L *100  [l/100km].

Rys. 1. Okresowy licznik kilometrów i przycisk do jego resetowania
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SPOSÓB 2 (bardziej dokładny)
Zatankuj samochód do pełna - aż do momentu odbicia pistoletu (możesz o to poprosić 
obsługę  stacji  paliw).  Wyzeruj  okresowy  licznik  kilometrów  i  wyruszaj  w  drogę.  W 
momencie, gdy na desce rozdzielczej zaświeci się rezerwa – zatankuj auto ponownie do 
pełna (najlepiej na tej samej stacji). Zanotuj przejechaną ilość kilometrów L ze wskazania 
okresowego licznika kilometrów i liczbę zatankowanego paliwa V.
Teraz wystarczy podzielić liczbę zatankowanych litrów paliwa V przez ilość przejechanych 
kilometrów L i pomnożyć przez 100 aby uzyskać zużycie paliwa Z=V/L *100  [l/100km].

PRZYKŁAD (dla sposobu 1 oraz sposobu 2)
Jeżeli przejechałeś/aś L=300 kilometrów i zużyłeś/aś V=20 litrów paliwa, podziel 20 przez  
300 (20/300). Otrzymany wynik (0,0666) pomnóż przez 100. Twoje średnie zużycie paliwa  
wyniosło Z=6,6 litrów/100km.    

W przypadku instalacji gazowej LPG wyjeździj prawie cały gaz i zatankuj zbiornik do 
pełna. Wyzeruj okresowy licznik kilometrów i ruszaj w drogę. Następnie po pokonaniu, co 
najmniej  200 km na gazie,  zatankuj  gaz do pełna (na tej  samej  stacji,  na tym samym 
dystrybutorze).  Zapisz zatankowaną ilość gazu V z dystrybutora i  podziel  przez liczbę 
przejechanych  kilometrów  L -  wziętą  ze  wskazania  okresowego  licznika  kilometrów. 
Następnie pomnóż wynik przez 100 a otrzymasz średnie zużycie gazu Z. 
Ważne, aby podczas tankowania gazu był sprawny tzw. zawór odbijający gaz.

PRZYKŁAD
Gdy wiesz, że w zbiorniku pozostało ci już niewiele gazu - zajedź na stację i zatankuj go do 
pełna. Wyzeruj okresowy licznik kilometrów i ruszaj w drogę. Przy kolejnym tankowaniu  
okazało się, że tankując do pełna dotankowałeś/aś np. V=22 litry gazu a okresowy licznik  
kilometrów wskazuje, że przejchałeś/aś L=240 kilometrów. Podziel 22 przez 240 (22/240).  
Otrzymany wynik (0,092) pomnóż przez 100. Twoje średnie spalanie gazu wyniosło Z=9,2 
litrów/100km.  

CZĘŚĆ 2

SPRAWNOŚĆ I PRZYGOTOWANIE POJAZDU

STAN TECHNICZNY POJAZDU
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Tylko  w  pełni  sprawny  technicznie  pojazd  może  zapewnić  ci  odpowiednio  niskie 
zużycie paliwa.
Najczęstsze niesprawności pojazdu, które wpływają negatywnie na zużycie paliwa to:

• niepoprawne działanie układu hamulcowego – np. zapieczone cylinderki;
• źle ustawiona zbieżność i geometria kół;
• zbyt mocne dokręcenie łożysk kół; 
• zabrudzony filtr powietrza;
• niesprawnie  działający  układ  zapłonowy (np. zużyte  świece,  niesprawny aparat 

zapłonowy, zużyte kable wysokiego napięcia);
• uszkodzony termostat;
• niepoprawnie ustawienie zaworów, rozrządu, zapłonu;
• nieszczelny układ wydechowy;
• odstające elementy nadwozia (np. luźna osłona pod silnikiem, odstający zderzak 

itp.);
• nadmierne zużycie elementów trących (pierścieni tłokowych i tulei cylindrów).

Jeżeli opony zużywają się nierównomiernie, piszczą na zakrętach lub auto ściąga w bok, 
najprawdopodobniej  należy  poprawnie  ustawić  geometrię  (szczególnie  zbieżność  kół). 
Gdy podniesiesz  auto  na  lewarku,  i  kręcąc  koło  (rękoma)  zauważysz,  że  nienaturalnie 
wyhamowuje, najprawdopodobniej należy zwrócić uwagę na układ hamulcowy i łożyska 
(szczególnie siłę ich dokręcenia).

Jeżeli  świece i  przewody zapłonowe nie działają  już sprawnie,  auto nie  będzie spalało 
prawidłowo  mieszanki  paliwowo-powietrznej.  Podobne  konsekwencje  marnotrawienia 
paliwa występują  w przypadku niesprawnego aparatu  zapłonowego oraz  zabrudzonego 
filtra powietrza.

Innymi  uszkodzeniami  istotnie  wpływającymi  na  spalanie  paliwa  jest  uszkodzenie 
termostatu (silnik wolno się nagrzewa i jest niedogrzany) oraz nieszczelności w układzie 
wydechowym (zwykle objawiają się hałaśliwą pracą oraz odczuwaniem zapachu spalin).

Nadmierne spalanie paliwa jest również skutkiem zużycia silnika. 
W  kilkuletnim  aucie  można  spodziewać  się  już  zauważalnego  zużycia  pierścieni 
tłokowych oraz gładzi cylindrycznych w silniku. Ma to wpływ na niższe niż nominalnie 
ciśnienia  sprężania  w  cylindrach.  Zaniżone  ciśnienia  sprężania  oraz  różnice  w 
ciśnieniach  pomiędzy  poszczególnymi  cylindrami  są  jedną  z  głównych  przyczyn 
nadmiernego zużycie paliwa. Ceramizer w większości przypadków podnosi i wyrównuje 
ciśnienie sprężania do wartości nominalnych, tym samym regeneruje te podzespoły silnika, 
przez co obniża się zużycie paliwa. 
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Warto zdiagnozować silnik i wykonać pomiary ciśnienia sprężania przed i po zastosowaniu 
Ceramizerów®.

Rys. 2. Przykład ciśnień sprężania przed i po zastosowaniu Ceramizerów®.

MASA POJAZDU

Masa pojazdu ma istotny wpływ na  zużycie  paliwa.  Im samochód waży więcej,  tym 
więcej potrzebuje energii (uzyskanej ze  spalania paliwa), aby go wprawić w ruch -  tym 
samym więcej zużywa paliwa. Ogólnie przyjęta zasada mówi, że każde dodatkowe 100 
kg w ruchu miejskim to wzrost zużycia paliwa o mniej więcej 0,6 litra.

Interesuje  Cię,  co  można  zrobić,  aby  zmniejszyć  zużycie  paliwa?  Na  pewno  możesz 
pozbyć się niepotrzebnych przedmiotów w  aucie.  Zazwyczaj coś zalega w bagażniku, 
przez co wozisz wiele niepotrzebnych rzeczy, które łącznie ważą niemało kilogramów. 
Pozbądź się ich. Jeżeli masz  pełnowymiarowe koło zapasowe, warto wymienić je na 
lżejsze  -  typowo  dojazdowe. Możesz  nawet  zrezygnować  z  koła  zapasowego (nie 
zalecamy), podnośnika i klucza do kół na rzecz preparatu do uszczelniania opon (dostępny 
praktycznie w każdym sklepie motoryzacyjnym).

Innym elementem, który może nadmiernie zwiększać masę pojazdu i spalanie paliwa są 
koła. Czy wiesz, że komplet 15-to calowych felg z oponami waży około 70 kilogramów?
Jest to tak zwana masa nieresorowalna.

 Im więcej ważą twoje koła (felgi z oponami) tym większe spalanie paliwa, gorsze 
przyspieszenie  i  mniej  komfortowa  praca  zawieszenia (ciężkie  koła  pokonujące 
nierówności wymuszają na zawieszeniu intensywniejszą pracę).

Co można zrobić, aby zmniejszyć zużycie paliwa? Zwróć uwagę, na jakich kołach jeździsz 
i jakie zaleca producent. Nie stosuj kół o znacznie większych rozmiarach niż zalecane.
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PRZYKŁAD
Jeżeli fabryczne koła 174/70 R14 są zamieniane na koła 205/50 R16, łącznie zwiększasz  
masę auta o ponad 15 kilogramów. Przyjmuje się, że dodatkową masę kół odczuwa się tak  
jakby  przybyło  4  razy  więcej  kilogramów niż  ma  to  miejsce  w  rzeczywistości.  W tym  
przypadku dodatkowe 15 kilogramów na kołach odczuwa się  tak,  jakby  auto stało  się  
cięższe o 60 kilogramów. Dzieje się tak, dlatego że koła nie tylko dociążają pojazd, ale są  
elementem przeniesienia napędu (należy im nadać energię kinetyczną obrotową).

Utarło się,  że  felgi aluminiowe są lekkie,  tymczasem najczęściej są one cięższe niż 
stalowe  felgi. Choć  gęstość  aluminium  jest  prawie  3  razy  mniejsza  niż  stali  (stąd 
aluminium jest  lżejsze),  to  aby felgi  aluminiowe były wytrzymałe,  stosuje  się  różnego 
rodzaju  domieszki  z  metali  o  większej  masie. Co  więcej  sama  felga  aluminiowa  jest 
wykonana "grubiej"  niż jej  stalowy odpowiednik.  Przyjrzyj  się  z  jak cienkiego metalu 
wykonana jest felga stalowa, a z jak grubego stopu wykonana aluminiowa. 

Jeżeli chciałbyś/ałabyś założyć felgi aluminiowe szukaj tych, które są zarazem wytrzymałe 
i lekkie. Gdy znasz producenta i model felgi, który ci się podoba, sprawdź ich wagę np. na 
stronie www.wheelweights.net. Gdyby w spisie tym nie było tych felg, zapytaj o ich wagę 
sprzedawcę lub producenta.

OPONY 

Będąc przy kołach należy zwrócić również uwagę na opony. Kluczowe w ich przypadku są 
opory toczenia, na które wpływają:

• ciśnienie w ogumieniu;
• szerokość opon;
• bieżnik opon;
• dopasowanie opon do warunków jazdy.

Jak zmniejszyć zużycie paliwa za pomocą opon?
Największy wpływ w oponach na zużycie paliwa ma to, co najłatwiej kontrolować i to, 
co nic nie kosztuje, czyli ciśnienie ogumienia. 
Okresowa (raz  na  miesiąc)  kontrola  i  utrzymywanie  odpowiedniego  ciśnienia  jest 
podstawowym warunkiem zarówno ekonomicznej, jak i bezpiecznej jazdy. Właściwa 
wartość ciśnienia w oponie w twoim pojeździe jest zawarta w instrukcji pojazdu. Często 
też można te dane znaleźć po otworzeniu drzwi - są zapisane na tabliczce lub naklejce 
przyklejonej do karoserii (pamiętaj o różnym ciśnieniu w kołach na przedniej i tylnej osi). 
Zbyt niskie ciśnienie w oponach zwiększa opory toczenia i może nawet o kilkanaście 
procent zwiększyć zużycie paliwa. 
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Wartość ciśnienia należy zawsze sprawdzać przy zimnym ogumieniu. Pamiętaj, że jadąc w 
trasę  z  pełnym bagażem i  kompletem osób w aucie,  powinieneś/nnaś  nieco zwiększyć 
ciśnienie,  zwłaszcza  w  tylnych  oponach  (zwykle  te  dane  są  również  zamieszczone  w 
książce serwisowej lub na naklejce/tabliczce, którą widać po otwarciu drzwi).

Rys.3. Przykładowa tabliczka z informacjami, jakie należy stosować opony i ciśnienie w 
ogumieniu

Stosuj szerokość opon zalecaną przed producenta. Im szersze  opony,  tym większe 
opory tarcia i większe zużycie paliwa. Po zmianie szerokości opon z 175 na 195 spalanie 
może wzrosnąć o 0,5-0,7 litra na 100 km. Nie przesadzaj również w drugą stronę i nie 
zakładaj  węższych opon niż  przewidział  producent.  Wszakże jest  to  kluczowy element 
odpowiadający za kontakt pojazdu z nawierzchnią. Istotnie wpływa na drogę hamowania i 
przyczepność pojazdu. 

Opony zimowe zakładaj, gdy temperatura spadnie  poniżej +7 stopni C. Opony te mają 
większe opory toczenia ze względu na miękką mieszankę gumy używanej do ich produkcji 
oraz większą liczbę tzw. lamelek.
Dlatego pamiętaj o zdjęciu tzw. „zimówek” po sezonie zimowym. 

Producenci  opon udoskonalają  swoje  konstrukcje  a  w szczególności  bieżnik.  Opony o 
bieżniku,  który  stawia  najmniejsze  opory  nazywane  są  eco-oponami  i  pozwalają  w 
niewielkim stopniu zmniejszyć zużycie paliwa. Dla przykładu opony Goodyear Efficient 
Grip według testów TUV zmniejszają zużycie paliwa o 1,9 %. 
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OPÓR POWIETRZA

Opór powietrza jest  kolejnym czynnikiem,  który ma wpływ na zużycie  paliwa.  Każdy 
odstający element poza obrys bryły pojazdu powoduje istotne opory powietrza (np. luźna 
osłona pod silnikiem, odstający zderzak, itp.) Jest to szczególnie istotne przy wyższych 
prędkościach i podróży w trasie. 

Jadąc z rowerami na bagażniku dachowym lub z tzw. boxem można się spodziewać 
nawet kilku litrowego nadmiernego zużycia paliwa. 

Jeżeli już podróżujesz z bagażnikiem dachowym lub boxem, postaraj się jechać nieco 
wolniej niż jeździsz zazwyczaj, pozwoli ci to znacząco zmniejszyć opory powietrza i 
oszczędzić paliwo (przy zwiększaniu prędkości opory powietrza rosną nie liniowo, ale do 
kwadratu). 

Opory powietrza zwiększa także otwarte  okno w samochodzie (o około 5 %),  otwarty 
szyberdach  (o  około  10  %)  a  nawet  brak  kołpaków  na  felgach  (kilka  %).  Choć  w 
niewielkim stopniu, ale wszystkie te czynniki zwiększają zużycie paliwa. Powyżej 60 km/h 
warto domykać szyby w aucie i używać nawiewów. Dla przykładu w aucie o przeciętnej 
aerodynamice, np. do 85 km/h opór aerodynamiczny odgrywa małą rolę w bilansie mocy i 
pochłania jedynie 9 KM. Przy 120 km/h opór powietrza pochłania już 25 KM, a przy 
150 km/h aż 54 konie mechaniczne, co znacznie zwiększa zużycie paliwa.  

PRZYKŁAD
Pojazd  osobowy  o  mocy  150  koni  i  ilość  mocy,  jaką  pochłania  opór  powietrza  przy  
różnych prędkościach.

Prędkość km/h 68 85 102 119 136 153 170 187 200 221
Strata mocy 
na oporach 
powietrza

KM 5 9 15 25 38 54 74 98 128 162

ODBIORNIKI ENERGII

Pewną  ilość  paliwa  można  oszczędzić  poprzez  rozsądne  używanie  odbiorników 
energii takich jak klimatyzacja, ogrzewanie tylnej szyby czy podgrzewanie lusterek.
Jeżeli  np.  rano  po  kilku  kilometrach  jazdy  tylna  szyba  została  nagrzana  i  jest 
przejrzysta, można wyłączyć jej ogrzewanie. 
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Podobnie jest  w przypadku klimatyzacji,  która jest  paliwożernym odbiornikiem  energii 
mechanicznej.  Włączona  klimatyzacja  zwiększa  o  około  10  %  zużycie  paliwa. 
Szczególnym  marnotrawieniem  paliwa  jest  równoczesne  działanie  klimatyzacji  i 
jazda z uchylonymi oknami lub otwartym szyberdachem. 
Trzeba się zdecydować na jedno rozwiązanie, ponieważ uchylenie szyb oraz szyberdachu 
niweluje efekt działania klimatyzacji i ponadto w tym przypadku niepotrzebnie zwiększa 
opory powietrza.

PŁYNY EKSPLOATACYJNE

Stosowanie odpowiednich środków smarnych w silniku i skrzyni biegów zapewnia niższe 
opory tarcia i mniejsze zużycie paliwa. Ceramizer® zastosowany do oleju tworzy śliską i 
twardą warstwę ceramiczno-metalową, tym samym zmniejsza opory tarcia, przez co 
wzrasta  sprawność  i  efektywność pracujących  podzespołów.  Mniejsze  straty  na 
oporach  tarcia  to  mniejsze  zużycie  paliwa. Co  więcej,  stosując  Ceramizer®, 
regenerujesz  i  profilaktycznie  zabezpieczasz  mechanizmy  przed  zużyciem,  co  w 
długofalowym okresie eksploatacji przynosi dodatkowe niemałe oszczędności (przedłuża 
żywotność silnika, skrzyni biegów, tylnego mostu, układu wspomagania kierownicy).  

Staraj  się  tankować  paliwo  (benzynę,  olej  napędowy  czy  gaz)  na  sprawdzonych 
stacjach.  Tankując  paliwo  niskiej  jakości,  tankujemy  zazwyczaj  paliwo  o  zaniżonej 
wartości  oktanowej.  Zaniżona  wartość  oktanowa  może  spowodować  tzw.  spalanie 
stukowe, czyli bardzo szkodliwe dla silnika i nieefektywne spalanie mieszanki paliwowo-
powietrznej.  Wystarczy  kilka-kilkanaście  tysięcy  km  przebiegu  na  takim  paliwie,  aby 
zniszczyć silnik.
Dodając  Ceramizer -uszlachetniacz do paliwa®. do benzyny lub oleju napędowego, 
zmniejszasz  ryzyko  wynikające  z  poruszania  się  pojazdem  po  nieświadomym 
zatankowaniu paliwa niskiej  jakości. Działa  on także  pozytywnie  na  układ  zasilania 
paliwem (oczyszcza wtryski, komorę spalania, grzybki zaworów).

Podczas tankowania, napełniaj  bak znaczną ilością paliwa w celu uniknięcia skraplania 
wody  w  baku. Tankowanie  "za  20  zł"  zwiększa  częstotliwość  wizyt  na  stacji 
benzynowej, która nie zawsze znajduje się gdzieś po drodze. Często w tym przypadku 
jeździmy na stację tylko po to, aby zatankować paliwo, co oczywiście do ekonomicznych 
zachowań nie należy. 
Zwróć uwagę czy w rejonie w którym często jeździsz, znajdują się samoobsługowe 
stacje paliw (np. marki Neste). Ponieważ stacje te nie mają zatrudnionej obsługi, litr 
paliwa jest  tu  o  kilkadziesiąt  groszy  tańszy.  Tankowanie  jest  proste,  należy  włożyć 
banknot,  określić  kwotę  tankowania  i  przystąpić  do  napełniania  baku.  Automat  sam 
zatrzyma tankowanie gdy dystrybutor  osiągnie zasiloną banknotami  kwotę tankowania. 
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Automaty te nie wydają reszty, dlatego nie należy wkładać banknotu o większym nominale 
niż  wynosi  kwota za którą chcemy zatankować paliwa. Na stacjach tych można płacić 
również kartą.

CZĘŚĆ 3 

STYL JAZDY

W największym stopniu zależnym od nas jest styl jazdy, technika prowadzenia samochodu. 
Warto znać zasady ecodriving-u, ponieważ pozwalają one oszczędzić znaczną ilość 
paliwa, bez względu na to, jakim samochodem jeździmy.

Dlaczego jeden kierowca potrafi  przejechać 100 kilometrowy odcinek drogi  spalając 6 
litrów paliwa, a drugi kierowca w takich samych warunkach spali 9 litrów? Nasuwa się 
odpowiedź, że ten, który zużył 9 litrów jeździł dynamiczniej i dojechał szybciej, ale bardzo 
często wcale tak nie jest. 

Ekonomiczna  jazda  nie  oznacza  bardzo  powolnej  jazdy  i  tamowania  ruchu. 
Ekonomiczna jazda to przede wszystkim płynne i przemyślane prowadzenie pojazdu. 
Kierowca, który spalił 6 litrów paliwa znał i stosował zasady ecodriving, które pozwalają 
zmniejszyć zużycie paliwa. Jakie to zasady?

9 ZASAD EKONOMICZNEJ JAZDY

ZASADA 1

Staraj się jeździć wykorzystując efektywny zakres obrotów, to znaczy utrzymuj silnik 
w obrotach, przy których auto spala najmniej paliwa. Czasem obroty te są zaznaczone 
na zielono na obrotomierzu, a gdy w wyposażeniu auta jest komputer pokładowy można je 
określić na podstawie wskazań chwilowego zużycia paliwa lub ekonomizera.  W innym 
przypadku warto odnaleźć, choćby w internecie, wykres mocy i momentu swojego silnika 
(niekiedy można go znaleźć w dokumentacji technicznej lub w książce napraw samochodu 
- tzw. „manualu”). Pozwoli to poznać zakres obrotów, których używanie będzie najbardziej 
ekonomiczne.

Zazwyczaj  obroty,  przy  których auto podczas  jazdy spala najmniej  paliwa nie są 
wcale najniższymi obrotami. Dlatego też nie zaleca się zmiany biegów na wyższy tak 
szybko jak to możliwe. 
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Może  to  dodatkowo  negatywnie  wpłynąć  na  zużycie  silnika,  szczególnie  panewek 
korbowodowych  i  być  niebezpieczne  w  momencie,  kiedy  nastąpi  potrzeba  szybkiego 
przyspieszenia pojazdu.

Najmniejsze zużycie paliwa jest osiągane w okolicy maksymalnej wartości momentu 
obrotowego,  oraz  w  okolicy  obrotów,  przy  których  przecinają  się  krzywe mocy  i 
momentu obrotowego. Poniżej znajduje się przykład, jak na podstawie wykresu mocy i 
momentu można oszacować obroty, przy których silnik spala najmniej paliwa.

PRZYKŁAD 
Aby wyznaczyć zakres obrotów, przy których silnik będzie spalał najmniej paliwa, należy  
odnaleźć  wykres  mocy  i  momentu  danego  silnika  (najczęściej  wystarczy  wpisać  w  
wyszukiwarkę  Google  Images:  typ  i  model  silnika  oraz  słowo  "dyno  chart"  lub  
"hamownia"). 

Najefektywniejsze  obroty  znajdują  się  w  okolicy  najwyższego  momentu  obrotowego  i  
kończą w miejscu, w którym wykres momentu obrotowego przecina się z wykresem mocy.

Rys. 4. Wyznaczanie obrotów, przy których silnik spala najmniej paliwa

ZASADA 2

Twoje auto spala najwięcej paliwa podczas naprzemiennego, częstego  gwałtownego 
przyspieszania i  hamowania. Unikaj  więc  tzw.  "rwanej"  jazdy  czyli  nagłego 
przyspieszania i hamowania. 
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Jak mało efektywna jest to jazda widać szczególnie w mieście, przy większym natężeniu 
ruchu na drodze dwu pasmowej. Nierzadko prawy pas, który „jedzie wolniej” ale płynniej, 
okazuje się szybszy aniżeli lewy, na którym kierowcom zazwyczaj się spieszy. Kierowcy ci 
naprzemiennie  przyspieszają  i  hamują.  Poza  zwiększonym  zużyciem  paliwa,  klocków 
hamulcowych,  zwiększonym prawdopodobieństwie  kolizji,  jazda  ta  rzadko  przyspiesza 
dotarcie do celu. Staraj się więc utrzymywać względnie stałą, płynną prędkość. 

W przypadku mocno zakorkowanej drogi rusz i po chwili włącz bieg na luz, pozwalając 
aby auto  się  toczyło.  Staraj  się  obserwować,  co  dzieje  się  przed  tobą,  aby  unikać 
nagłego hamowania i przyspieszania. Nie należy rozpędzać samochodu, gdy zbliżamy 
się  do  przeszkody  czy  czerwonego  światła.  Innym  przykładem  jest  długi  sznur 
samochodów - wyprzedzanie jest tu mało skuteczne, ponieważ zbyt wiele samochodów 
jedzie wolniejszym tempem.  Wyprzedzenie kilkunastu samochodów i przesunięcie się o 
np.  100 metrów znacznie zwiększy zużycie paliwa, a w niewielkim stopniu przyspieszy 
czas dotarcia do celu.

ZASADA 3

Unikaj  nerwowych  sytuacji  na  drodze.  Zazwyczaj  prowokują  one  do  mocnego 
wciskania  pedału  gazu. Staraj  się  być  uprzejmym  kierowcą,  a  wszyscy  na  tym 
skorzystają:)

ZASADA 4

Używaj tak zwanego hamowania silnikiem. Jeżeli  dojeżdżasz do skrzyżowania lub 
świateł,  wspomagaj wytracanie prędkości poprzez zredukowanie biegu i  stopniowe 
puszczenie  sprzęgła  (tzn.  redukuj  biegi  np.  z  4  na  3,  później  z  3  na  2).  Przy 
hamowaniu  silnikiem  nie  pracują  wtryskiwacze,  co  zmniejsza  zużycie  paliwa  w 
porównaniu  do  tradycyjnego  hamowania  (wytracanie  prędkości  jedynie  pedałem 
hamulca).  Silnik  w  takim przypadku  jest  napędzany  energią  kinetyczną  samochodu  i 
sterownik  w  takim  przypadku  nie  podaje  paliwa.  Paliwo  zostaje  podane  dopiero  w 
okolicach 1000 obr/min - po to, aby silnik nie zgasł. Dlatego przy hamowaniu silnikiem, 
gdy silnik zmniejsza obroty do około 1200 zredukuj bieg na niższy. 

Hamowanie  silnikiem  jest  szczególnie  istotne  podczas  jazdy  po  górzystym  terenie. 
Pozwala oszczędzać klocki hamulcowe i nie doprowadza do ich przegrzania. Przegrzany 
układ  hamulcowy  (zagotowanie  płynu  hamulcowego  lub  przegrzanie  klocków)  może 
niebezpiecznie zmniejszyć skuteczność hamowania.
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Hamowanie  silnikiem  nie  obniży  zużycia  paliwa  w  silniku  zasilanym  gaźnikiem  lub 
zasilanym gazem starszej generacji (mikser). W tym przypadku zaleca się raczej uprzednie 
wrzucanie biegu na luz przed dojazdem np. do skrzyżowania.

ZASADA 5

Używanie nawigacji  czy słuchanie komunikatów drogowych w radiu lub radiu CB 
często pozwala uniknąć jazdy w korku i wybrać optymalną drogę omijającą zator. 
Pozwoli ci to oszczędzić znaczną ilość paliwa, jaką musiałbyś zużyć stojąc w korku.
W komunikatach tych zazwyczaj podawany jest kilometr danej drogi, na którym zaczynają 
się  utrudnienia  –  numeracja  kilometrów znajduje  się  na  słupkach przy poboczu drogi. 
Szczególnie przydatna jest tu również nawigacja, która poprowadzi Cię objazdem. 

Rys. 5. 600 kilometr i 500 metr danej drogi

ZASADA 6

Nie  rozgrzewaj  auta  na  postoju.  Najbardziej  ekonomiczne  przy  zimnym  silniku  jest 
rozgrzewanie  go  w  trakcie  jazdy.  Prawie  od  razu  po  uruchomieniu  silnika  ruszaj 
pojazdem w drogę.

ZASADA 7

Przyspieszając nie wciskaj pedału gazu do podłogi, gdy sytuacja tego nie wymaga. 
Często nie ma większej różnicy (poza spalaniem paliwa) pomiędzy wciśnięciem pedału 
gazu w 3/4 a w 4/4 (maksymalnie). 

ZASADA 8
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Zamykaj okna – korzystaj z nawiewu. Jazda z prędkością 100 km/h z otwartymi oknami 
zwiększa zużycie paliwa o ok. 5 %. Z kolei otwarty szyberdach powoduje zwiększenie 
spalania paliwa o około 10 %.

ZASADA 9

Wyłączaj silnik podczas postoju dłuższego niż 30-60 sekund. 

ZAKOŃCZENIE

Znajomość  zasad  ecodriving  oraz  odpowiednie  przygotowanie  pojazdu  i  jego 
poprawny  stan  techniczny  to  kluczowe  elementy  pozwalające  zmniejszyć  zużycie 
paliwa. 

Dodatkowe zmniejszenie zużycie paliwa można uzyskać stosując  Ceramizery®, czyli 
preparaty do regeneracji mechanizmów (stosowane do oleju). 
Dzieje się tak z 2 zasadniczych powodów:

1. Ceramizer®   tworzy  na  powierzchniach  tarcia  twardą  i  śliską,  zabezpieczającą 
warstwę ceramiczno-metalową. Tym samym zmniejsza opory tarcia w pracujących 
mechanizmach.

2. Ceramizer®   regeneruje  mechanizmy.  Po  zastosowaniu  go  do oleju  silnikowego 
zwiększają  i  wyrównują  się  ciśnienia  sprężania  w  cylindrach.  Tylko  silnik  o 
wysokich i równych ciśnieniach sprężania zapewnia prawidłowe, niskie spalanie 
paliwa. 

Rys. 6. Stosowanie Ceramizerów® zmniejsza zużycie paliwa o kilka dodatkowych
 procent, a także pozwoli Ci zregenerować mechanizmy i zabezpieczyć je przed zużyciem 
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Rys. 7. Regeneracja silnika po dodaniu do oleju Ceramizera®

Wejdź na stronę www.4kolka.pl już teraz i dowiedz się więcej.
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