Wszystko O Oponach
Wiedza O Oponach Pirelli
Ponad stuletnie doświadczenie w technologii produkcji opon umożliwiło Pirelli połączenie w swoich produktach
maksymalnego poziomu bezpieczeństwa, trwałości, komfortu i troski o środowisko naturalne.
Każda opona Pirelli gwarantuje nie tylko dobre osiągi, ale również "wyczucie drogi" i porozumienie z kierowcą,
zapewniając lepsze wykorzystanie możliwości pojazdu.
Jeżeli chcą Państwo poznać świat opon samochodowych, polecamy tę sekcję.

WSZYSTKO O ROZMIARACH OPON. Oznaczenia rozmiarów opon:

Opis Techniczny Opony
Oponę może określać opis techniczny obejmujący Indeks nośności nośności (lub dwa w przypadku kół montowanych
bliźniaczo) oraz Symbol prędkości.

Więcej O Oznaczeniach Opon
Oprócz rozmiaru opony i opisu technicznego, na ścianach bocznych znajduje się kilka innych napisów, których znaczenie
wyjaśnione zostanie w tej sekcji.
Nazwa Marki i Produktu

Typ Konstrukcji
Wykorzystany przykład
oponę radialną.

pokazuje

typową

bezdętkową

Oznaczenia Boczne
W przypadku wszystkich produktów asymetrycznych
ważne jest, żeby montować oponę na feldze we właściwej
pozycji. Modele asymetrycznych wzorów bieżnika
opracowano w celu zapewnienia najlepszych osiągów
biorąc pod uwagę odmienne zachowanie zewnętrznych i
wewnętrznych obszarów bieżnika.

Normy Bezpieczeństwa DOT
DOT to Amerykański Departament Transportu (ang. Department of Transportation). Spełnianie norm bezpieczeństwa
DOT przez opony przeznaczone do sprzedaży i stosowanie na oponach oznaczenia DOT jest wymagane przez prawo w
wielu krajach. Oznaczenie DOT świadczy o tym, że opony spełniają bądź przewyższają normy bezpieczeństwa
Departamentu Transportu. Poszczególne elementy systemu kodowania DOT:
1. Oznacza, że opona spełnia bądź przewyższa normy bezpieczeństwa Departamentu TransportuMeans tyre meets or
exceeds Department of Transportation safety standards
2. Numer kodu producenta i fabryki (nadany przez DOT)
3. Numer kodu rozmiaru opony
4. Grupa dodatkowych symboli producenta (żeby zidentyfikować markę lub inne ważne cechy opony)
5. Data produkcji

Homologacja ECE
Gdy opona opatrzona jest symbolem ECE (Europejska
Komisja Gospodarcza) oznacza to, że została
zatwierdzona przez ECE, jako spełniająca normy ECE
dotyczące wymiarów fizycznych, wymagań w zakresie
oznaczeń i przepisy dotyczące wytrzymałości podczas
jazdy z wysokimi prędkościami. Oznaczenie składa się z
litery E i numeru, oznaczającego kraj wydający dokument
zatwierdzenia, po którym następuje niepowtarzalna
kombinacja numerów dla poszczególnych produktów.

Europejska Norma Emisji Hałasu
Gdy opona posiada numer European Noise Approved
oznacza to, że spełnia wymagania Dyrektywy 2001/43/EC
w zakresie poziomu emisji hałasu ustalonego dla krajów
Europejskich.

U.T.Q.G. (Jednorodna Klasyfikacja Jakości Opon)
UTQG jest standardem określonym przez DOT
(Amerykański Departament Transportu) w celu klasyfikacji
osiągów opon w zakresie ZUŻYCIA BIEŻNIKA,
PRZYCZEPNOŚCI
i
ODPORNOŚCI
NA
TEMPERATURĘ. Ma on zastosowanie wyłącznie do opon
samochodowych o średnicy felgi 13 cali bądź większych,
ale z wyłączeniem opon zimowychs.
ZUŻYCIE BIEŻNIKA: Wskaźnik zużycia bieżnika jest wartością
porównawczą opartą na tempie zużycia opony testowanej w
warunkach kontrolowanych na specjalnym torze. Przykładowo,
opona o wskaźniku 150 zużyłaby się na specjalnym torze półtora
razy bardziej niż opona oceniona na poziomie 100. Osiągi
względne opon zależą od rzeczywistych warunków ich
eksploatacji, jednakże, mogą odbiegać znacząco od normy z
powodu różnych nawyków drogowych, praktyki eksploatacyjnej i różnic w charakterystyce drogi i klimatu.
PRZYCZEPNOŚĆ: Klasy przyczepności od najwyższej do najniższej to AA, A, B i C. Klasy te określają zdolność opony do
zatrzymywania się na mokrej nawierzchni, są mierzone w bardzo precyzyjnie określonych warunkach na specjalnej nawierzchni
testowej asfaltu i betonu. Opona oznaczona jako typ C ma gorsze parametry przyczepności niż opona AA. Uwaga: pomiaru parametru
przyczepności opony dokonuje się podczas jazdy na wprost i nie obejmuje on wpływu przyśpieszania, działania sił bocznych,
aquaplaningu czy charakterystyki przyczepności krańcowejs.
TEMPERATURA: Współczynnik temperatury A (najwyższy), B i C określa odporność opony na przegrzewanie się i jej zdolność do
oddawania ciepła. Pomiarów dokonuje się w warunkach kontrolowanych w specjalnych laboratoriach badawczych. Utrzymująca się
wysoka temperatura może niekorzystnie wpływać na materiał opony i obniżać jej żywotność, a nadmierna temperatura może nawet
prowadzić do uszkodzeń opony. Współczynnik C jest minimalną wartością dla opon osobowych, co oznacza, że opona spełnia
standardy ustanowione przez Federalne Standardy Bezpieczeństwa Motoryzacyjnego nr 109. Współczynniki B i A oznaczają wyższy
poziom niż minimum określone w przepisach. Uwaga: współczynnik temperatury określa się dla opony właściwie napompowanej i nie
przeciążonej. Nadmierna prędkość, niedopompowane opony, zbyt duże obciążenie, występujące oddzielnie lub łącznie, mogą

prowadzić do przegrzania się opon i ich uszkodzenia.

T.W.I (Wskaźnik Zużycia Bieżnika)
TWI jest ważnym elementem bezpieczeństwa, który
pozwala sprawdzić grubość bieżnika w stosunku do
minimalnego poziomu. Wąskie kostki gumowe o grubości
1,6 mm (2/32”) znajdują się na dnie rowków bieżnika.. Gdy
bieżnik zetrze się do ich poziomu, oponę należy wymienić.

M+S (Błoto i Śnieg) i Symbol Płatka Śniegu
Opony zimowe, zwane także śniegowymi oznakowane są
symbolem M+S (błoto i śnieg) na boku opony wraz z
rysunkiem góry i płatka śniegu. Zgodnie z prawem, samo
oznaczenie M+S jest wystarczające do identyfikacji opony
zimowej, ale branża oponiarska przyjęła oznaczenie
płatka śniegu, aby rozróżnić prawdziwe opony zimowe
(M+S i płatek śniegu) od opon całorocznych (tylko M+S).

