
 
 
 
 

    
 



Wprowadzenie 

Badanie techniczne samochodu 
obejmuje szczegółowe sprawdzenie 
stanu opon. Diagnosta kontroluje i 

reguluje ciśnienie w ogumieniu z godnie 
z zaleceniami producenta. Następnie 

przystępuje do organoleptycznego 
sprawdzenia głębokości bieżnika, rodzaju 
rzeźby bieżnika, rozmiaru opon, a także 

mechanicznych uszkodzeń takie jak 
odkształcenia lub pęknięcia na kanale 

przeglądowym. Ponadto diagnosta 
powinien sprawdzić oznaczenia opon.  



Opona radialna 

W oponie radialnej osnowę układa się pod kątem 
90 stopni do osi czoła opony. Wzmacniające 
opasanie stosuje się w czole opony (jest to 
warstwa kordu, obecnie wykonuje się ją głównie 
ze stali). Takie ułożenie osnowy zwiększa 
elastyczność boku opony, a opasania zapewniają 
usztywnienie bieżnika, co odpowiednio poprawia 
zachowanie się podczas jazdy po łuku i zwiększa 
powierzchnię styku opony z nawierzchnią.  

 



Opona diagonalna 

 Osnowa opony diagonalnej składa się z 
kilku warstw tkanin, które są ułożone na 
przemian w dwóch kierunkach, pod 
różnym kątem (mniejszym niż 90 st.). 
Ilość warstw zależna jest od 
przeznaczenia i rozmiaru opony.  

 Oponę diagonalną z opasaniem nazywa 
się oponą opasaną.  

 



Zalety opony 
radialnej w 
porównaniu 
do 
diagonalnej: 

lepsza trakcja - podczas przyspieszania, 
hamowania i pokonywania zakrętów 

mniejsze wydzielanie ciepła 

mniejsze opory toczenia 

odporność na duże prędkości 

większa trwałość 



Oznaczenia opony radialnej 

Oznaczenia opony diagonalnej 
„130” szerokość opony określana w 

milimetrach 

 „80” profil opony (procentowy stosunek 
wysokości do szerokości, 80% z 130mm) 

 „–” opona diagonalna. 

 „17” średnica felgi w calach 

 „M/C” oznaczenie opon przeznaczonych 
wyłącznie do motocykli, których średnica jest 
większa niż 13 cali 

 „110” szerokość opony określana w milimetrach 

 „80”  profil opony j.w.  

 „R” opona radialna  

 „19” średnica felgi w calach 

 „M/C” oznaczenie opon przeznaczonych 
wyłącznie do motocykli  

 



Wskaźnik zużycia 
bieżnika 

 
Niedopuszczalne jest gdy: 

 Wskaźnik TWI pokazuje graniczne  
zużycie, a w odniesieniu do opon nie 
posiadających wskaźnika głębokość 
rzeźby bieżnika jest mniejsza niż 1.6 mm 
na ¾ szerokości środkowej części opony. 

 

 Na oponach autobusu tempo 100 
głębokość rzeźby bieżnika nie przekracza 
3mm na całej szerokości opony 

 



Niektórzy producenci stosują też 
zimowy odpowiednik wskaźnika 
TWI, gdzie zaznaczają znaczące 
pogorszenie się parametrów 
jezdnych opony zimowej. 
Ciekawym ułatwieniem dla 
użytkownika wyróżniają się 
opony Nokian, które mają wskaźnik 
poziomu zużycia bieżnika wyrażony 
w formie cyfr wyżłobionych w 
bieżniku. Z każdym zużytym 
milimetrem opony ściera się dana 
cyfra w skali od 8 do 2 mm. 

https://www.sklepopon.com/osobowe?cat=4&filtr[cena_od]=103.45&filtr[cena_do]=2730.11&strona=1&filtr[szerokosc]=&filtr[si]=&filtr[li]=&filtr[typ]=&filtr[sezon]=&filtr[producers]=22


TWI = Wskaźnik 
zużycia 
bieżnika 
(Tread Wear Indicator) 

   Występuje najczęściej w 
formie kilku „garbów” w rowku 
odprowadzającym wodę, 
których namierzenie ułatwiają 
nam wybite na ścianie bocznej 
trójkąty (często z dopiskiem 
TWI). W postaci trójkąta „▽” 
wskazujący na punkt zużycia 
bieżnika.  



Dodatkowe oznaczenia 
opon 

 „C” wzmocniona nośność samochodu ciężarowego 

 „XL” wzmocniona nośność samochodu osobowego Opona 
oznaczona jako XL czyli Extra Load jest w stanie unieść nieco 
więcej kilogramów. Wraz z pojawieniem się znacznika XL na 
oponie zmienia się też jej indeks nośności na wyższy. 

Typ konstrukcji opony : 

  "R" opona radialna  

  "-” opona diagonalna 

  "B” opona diagonalna z opasaniem 



Nie dopuszczalne jest: 
 

Stosowanie różnych rozmiarów opon na tej 
samej osi lub kołach bliźniaczych 

Aby na pojeździe samochodowym zamontowane 
były opony: 

Z tyłu diagonalne z opasaniem gdy z przodu są 
radialne 

Z tyłu diagonalne, a gdy z przodu są diagonalne 
z opasaniem  



Oznaczenia na opony: 
 

 004841 

E - homologacja EKG-ONZ ogłoszona w regulaminie 

2 - Francja kraj ogłoszenia 

00 -  dwa zera wskazują że opona jest zgodna z reg. EKG – ONZ nr. 
54 

4841 - numer homologacji 

  0004702-S   

e - homologacja UE ogłoszona w dyrektywie 

2 - Francja kraj ogłoszenia 

00037228 - nr homologacji 

„S” - z ang. „Sound”- hałas  

„HJ D7 YMK X” - kody wewnętrzne firmy Mischelin natomiast 

diagnostów interesują oznaczenia jakie są wspólne dla wszystkich 

opon np..: tydzień i rok produkcji 

”5010„  50 - tydzień roku produkcji opony  

 10 - rok produkcji opony (2010) 

 

  



„315/80 R 22.5  156/150L”  

315  - Szerokość przekroju (mm lub cale) 

80    - Wysokość profilu (SH/SD) Konstrukcja radialna 

R      - (R = radialna) 

22.5 - Średnica obręczy (cale) 

156  - Indeks nośności (maks. obciążenie na jedną oponę) 

150  - Indeks nośności (maks. obciążenie na oponę – układ podwójny)  

L       - Symbol prędkości 
 



 

„156/150L” 
156 - nośność dla opony pojedynczej 4000 kg. 

150 - nośność dla opony bliźniaka 3350 kg. 

L - symbol prędkości 120 km/h 

  

„AT 123 PSI” – 1 at = 14.4 PSI   
 123PSI = 8.5 AT 

 

  

Indeks obciążenia dla opony przy 
alternatywnej prędkości 
  
„154/150 M”  
154 – nośność dla opony pojedynczej 3750 kg. 
150 – nośność dla opony bliźniaka 3350 kg. 
M  -   symbol prędkości 130 km/h 



Rozmiar opony  
 



  

PSI (ang. pound per square inch, funt 
na cal kwadratowy, ściślej pound-force 
per square inch, funt-siła na cal 
kwadratowy) – jednostka pochodna 
ciśnienia lub naprężenia w brytyjskim 
systemie miar, oparta na sile ciężkości. 

  

AT - Atmosfera techniczna, jednostka 
miary ciśnienia. 

 

Definicje 



Indeks nośności 

LI – odczytana nośność z opony 
kg – obciążenie opony 



Indeks prędkości 

„Symbol” – odczytany z opony 
„Km/h” – dopuszczalna prędkość 



Dziękuję za uwagę 



• POLECENIE DLA UCZNIA 

• OBEJRZYJ PREZENTACJĘ DOTYCZĄCĄ RODZAJI  I OZNACZENIA OPON 

 

• Uwaga! 

• Oceny na koniec roku szkolnego są takie jak wam proponowałem 

• Jeśli się zgadzacie to proszę o informację na adres – radka666@wp.pl 

 

mailto:radka666@wp.pl

