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Η μείωση της αντίστασης στην κίνηση
Οι διάφορες δυνάμεις που ασκούνται 

στο όχημα και αντιτίθενται στην κίνησή 
του ονομάζονται αντιστάσεις κίνησης και 
τριβές και αναγκάζουν τον κινητήρα να 

καταναλώνει περισσότερο καύσιμο για να τις υπερνικήσει. 
Πρέπει, επομένως, να καταβάλλεται προσπάθεια περιορι-
σμού τους. 

 
Το βάρος του οχήματος

Ο σημαντικότερος παράγοντας που επηρεάζει την μέση 
κατανάλωση καυσίμου ενός οχήματος είναι το βάρος του. 
Ένα αυτοκίνητο μεσαίας κατηγορίας βάρους 1.500kg με ένα 
επιπλέον φορτίο 100kg, καταναλώνει περίπου 6,7% πε-
ρισσότερη ποσότητα καυσίμου. Ως εκ τούτου, τα επιβατικά 
αυτοκίνητα για να αποφεύγεται η επιπλέον κατανάλωση 
καυσίμου πρέπει να κινούνται με το ελάχιστο δυνατό πρό-
σθετο βάρος. Τέτοια μπορεί να είναι: περιττά ή ξεχασμένα 
βαριά αντικείμενα στο πόρτ μπαγκάζ ή στα πίσω καθίσματα 
όπως κουτιά με διάφορα αντικείμενα, οι αλυσίδες χιονιού το 

καλοκαίρι, εφεδρικά δοχεία καυσίμου, παλιά ανταλλακτικά 
του οχήματος κλπ. τα οποία πρέπει να απομακρύνονται από 
το όχημα όταν δεν είναι απαραίτητα.

Η αεροδυναμική αντίσταση
Ο δεύτερος σημαντικότερος παράγοντας που επηρεάζει 

την κατανάλωση καυσίμων είναι η αεροδυναμική αντίστα-
ση του οχήματος. Όλα τα οχήματα κατά τον σχεδιασμό τους 
δοκιμάζονται σε αεροδυναμικές σήραγγές προκειμένου να 
βελτιστοποιήσουν την αεροδυναμική συμπεριφορά τους. 
Κάθε πρόσθετο μέρος ή εξάρτημα που τοποθετείται στο βα-
σικό όχημα όπως, αεροτομές, σχάρες ή μπαγκαζιέρες ορο-
φής, πρόσθετες μεγάλες κεραίες κλπ. προκαλούν μεγάλη 
αύξηση στην αεροδυναμική αντίσταση του οχήματος και 
συνεπώς μεγάλη αύξηση στην κατανάλωση καυσίμου. 

Ακόμη και τα ανοιχτά παράθυρα και η ανοικτή ηλιορο-
φή σε ένα αυτοκίνητο δημιουργούν πρόσθετα ρεύματα αέρα 
που αυξάνουν την αεροδυναμική αντίσταση. Μια σχάρα ή 
μπαγκαζιέρα οροφής αυξάνει σε μεγάλο βαθμό την αεροδυ-
ναμική αντίσταση τόσο που για ταχύτητα του οχήματος 120 
km/h η κατανάλωση καυσίμου αυξάνεται κατά τουλάχιστον 
20% (δηλ. περίπου 200 € το χρόνο) και μπορεί ακόμα και 
να αυξηθεί ακόμη περισσότερο ανάλογα με το μέγεθος της 
σχάρας ή μπαγκαζιέρας. 

Συνεπώς,, τέτοια πρόσθετα εξαρτήματα πρέπει να χρησι-
μοποιούνται μόνο όταν είναι απαραίτητο και να αφαιρού-
νται αμέσως μετά.

Ενεργοβόρος εξοπλισμός & συσκευές  
Τα συστήματα κλιματισμού, η θέρμανση του πίσω παρ-

μπρίζ ή τα μεγάλα ηχοσυστήματα αυτοκινήτου κλπ. μπο-
ρούν να αυξήσουν την κατανάλωση καυσίμων ενός οχήμα-
τος σημαντικά. Γι’ αυτό το λόγο συστήνεται ο κλιματισμός 
να χρησιμοποιείται μόνο όταν είναι απαραίτητο και να μην 
ρυθμίζεται κάτω από τους 23 βαθμούς Κελσίου ώστε να πε-
ριορίζεται η κατανάλωση καυσίμου. Η ρύθμιση αυτή είναι 
αναγκαία και από πλευράς υγείας του οδηγού και των επι-
βατών, δεδομένου του ότι η μεγάλη θερμοκρασιακή διαφο-
ρά κατά την εναλλαγή των επιβατών μεταξύ του περιβάλ-
λοντος μέσα και έξω από το όχημα, μπορεί να προκαλέσει 
κάποιο κρυολόγημα.

Όταν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί ο κλιματισμός 
για να ψύξει το εσωτερικό ενός αυτοκινήτου με θερμοκρα-
σία πάνω από 25°C και ειδικά όταν υπάρχει κυκλοφοριακή 
συμφόρηση, έχει υπολογιστεί ότι η κατανάλωση καυσίμου 
αυξάνεται κατά 20%. Εντούτοις, για διαδρομές εκτός πόλης 
με ταχύτητα πάνω από 80 km/h, η χρήση του κλιματισμού 
οδηγεί σε μικρότερη επιπλέον κατανάλωση καύσιμου σε 
σχέση με την επιπλέον ποσότητα καυσίμου που απαιτείται 
εάν ανοίξουμε ένα παράθυρο (λόγω της αύξησης της αερο-
δυναμικής αντίστασης). Σε γενικές γραμμές με την χρήση 
του κλιματιστικού η κατανάλωση καυσίμου αυξάνεται 10% 
κατά μέσο όρο. Αντίστοιχα, για να επιτυγχάνεται οικονομία 
καυσίμου απαιτείται ορθολογική χρήση και του υπόλοιπου 
ενεργοβόρου εξοπλισμού (π.χ. ηχοσυστήματα, πρόσθετοι 
προβολείς κλπ.) αφού και αυτός τροφοδοτείται με ενέργεια 
που προέρχεται από τον κινητήρα μέσω της γεννήτριας που 
φορτίζει την μπαταρία του αυτοκινήτου.   

Η τακτική συντήρηση
Η πλήρης και τακτική συντήρηση του οχήματός σας 

σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή μπορεί να σας 
γλιτώσει από πολλά έξοδα και ταλαιπωρία σε συνεργεία 
αυτοκινήτων. Συγχρόνως, ένα καλοσυντηρημένο όχημα κα-
ταναλώνει λιγότερο καύσιμο, προκαλεί λιγότερο θόρυβο και 
εκπέμπει μικρότερη ποσότητα καυσαερίων. Ιδιαίτερη μνεία 
πρέπει να γίνει στην αναγκαιότητα τακτικού και σχολαστι-

κού ελέγχου των ελαστικών (τουλάχιστον τουλάχιστον μια 
φορά τον μήνα). Κάθε απόκλιση από την ιδανική πίεση των 
ελαστικών του αυτοκινήτου έχει άμεσα αρνητικά αποτε-
λέσματα στην κατανάλωση καυσίμου, στην πρόσφυση του 
οχήματος, την απόσταση φρεναρίσματος και την φθορά των 
ελαστικών. Κατά κανόνα ο έλεγχος της πίεσης των ελαστι-
κών πρέπει να γίνεται με σχετικά «κρύα» λάστιχα. 

Οι κατασκευαστές πάντα συνιστούν δυο διαφορετικές τι-
μές πίεσης των ελαστικών: μια τιμή πίεσης ελαστικών για 
οδήγηση χωρίς φορτίο βάρους και/ή  συνήθη ταχύτητα 
και μια τιμή πίεσης για οδήγηση με μέγιστο φορτίο βάρους 
και/ή μεγάλη ταχύτητα. Οι ενδείξεις για την σωστή πίεση 
ελαστικών βρίσκονται στο εγχειρίδιο του κατασκευαστή 
αλλά συχνά αναγράφονται και στο πλαίσιο της πόρτας του 
οδηγού ή το πορτάκι του ντεπόζιτου καυσίμου. Μερικά από 
τα επιβατικά αυτοκίνητα που πωλούνται σήμερα είναι εξο-
πλισμένα με ένα ηλεκτρονικό σύστημα συνεχούς ελέγχου 
της πίεσης των ελαστικών. Παρόμοια συστήματα μπορούν 
εύκολα να τοποθετηθούν και σε άλλα αυτοκίνητα.

  
Η εκκίνηση του κινητήρα

Όταν εκκινείτε τον κινητήρα σε σύγχρονα οχήματα (κατα-
σκευής μετά από το 1990 περίπου) δεν πρέπει να χρησιμο-
ποιείτε το γκάζι. Η σωστή εκκίνηση του κινητήρα πραγμα-
τοποιείται από την κεντρική ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου, 
η οποία ρυθμίζει την κατάλληλη παροχή καυσίμου λαμβά-
νοντας υπόψη πολλές παραμέτρους. Η χρήση του πεντάλ 
του γκαζιού κατά την εκκίνηση, το μόνο που κάνει είναι να 
«μπερδεύει» το σύστημα, να προκαλεί πιο απότομη εκκίνη-
ση και συνεπώς να αυξάνει την κατανάλωση καυσίμου και 
τα καυσαέρια. Αντίθετα, στα παλαιότερα αυτοκίνητα με καρ-
μπυρατέρ μερικές φορές είναι απαραίτητο να χρησιμοποιή-
σετε λίγο γκάζι για την εκκίνηση του κινητήρα.

Το σβήσιμο του κινητήρα σε σύντομες στάσεις 
Σβήστε τον κινητήρα όταν χρειάζεται να σταματήσετε το 

όχημα σας για σύντομο χρονικό διάστημα (περίπου για 1 
λεπτό ή περισσότερο) π.χ. όταν περιμένετε σε ένα φανά-
ρι ή όταν είστε ακινητοποιημένοι λόγω κυκλοφοριακού ή 
όταν περιμένετε κάποιον κλπ. Στην περίπτωση αυτή, όταν 
επανεκκινείτε τον κινητήρα μην χρησιμοποιείτε το γκάζι. 
Η κατανάλωση καυσίμου ενός σύγχρονου αυτοκινήτου στο 
ρελαντί (δηλ. χωρίς φορτίο στον κινητήρα) είναι κατά μέσο 
όρο περίπου 0,5 λίτρα καυσίμου ανά ώρα, η οποία όμως δια-
φοροποιείται ανάλογα με τον τύπο του κινητήρα. Επομένως 
το σβήσιμο του κινητήρα όταν αυτός δεν χρειάζεται να λει-
τουργεί, μπορεί να οδηγήσει σε αξιοσημείωτη εξοικονόμηση 
καυσίμου. Το σβήσιμο του κινητήρα πρέπει να εφαρμόζεται 
για σύντομες στάσεις ενός λεπτού και άνω και όχι για πολύ 
σύντομες στάσεις (π.χ. 20-30 δευτερολέπτων), έτσι ώστε να 
επιτυγχάνεται κάποια οικονομία καυσίμου και να μην επη-
ρεάζεται η άνεση και η ψυχική διάθεση του οδηγού. 

Χρήση βοηθητικού εξοπλισμού εξοικονόμησης 
ενέργειας

Χρησιμοποιείτε τον διαθέσιμο εξοπλισμό το οχήματος που 
βοηθά τον οδηγό να εξοικονομεί καύσιμο. Ο εξοπλισμός 
αυτός περιλαμβάνει το στροφόμετρο, τα συστήματα cruise 
control και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές ταξιδιού. Πολ-
λά από τα νέα αυτοκίνητα είναι εφοδιασμένα με τέτοιο εξο-
πλισμό που θα σας βοηθήσει να οδηγείτε πιο αποδοτικά, 
ασφαλέστερα και με μεγαλύτερη άνεση.  

Όλα τα παραπάνω αποτελούν μέρος της ύλης για όσους 
επιθυμούν να αποκτήσουν άδεια οδήγησης και στις εξετά-
σεις για την απόκτηση αυτής οι υποψήφιοι οδηγοί αυτοκι-
νήτων και μοτοσικλετών πρέπει να γνωρίζουν και να απα-
ντούν τις σχετικές ερωτήσεις.

Οδηγούμε οικολογικά (eco-driving)!  

Απόψεις

Β’ Μέρος


