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Το υλικό αυτό µπορεί να εκτυπωθεί στο επιστολόχαρτο του προγράµµατος recodrive – αφού 

αφαιρεθούν τα γραφικά της επικεφαλίδας και του υποσέλιδου του εγγράφου.  

Αποσπάσµατα του κειµένου µπορούν να µεταφραστούν και να χρησιµοποιηθούν για την τοπική 

κατάρτιση/ ενηµέρωση ή για βελτίωση υφιστάµενων υλικών. Εφόσον πρόκειται για υλικό που 

κατοχυρώνεται µε δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας, το υλικό δεν πρέπει να πωληθεί ή να 

δηµοσιευθεί από τρίτους πριν την εξέταση των ως άνω δικαιωµάτων.  
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2. Εισαγωγή 

Στο παραδοτέο D3.1 (προσχέδιο εγχειριδίου εφαρµογής), περιγραφόταν η διδακτέα ύλη 

για κάθε διαφορετική οµάδα-στόχο, επικεντρώνοντας στο είδος του περιεχοµένου που 

είναι κατάλληλο για την κατάρτιση της κάθε διαφορετικής οµάδας. Στο ίδιο παραδοτέο, 

στοιχειοθετούνται επίσης τρόποι οργάνωσης και διεξαγωγής των µαθηµάτων.  

Στο παρόν δίνεται περιεχόµενο για τα µαθήµατα που περιγράφονται στο παραδοτέο D3.1. 

Ας σηµειωθεί ότι το παρεχόµενο υλικό δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί άµεσα, αλλά 

χρειάζεται προσαρµογή του περιεχοµένου ανάλογα µε την οµάδα-στόχο και τη χρήση του. 

Στο παραδοτέο D3.1 δίνονταν συµβουλές για τη διδακτική, όπως για παράδειγµα ότι τα 

υψηλόβαθµα στελέχη είναι λιγότερο πρόθυµα στην προβολή παρουσιάσεων ή στο να 

εργαστούν βάσει παραδειγµάτων, οπότε θα πρέπει κανείς να είναι προετοιµασµένος στο 

ενδεχόµενο αρνητικής στάσης προς την κατάρτιση και να κινητοποιεί τους 

εκπαιδευόµενους, χρησιµοποιώντας τα κατάλληλα κίνητρα ανά οµάδα-στόχο:  

- Η ανώτατη διοίκηση ενδιαφέρεται για την καθαρή εταιρική αξία ή για την αξία που 

προσδίδεται σε όλα τα εµπλεκόµενα µέρη (ΣτΜ: Υπάλληλοι, πιστωτές, πελάτες, 

προµηθευτές, κράτος, χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί, περιβάλλον κ.λπ.)   

o Το κίνητρο θα αναφέρεται κατά κύριο λόγο σε οικονοµικά οφέλη 

- Η µέση διοίκηση ενδιαφέρεται για την οµαλή και αποδοτική λειτουργία  

o Κίνητρο: η οµαλή ροή δίνει περισσότερο χρόνο για στρατηγική ανάπτυξη  

- Οι οδηγοί ενδιαφέρονται για µείωση του άγχους και των ατυχηµάτων  

o Ο µειωµένος φόβος για ατυχήµατα αποτελεί ένα βασικό πλεονέκτηµα  

o Βελτιώνοντας τις συνθήκες οδήγησης, εφαρµόζεται πιο εύκολα η 

οικονοµική οδήγηση (ΣτΜ: Ο όρος «οικονοµική οδήγηση» αποτελεί 

µετάφραση του όρου eco-driving, ο οποίος σηµαίνει την «οικονοµική, 

οικολογική ασφαλής οδήγηση») 

- Οι εργάτες ενδιαφέρονται για µείωση του άγχους και για αναγνώριση  

o Οι λίστες µε σηµεία ελέγχου και τα εργασιακά περιβάλλοντα που παρέχουν 

διευκολύνσεις βοηθούν στην εκτέλεση της εργασίας µε υψηλή ποιότητα  
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3. ∆ήλωση αποποίησης:  

Το περιεχόµενο αυτής της ιστοσελίδας αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των δηµιουργών. 

∆εν αντιπροσωπεύει τη γνώµη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν 

ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση της πληροφορίας που περιέχεται στο εν λόγω 

περιεχόµενο.  

Παρά την προσπάθειά µας να παρέχουµε τη βέλτιστη δυνατή γνώση, αποκλείουµε την 

ανάληψη οποιασδήποτε νοµικής ευθύνης για γεγονότα που θα προκύψουν από τη χρήση 

της παρεχόµενης, στο παρόν εγχειρίδιο, πληροφορίας.  

Το πρόγραµµα RECODRIVE παρέχει αυτές τις πληροφορίες µε σκοπό τη βελτίωση της 

γνώσης για την εξοικονόµηση ενέργειας στον τοµέα των µεταφορών. Ο στόχος µας είναι 

να παρέχουµε επίκαιρες και ακριβείς πληροφορίες, ωστόσο αποποιούµαστε οποιαδήποτε 

ευθύνη ή υποχρέωση για τις παρεχόµενες πληροφορίες στο παρόν υλικό.  

Οι εν λόγω πληροφορίες  

• είναι αποκλειστικά γενικής φύσης και δεν αναφέρονται σε ορισµένες συνθήκες  

συγκεκριµένου ατόµου ή οντότητας  

• δεν είναι απαραίτητα κατανοητές, πλήρεις, ακριβείς ή επικαιροποιηµένες. 

Παρακαλείσθε όπως λαµβάνετε υπόψη την ηµεροµηνία της δηµοσιευµένης έκδοσης καθώς 

και τα εργαλεία πλοήγησης για περαιτέρω πληροφόρηση.  
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4. Στοιχεία Βιώσιµης ∆ιαχείρισης Στόλου Οχηµάτων 

Το παρόν κεφάλαιο συνοψίζει τις πιο σηµαντικές πληροφορίες για τη βιώσιµη διαχείριση 

στόλου οχηµάτων. Το θέµα προσεγγίζεται µε σαφήνεια και απαριθµούνται τα σχετικά 

οφέλη. Η οµάδα-στόχος του παρόντος υλικού είναι τα διοικητικά στελέχη.  

4.1. Κίνητρο – Εταιρική αξία ή παροχές στα εµπλεκόµενα 

µέρη 

Ανάλογα µε το είδος του οργανισµού, δίνονται διαφορετικές προτεραιότητες:  

Για µεταφορείς µεγάλων αποστάσεων, το πιο σηµαντικό στοιχείο είναι ο βαθµός 

αποδοτικότητας των καυσίµων ανά µεταφερόµενη ποσότητα αγαθών, ενώ για τις αστικές 

δηµόσιες συγκοινωνίες ο κύριος κίνδυνος είναι οι βλάβες ή η απώλεια λεωφορείων του 

στόλου.  

Πίνακας 1 Επίκεντρο της οικονοµικής οδήγησης για διαφορετικά είδη επιχειρήσεων και 

υπηρεσιών  

Τύπος επιχείρησης Είδος υπηρεσίας Επίκεντρο 

Αυτοαπασχολούµενος Φορτηγό µεγάλων αποστάσεων 
Αποδοτικότητα καυσίµου σε συνδυασµό µε 

την ευελιξία στο µέγεθος του φορτίου  

Αυτοαπασχολούµενος Παράδοση δεµάτων Κύριο σηµείο η αποδοτικότητα, δεύτερο 

σηµείο το κόστος των καυσίµων  

Εταιρεία Φορτηγό µεγάλων αποστάσεων Αποδοτικότητα καυσίµου 

∆ηµόσιο Υπηρεσία/ ∆ιανοµή Κύριο σηµείο η αποδοτικότητα, δεύτερο 

σηµείο το κόστος των καυσίµων 

Εταιρεία ∆ιανοµή δεµάτων/ αγαθών Κύριο σηµείο τα έµµεσα κόστη, δεύτερο 

σηµείο το κόστος των καυσίµων  

∆ηµόσιο Τοπική µεταφορά επιβατών Κύριο σηµείο τα έµµεσα κόστη, δεύτερο 

σηµείο το κόστος των καυσίµων 

Εταιρεία Αστική µεταφορά επιβατών  Κύριο σηµείο τα έµµεσα κόστη, δεύτερο 

σηµείο το κόστος των καυσίµων 

Εταιρεία Υπεραστική µεταφορά επιβατών  Αποδοτικότητα καυσίµου 

Αυτοαπασχολούµενος Υπηρεσίες ταξί Κύριο σηµείο τα έµµεσα κόστη, δεύτερο 

σηµείο το κόστος των καυσίµων 

∆ηµόσιο Υπηρεσιακά αυτοκίνητα Κύριο σηµείο τα έµµεσα κόστη, δεύτερο 

σηµείο το κόστος των καυσίµων 

Εταιρεία Εταιρικά αυτοκίνητα, αυτοκίνητα 

υψηλόβαθµων στελεχών 

Κύριο σηµείο τα έµµεσα κόστη, δεύτερο 

σηµείο το κόστος των καυσίµων 

Η ανάλυση δείχνει ότι για τρία είδη υπηρεσιών, η αποδοτικότητα καυσίµου θα πρέπει να 

είναι πρώτη στη λίστα. Σε άλλες περιπτώσεις, η κατάταξη της αποδοτικότητας καυσίµου 

εξαρτάται από τις αποδοχές των οδηγών. Σε χώρες µε χαµηλά ηµεροµίσθια, η 

αποδοτικότητα καυσίµου θα µπορούσε να είναι η πρώτη απαίτηση. Με δεδοµένο ότι η 
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οικονοµική οδήγηση επηρεάζει την οδική συµπεριφορά και ασφάλεια, τα έµµεσα κόστη 

µειώνονται, µε µείωση των συγκρούσεων από υπαιτιότητα του τελευταίου οχήµατος  και 

των λανθασµένων ελιγµών.  

Αλλά στο ευρύτερο πλαίσιο, στην προσέγγιση του έργου RECODRIVE προέχουν οι 

βελτιώσεις στη διαχείριση και στην ποιότητα: 

 

Σχήµα 1 Προσέγγιση του RECODRIVE  

Η προσέγγιση του RECODRIVE θα ωφελήσει την επιχείρησή σας κατά τους ακόλουθους 

τρόπους: 

• ∆ιαθέτετε µια προγραµµατισµένη προσέγγιση για τη βελτίωση της επιχείρησης, η 

οποία (προσέγγιση) καθορίζεται από αντικειµενικά γεγονότα.  

• Η πρόοδος και τα αποτελέσµατα είναι εύκολα εµφανή και µε χαµηλό ρίσκο, 

εποµένως η επιχείρησή σας επιδεικνύει µεγαλύτερη υπευθυνότητα και διαφάνεια 

προς όλα τα εµπλεκόµενα µέρη της, καλλιεργώντας σε διαρκές επίπεδο πίστη και 

εµπιστοσύνη. 

• Η αναγνώριση ενδυναµώνεται µέσα από την ικανοποίηση και την εµπιστοσύνη των 

εργαζοµένων, µειώνοντας έτσι τυχόν αµφιταλαντεύσεις. 

• Η ικανοποίηση των πελατών εξασφαλίζεται, εφόσον αποτελεί µέρος της 

αξιολόγησης.  
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• Η προσέγγισης λαµβάνει υπόψη της το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας οχηµάτων, 

επιτρέποντας έτσι τη διάθεση πόρων στους σηµαντικούς τοµείς.  

• Η τυποποιηµένη βελτίωση των διαδικασιών επιδρά θετικά στην αποδοτικότητα και 

αποτελεσµατικότητα της εργασίας , θεσπίζοντας νέα µέτρα και καθιστώντας την 

αλυσίδα διαδικασιών πιο σύντοµη και πιο σθεναρή.  

• Η ετικέτα RECODRIVE προσδίδει όφελος στη δηµόσια εικόνα σας 

• Επιπλέον, η δηµοσιοποίηση της πρακτικής παρακολούθησης, αποτίµησης και 

αξιολόγησης της αποδοτικότητας των καυσίµων προσθέτει αξιοπιστία.  

Εν κατακλείδι, η προσέγγιση RECODRIVE είτε βελτιώνει άµεσα την απόδοση των 

επιχειρήσεων µειώνοντας το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας, είτε έµµεσα αυξάνει την 

αξία των επιχειρήσεων παρέχοντας στην κοινωνία συνθήκες για ένα καλύτερο 

περιβάλλον.  

Το παραπάνω µπορεί να εκφραστεί µέσα από ένα Περιβαλλοντικό και Κοινωνικό ∆ελτίο 

το οποίο θα συνοψίζει τις προσπάθειες της επιχείρησης. 

 

Σχήµα 2 Περιβαλλοντικό και Κοινωνικό ∆ελτίο της εταιρείας Oxford Bus Company 

4.2. Η κυριαρχούσα προσέγγιση RECODRIVE  

Αν και οι λεπτοµέρειες διαφέρουν ανάλογα µε τον τύπο στόλου οχηµάτων, οι κύριες 

δράσεις της προσέγγισης RECODRIVE είναι οι ακόλουθες: 
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Σχήµα 3 Στοιχεία ενός µοντέλου βιώσιµης διαχείρισης στόλου οχηµάτων  

Ο ολοκληρωµένος σχεδιασµός του στόλου οχηµάτων δεν στοχεύει µόνο στη 

βελτιστοποίηση της υπάρχουσας κατάστασης, αλλά θέτει και ζητήµατα σχετικά µε την 

αύξηση της απόδοσης στην παροχή της υπηρεσίας, λαµβάνοντας υπόψη τη χρήση των 

οχηµάτων και τη διαχείριση των συστηµάτων διανοµής και µεταφοράς (logistics).  

Ανάλογα µε τη χρήση, τα µέτρα επικεντρώνονται σε διαφορετικά σηµεία: 

Μεταπώληση 

∆ιαχείριση 

Συντήρησης 

Συστήµατα 

Πληροφορικής 

και 

Επικοινωνιών 

Έλεγχος 

∆ιαχείριση 

Κόστους 

Ολοκληρωµένος 

Σχεδιασµός 

Στόλου 

Οχηµάτων  

∆ιαχείριση 

Στόλου 

Οχηµάτων 
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Πίνακας 2 Επίκεντρο για τη φάση προ της οδήγησης για αστική, υπεραστική και σε 

µακρινές αποστάσεις χρήση  

Χρήση 

Επίκεντρο 

Αστική Υπεραστική Μακρινές αποστάσεις 

∆ιαδροµή 

Βελτιστοποίηση των 

συστηµάτων 

διανοµής και 

µεταφοράς 

Προσχεδιασµένη 

διαδροµή 

Ανταλλαγή ανάλογα µε 

τη ζήτηση  

Τύπος 

οχήµατος 
Ηλεκτρικό υβριδικό Ενδιάµεσος τύπος 

Υψηλή αποδοτικότητα 

στην πιο συχνή 

κατάσταση χρήσης  

Επιλογή 

οχήµατος 

Εναλλαγή ή χρήση 

ρυµούλκας; 
Εφόσον είναι εφικτό (∆εν έχει εφαρµογή) 

Εάν ληφθεί υπόψη η διαφοροποίηση µεταξύ µεταφοράς επιβατών και µεταφοράς φορτίου, 

τότε, ανάλογα µε το είδος της χρήσης των οχηµάτων, θα µπορούσαµε να καταγράψουµε 

τα ακόλουθα µέτρα: 

Χρήση 

Επίκεντρο 

Αστική Υπεραστική 
Μακρινές 

αποστάσεις 

Κυρίως 

µεταφορά 

φορτίου 

Ευελιξία στη χρήση 

ρολαρίσµατος και 

αναγέννηση της 

ενέργειας 

φρεναρίσµατος, µε 

αποφυγή 

λειτουργίας στο 

ρελαντί  

∆ροµολόγηση 

Οχήµατα πολλαπλής 

χρήσης 

Προσαρµογή του 

συστήµατος 

παραγωγής/ 

µετάδοσης ισχύος 

στην τοπογραφία 

Βελτιστοποίηση της 

απόδοσης ανά σηµείο 

Ενσωµατωµένος 

εξοπλισµός 

επικοινωνίας και 

εντοπισµού θέσης µε 

δυνατότητα αλλαγής 

του δροµολογίου 

Κυρίως 

µεταφορά 

επιβατών 

Οµοίως Προσαρµογή του 

συστήµατος 

παραγωγής/µετάδοσης 

ισχύος στην 

τοπογραφία 

Βελτιστοποίηση της 

απόδοσης ανά σηµείο 

+ Εξοπλισµός (που 

συντελεί στην άνεση) 

χαµηλής κατανάλωσης  
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Προσεγγίζοντας όλα τα παραπάνω ζητήµατα, ενδεχοµένως οι διαπιστεύσεις ISO14001 και 

EMAS να επιτευχθούν µε µεγαλύτερη ευκολία. Τα βήµατα είναι τα ακόλουθα: 

• Βεβαιωθείτε για τη δέσµευση σε επίπεδο ∆ιεύθυνσης 

• Μεταδώστε σε όλα τα επίπεδα του προσωπικού, τη δέσµευση σχετικά µε: 

• Τα συστήµατα και τις διαδικασίες ελέγχου (επιθεώρησης) 

• Τους αντικειµενικούς σκοπούς του ελέγχου 

• Τους τοµείς ελέγχου 

• Την επαλήθευση της νοµοθετικής και κανονιστικής συµµόρφωσης  

• Την αποτίµηση της εσωτερικής πολιτικής και της συµµόρφωσης µε τις 

διαδικασίες  

• Την αποκατάσταση της τρέχουσας πρακτικής  

• Τον προσδιορισµό των ευκαιριών βελτιστοποίησης 

Για τις περιοχές ενδιαφέροντος, στις οποίες κατά κανόνα αποβλέπουν οι έλεγχοι, η 

συνεισφορά της προσέγγισης RECODRIVE παραθέτεται στον ακόλουθο πίνακα: 
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Πίνακας 3 Συνεισφορά του Recodrive στην περιβαλλοντική διαχείριση 

Περιοχή ενδιαφέροντος Συνεισφορά της προσέγγισης RECODRIVE  

∆ιαχείριση υλικού, οικονοµία και εναλλακτικές  Η προσέγγιση RECODRIVE ενθαρρύνει τη χρήση 

εξαρτηµάτων που οδηγούν σε χαµηλότερη 

κατανάλωση καυσίµου, σε συνδυασµό µε 

µεγάλη διάρκεια ζωής. 

∆ιαχείριση ενέργειας και οικονοµία Αποτελεί το κύριο ζητούµενο της προσέγγισης 

RECODRIVE, µέσω της συνεισφοράς της στην 

εξοικονόµηση καυσίµων. 

∆ιαχείριση ύδατος και οικονοµία χρήσης (∆εν εφαρµόζεται) 

Παραγωγή αποβλήτων, διαχείριση και διάθεση  Η προσέγγιση RECODRIVE τάσσεται υπέρ της 

αναγέννησης χρησιµοποιηµένων µερών, εφόσον 

αυτό είναι δυνατό. Ο έλεγχος των λαδιών είναι 

µια µεταβλητή για την αποφυγή παραγωγής 

αποβλήτων.  

Περιορισµός θορύβου, αξιολόγηση και έλεγχος 

(εσωτερικά και εξωτερικά)  

Η οικονοµική οδήγηση σηµαίνει άµεσα τη 

µείωση των επιπέδων θορύβου κατά την 

οδήγηση, στοχεύοντας σε χαµηλό αριθµό 

στροφών του κινητήρα  

Εκποµπές αερίων και ποιότητα εσωτερικού αέρα  Η οικονοµική οδήγηση µειώνει επίσης εκποµπές 

ρύπων που βλάπτουν την υγεία  

Πρόληψη επειγουσών καταστάσεων που 

αφορούν το περιβάλλον  

(∆εν εφαρµόζεται) 

Πρακτικές µεταφορών και ταξιδιών  Αποτελεί βασικό ζητούµενο της ολοκληρωµένης 

προσέγγισης RECODRIVE  

Επίγνωση, συµµετοχή και εκπαίδευση του 

προσωπικού σε περιβαλλοντικά ζητήµατα 

Αποτελεί βασικό ζητούµενο της ολοκληρωµένης 

προσέγγισης RECODRIVE 

∆ηµοσιότητα πληροφοριών σχετικών µε το 

περιβάλλον  

Αποτελεί βασικό ζητούµενο της ολοκληρωµένης 

προσέγγισης RECODRIVE 

Ανταπόκριση στις απαιτήσεις και στα παράπονα 

του κοινού  

Αποτελεί τµήµα της ολοκληρωµένης 

προσέγγισης RECODRIVE (ανάδραση). Ειδικά 

όσον αφορά τις δηµόσιες συγκοινωνίες, η 

αποφυγή απότοµων φρεναρισµάτων θα 

οδηγήσει σε µείωση των παραπόνων.  

Οργάνωση, καταλληλότητα και απόδοση 

συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης  

Υποστηρίζεται από τις δράσεις της προσέγγισης 

RECODRIVE  

Οι δράσεις της προσέγγισης RECODRIVE µπορούν να προγραµµατιστούν εν όψει των 

διαπιστεύσεων κατά ISO14001 και EMAS. 
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4.3. Προµήθεια οχηµάτων 

Εισαγωγή 

Η προµήθεια εξαρτάται από εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες. Και οι δύο δύνανται 

να επηρεάσουν το συνολικό κόστος. Οι εσωτερικοί παράγοντες είναι προδιαγραφές που 

αρχικά φαίνεται ότι µπορούν να καθοριστούν, ωστόσο αυτό δεν αποτελεί πραγµατικότητα. 

Όταν πρόκειται για εταιρικά αυτοκίνητα, ο προκαθορισµός της µάρκας ή του αριθµού των 

κυλίνδρων δεν αποτελεί πολύ καλή ιδέα, προκειµένου να προµηθευτείτε όχηµα µε µεγάλη 

αποδοτικότητα καυσίµου. Η επιλογή οχηµάτων µε υψηλή αποδοτικότητα καυσίµου και 

χαµηλή εκποµπή ρύπων δεν συνδέεται απαραίτητα µε κάλυψη των προεκτιµώµενων 

προδιαγραφών, ωστόσο µπορεί να αποφέρει έως και 40% εξοικονόµηση σε κόστος και σε 

εκποµπές CO2. 

Κατά τη διαδικασία προµήθειας του οχήµατος (επιβατηγό, λεωφορείο κ.λπ.), σηµαντικό 

ρόλο διαδραµατίζουν το κόστος αγοράς, το κόστος των ανταλλακτικών, οι εκποµπές, ο 

τύπος καυσίµου, η κατανάλωση και οι τιµές των καυσίµων κ.λπ. Επιτυγχάνοντας την 

κατάλληλη ισορροπία µεταξύ αυτών των δεικτών, είναι δυνατή η επιλογή ενός βέλτιστου 

συνδυασµού αποδοτικότητας καυσίµου και εκποµπών ρύπων.  

Εξωτερικοί παράγοντες είναι η δυναµική κατά την περίοδο της ζήτησης, καθώς και οι 

διαφορετικές τεχνολογίες.  

Μία νέα γενιά καυσίµων και κινητήρων δηµιουργεί νέες ευκαιρίες για εξοικονόµηση 

κόστους από τα καύσιµα.  

Η υπευθυνότητα προς το περιβάλλον και η αίσθηση της σωστής επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας µπορούν να αντικατοπτρίζονται µέσα από τα οχήµατα της επιχείρησης. Σε 

επίπεδο πολιτείας ή διοικητικών περιφερειών της χώρας υποστηρίζεται η µείωση των 

εκποµπών CO2 µε χρηµατοδότηση των προµηθειών. Η επιλογή του σωστού οχήµατος 

ισοδυναµεί µε τη γνωστοποίηση µιας απόφασης – συχνά στην πράξη, η εξοικονόµηση σε 

καύσιµα γνωστοποιείται µόνο µε τη διενέργεια δοκιµών. Το κόστος ενός οχήµατος στο 

σύνολο του χρόνου ζωής του προκύπτει από συνδυασµό της τιµής αγοράς, του 

λειτουργικού κόστους (ανταλλακτικά και συντήρηση) και του κόστους των καυσίµων µε 

την υπολειµµατική αξία του οχήµατος. Ένας προµηθευτής οχηµάτων µπορεί συνήθως να 

παράσχει αυτή την πληροφορία ή – µετά από σχετική έρευνα- να την εκτιµήσει κατά 

προσέγγιση. Στις προδιαγραφές των οχηµάτων, θα πρέπει να αναγράφονται οι 

δυνατότητες διαχείρισης και παρακολούθησής τους. 

Το προσωπικό που θα προβεί στην προµήθεια πρέπει αναντίρρητα να έχει γνώσεις 

σχετικές µε τις τεχνολογίες κινητήρων και οχηµάτων ή τουλάχιστον να έχει την ικανότητα 
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συµψηφισµού των προδιαγραφών χρήσης µε τις προδιαγραφές των προµηθειών 

υπηρεσιών µεταφοράς και τις απαιτήσεις που αφορούν την αποδοτικότητα καυσίµου.  

Ένας πολύ σηµαντικός παράγοντας είναι το κατάλληλο µέγεθος. Το µέγεθος του οχήµατος 

θα πρέπει να προσαρµόζεται στις ανάγκες που ορίζει η χρήση, η οποία συχνά θέτει 

µεταβλητές προδιαγραφές. Όταν η χρήση προβλέπει µεγάλες αποστάσεις ανά έτος, ένα 

όχηµα ακατάλληλου µεγέθους προκαλεί µεγαλύτερο κόστος από ότι αν χρησιµοποιούνταν 

δύο οχήµατα. Το ακόλουθο σχήµα αναπαριστά την κατανοµή των χιλιοµέτρων που 

διανύονται και του χρόνου παραµονής στο όχηµα ανά διαδροµή για διάφορες περιπτώσεις 

χρήσης – από το διάγραµµα δηλώνεται ξεκάθαρα ότι µε ταχύτητα 50 χλµ/ώρα και 

διαδροµές έως 100χλµ, οι συνθήκες είναι ικανοποιητικές. 

0

50

100

150

200

250

300

10χλµ 50χλµ 100χλµ 1000χλµ

Χρόνος Παραµονής στο Όχηµα
Αριθµός διαδροµών

Μέση ταχύτητα (χλµ/ώρα)

Χρόνος στο όχηµα (ώρες)

 

Σχήµα 4 Κατανοµή διαδροµών, χρόνου παραµονής στο όχηµα  

Ο πρόσθετος εξοπλισµός για παροχή ανέσεων στην οδήγηση επηρεάζει σε µεγάλο βαθµό 

το βάρος του οχήµατος, εποµένως η λήψη απόφασης για την άνεση που παρέχει το όχηµα 

επηρεάζει και την κατανάλωση.  
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Η λήψη αποφάσεων θεµελιώνεται στην ικανότητα ενιαίας θεώρησης των απαιτήσεων που 

θέτουν οι χρήστες. Ο υπολογισµός του συνολικού κόστους ιδιοκτησίας επιτρέπει τη λήψη 

µιας ποιοτικής απόφασης εφόσον οι υποθέσεις που ελήφθησαν είναι σωστές.  

 

Σχήµα 5 Συνολική ∆ιαδικασία Προµηθειών 

Τα αρχικά ∆.Π. σηµαίνουν διασφάλιση ποιότητας. Η ∆.Π. δεν πρέπει να προσθέτει 

περιττούς ελέγχους ή διαδικασίες, αλλά µόνο τους ελέγχους και τις διαδικασίες που έχουν 

σηµαντική επίδραση στο συνολικό κόστος ιδιοκτησίας ή/ και στην κατανάλωση καυσίµου. 

Η εργασία αυτή απαιτεί κάποιον έµπειρο και βαθύ γνώστη αντικειµένων όπως η διαχείριση 

στόλου οχηµάτων, οι εµπλεκόµενοι τύποι οχηµάτων και η χρήση των προς αγορά 

οχηµάτων. Το άτοµο αυτό δεν πρέπει απαραίτητα να προέρχεται από τα διοικητικά 

στελέχη. Η διασφάλιση ποιότητας µπορεί να αναληφθεί από εξωτερικούς συµβούλους ή 

τουλάχιστον να χρησιµοποιηθούν καταλόγοι σηµείων ελέγχου.  

Ορισµένα ερωτήµατα που θέτονται είναι τα ακόλουθα: 

- Ελέγχθηκε ότι η απόφαση για την εκτέλεση της προµήθειας λήφθηκε βάσει 

ρεαλιστικών συνιστωσών σχετικά µε την κατανάλωση; Λήφθηκαν υπόψη οι 

προδιαγραφές; Θα µπορεί αυτό να αποτιµηθεί κατά τη χρήση;    

- Βασίστηκε η απόφαση στο συνολικό κόστος ιδιοκτησίας, συµπεριλαµβανοµένων 

του χρόνου ανεφοδιασµού σε καύσιµα, της συντήρησης και της δυνατότητας 

µεταπώλησης;  

∆.Π. 

Υπολογισµός 
Συνολικού Κόστους 

Ιδιοκτησίας 

Ικανότητα ενιαίας θεώρησης των 

απαιτήσεων και συµψηφισµού των 

επιµέρους αδυναµιών  
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- Ποιο µοντέλο κόστους χρησιµοποιήθηκε για τη µελλοντική διαµόρφωση των τιµών 

καυσίµου και των µισθών;  

- Στις προδιαγραφές εναλλακτικού οχήµατος λήφθηκαν υπόψη απαιτήσεις ή 

δυνατότητες σχετικές µε την υποδοµή (διαστάσεις, ανεφοδιασµός, φόρτωση, 

ρύθµιση πίεσης, ζητήµατα αερισµού και ασφάλειας…) ; 

- Ελέγχθηκαν οι προδιαγραφές για ζητήµατα σχετικά µε τον ανεφοδιασµό, την 

απόδοση συντήρησης και το µέσο χρόνο για εµφάνιση βλάβης; Καθορίζονται 

κατώφλια για  το συνολικό µέσο χρόνο µεταξύ διαδοχικών βλαβών;  

- Υπάρχει η δυνατότητα τροποποιήσεων µετά την αγορά του οχήµατος ώστε να 

µειωθεί η κατανάλωση καυσίµων;  

- Έγινε αξιολόγηση µε αναφορά στο σύνολο του στόλου οχηµάτων; (η προµήθεια 

θα µπορούσε για παράδειγµα να αυξηθεί κλιµακωτά) 

Γενικά, η δύναµη του αγοραστή περιορίζεται όταν πρόκειται για µαζική παραγωγή, αλλά 

θα πρέπει να σηµειωθεί ότι εκτός και εάν τεθεί στην ηµερήσια διάταξη, η δυνατότητα 

εξοικονόµησης καυσίµου δεν αναγνωρίζεται από τον µεταπωλητή. Το µόνο που ενδιαφέρει 

είναι η διαφορά µεταξύ τιµής κόστους και πώλησης. Κατά την παραγγελία ενός οχήµατος 

θα πρέπει κανείς να ζητά κινητήρα και σύστηµα παραγωγής/µετάδοσης ισχύος που να 

ικανοποιούν σε γενικές γραµµές τις τιθέµενες απαιτήσεις. Ειδικά για αστικά ή τοπικά 

περιφερειακά δροµολόγια, τελική ταχύτητα µεγαλύτερη από 110χλµ/ώρα δεν είναι 

απαραίτητη.  Οι µικρότεροι κινητήρες, ο τύπος των ελαστικών κ.λπ. βοηθούν επίσης στη 

µείωση κόστους του οχήµατος. Συχνά, επενδύοντας περισσότερο στη διαδικασία 

προµήθειας (κυρίως όσον αφορά το χρόνο που διατίθεται), µπορεί κανείς να καταφέρει 

αγορά µε µειωµένο λειτουργικό κόστος. Για επιβατηγά αυτοκίνητα, η επιλογή µπορεί να 

βασίζεται στα επίσηµα στοιχεία του κατασκευαστή:  

Πώς θα ελέγξετε την κατανάλωση καυσίµου του µοντέλου;  

1η κίνηση– ελέγξτε το χρώµα της ενεργειακής ετικέτας 

Το χρώµα δίνει µια πρώτη πρόχειρη εικόνα για το αν το 

αυτοκίνητο εξοικονοµεί ή καταναλώνει πολλά καύσιµα. Εάν ο 

πωλητής υπολογίζει την κατανάλωση καυσίµου ανά διαθέσιµο 

κάθισµα του οχήµατος, τότε ζητήστε του να υπολογίσει µόνο 

τον αριθµό επιβατών που εσείς χρειάζεστε.  

Επιχειρώντας να υιοθετήσετε τον Νέο Ευρωπαϊκό Κύκλο 

Οδήγησης µε ταχύτητες έως 130χλµ/ώρα και γρήγορη 

επιτάχυνση µε µικρότερους κινητήρες, η κατανάλωση 

καυσίµου µπορεί να είναι 10 έως 30% περισσότερη από τα 

κατασκευαστικά χαρακτηριστικά. Μία δοκιµή που 
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δηµοσιεύτηκε στην αυστριακή “konsument 7/2008” έδειξε αύξηση της τάξης του 29% για 

το µοντέλο smart fortwo coupe 1.0 mhd. Στα υπέρ της οικονοµικής οδήγησης είναι ότι µε 

µικρότερους κινητήρες  και µέγιστη ταχύτητα 110χλµ/ώρα, η κατανάλωση καυσίµου είναι 

µικρότερη από την αναγραφόµενη.  

Μεταξύ οχηµάτων για τα οποία έχουν λάβει χώρα µετρήσεις, σε συνθήκες οδήγησης µε 

βάση τον Νέο Ευρωπαϊκό Κύκλο Οδήγησης, η χαµηλότερη εκποµπή CO2 (διοξείδιο του 

άνθρακα) είναι στα µοντέλα Toyota Aygo 1.0, smart for two coupe 1.0 mhd και Opel 

Corsa 1.0 Twinport, µε εκποµπή µικρότερη από 140 γραµµάρια ανά χιλιόµετρο και για τα 

τρία µοντέλα. Το εντυπωσιακό είναι ότι ανάµεσα σε αυτά τα τρία πιο αποδοτικά 

αυτοκίνητα, τα δύο είναι τετραθέσια!  

2η κίνηση – ελέγξτε τα ποσοστά µε διάκριση εντός και εκτός πόλεως 

Αν διανύετε µεγάλες αποστάσεις και επιθυµείτε µεγαλύτερη ακρίβεια, καλύτερα να κάνετε 

τους δικούς σας υπολογισµούς για κάθε τύπο διαδροµής – εντός πόλεως, στην τοπική 

περιφέρεια ή µεγάλες αποστάσεις:  

∑ ⋅=
νδιαδροµπουςττουςλουςγια

χλµ
χλγµ

ςδιαδροµποτανµουκαυσςδιαδροµποτανµουκαυσ χλµ
ώύό

ήύάίήύάί mM

____

_____ )(  

Συγκρίνοντας διαφορετικούς τύπους καυσίµου, ο ακριβής τρόπος για τη σύγκριση είναι ο 

συνυπολογισµός της ενέργειας που χρησιµοποιείται. Για τη σύγκριση παρόµοιων τύπων 

καυσίµου σε διαφορετικές θερµοκρασίες, ο υπολογισµός µπορεί να γίνει σε χιλιόγραµµα 

καυσίµου, ενώ για το ίδιο καύσιµο ο υπολογισµός γίνεται σε λίτρα.  

Εναλλακτικά καύσιµα 

Η χρήση εναλλακτικών καυσίµων παρέχει δυνατότητα µείωσης των εκποµπών και του 

κόστους. Ωστόσο, από µόνη της η χρήση αυτών δεν επαρκεί για την επίτευξη λειτουργίας 

χωρίς προβλήµατα και µε µεγαλύτερη απόδοση σε σχέση µε το κόστος. Το κόστος που 

απορρέει από την ασφάλιση, την αποθήκευση καυσίµου, τις απαιτήσεις ασφάλειας, τις 

αµοιβές και τους φόρους που σχετίζονται µε τις εκποµπές κ.λπ. πρέπει επίσης να ληφθεί 

υπόψη σε συνδυασµό µε τα ζητήµατα λειτουργίας. Οι φόροι και τα καύσιµα µπορούν να 

διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο στη µείωση του συνολικού κόστους. Προτού όµως 

αποφασίσετε την αλλαγή καυσίµου, συνιστάται ο έλεγχος του επιπρόσθετου βάρους και 

της ικανότητας µεταφοράς φορτίου που θα διαµορφωθούν από τη χρήση εναλλακτικού 

καυσίµου. Το ακόλουθο σχήµα δείχνει τον θεωρητικά πρόσθετο όγκο, ο οποίος 

ενδεχοµένως να µειώσει το διαθέσιµο όγκο προς φόρτωση εµπορευµάτων, όταν οι 

δεξαµενές καυσίµου δεν είναι ενσωµατωµένες στο πλαίσιο (σασί) του οχήµατος.  
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Σχήµα 6 Βάρος και όγκος των δεξαµενών εναλλακτικών καυσίµων 

Συµπερασµατικά, το υγροποιηµένο φυσικό αέριο και τα βιοέλαια/ βιοντήζελ αποτελούν τα 

πιο πλεονεκτικά εναλλακτικά καύσιµα όσον αφορά τις απαιτήσεις σε όγκο. Σε σχέση µε 

την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας, το µέγεθος και ο πιο αποδοτικός τύπος µπαταρίας 

προσδιορίζονται µέσω της διαδικασίας βελτιστοποίησης ανάλογα µε τη χρήση του 

οχήµατος.  Με την ηλεκτρική ενέργεια, αλλά και στις περιπτώσεις των υψηλά πεπιεσµένων 

καυσίµων και των υβριδικών οχηµάτων µε ηλεκτροκινητήρα, αναµένεται επιπρόσθετο 

βάρος, οδηγώντας έτσι σε αύξηση της κατανάλωσης καυσίµου.  

Εναλλακτικά συστήµατα ισχύος περιλαµβάνουν ηλεκτρικά µε µπαταρία και υβριδικά 

ηλεκτρικά οχήµατα:  

Με τη χρήση µπαταρίας εξοικονοµείται περισσότερη τελική ενέργεια και αποτελεί πιο 

κατάλληλη επιλογή για αστικές διανοµές, εφόσον η φόρτιση των συσσωρευτών είναι 

εφικτή. Η επιλογή υβριδικού οχήµατος µε ηλεκτροκινητήρα οδηγεί στην εξοικονόµηση 

ορισµένης ενέργειας και είναι κατάλληλη για διαδροµές µε συχνές στάσεις και για 

περιπτώσεις όπου το µερίδιο του κόστους καυσίµων στο συνολικό κόστος ιδιοκτησίας είναι 

υψηλό – για παράδειγµα οι πωλήσεις οχηµάτων αυτής της τεχνολογίας για χρήση ταξί 

έχουν εκτοξευτεί στα ύψη και για τα λεωφορεία µπορεί να εφαρµοστεί το ίδιο µοτίβο. Τα 

εξωτερικώς φορτιζόµενα υβριδικά οχήµατα ή τα οχήµατα δύο καυσίµων έχουν µηδενικές 

εκποµπές όταν γίνεται η εναλλαγή µεταξύ υβριδικής και ηλεκτρικής λειτουργίας.  

Ως εναλλακτικά καύσιµα χρησιµοποιούνται το βιοντήζελ, η αιθανόλη ή αγνά φυτικά έλαια. 

Το πεπιεσµένο φυσικό αέριο παρέχει δυνατότητα µικρότερης εκποµπής διοξειδίου του 

άνθρακα, αν και η ενέργεια που απαιτείται µπορεί να είναι µεγαλύτερη στην περίπτωση 

κινητήρα µε ανάφλεξη σπινθήρα. Ωστόσο, η µειωµένη εκποµπή διοξειδίου του άνθρακα 

παραµένει εφόσον χρησιµοποιούνται κινητήρες δεύτερης γενιάς, οι οποίοι έχουν υποστεί 

βελτιστοποίηση για χρήση µεθανίου υψηλού αριθµού οκτανίων. Εκτός από την 

περιεκτικότητα του καυσίµου σε άνθρακα, η αποδοτικότητα του κινητήρα θα πρέπει να 
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ελέγχεται επίσης, αφού ο συνδυασµός υβριδικών συστηµάτων σε χρήση διαδροµών 

συχνών στάσεων µπορεί να έχει ευεργετικά αποτελέσµατα. Το µείγµα αιθανόλης – 

βενζίνης µε ποσοστό µετουσιωµένης αιθανόλης 95% κατ’ όγκο δίνει θετικά αποτελέσµατα 

όσον αφορά το διοξείδιο του άνθρακα χρησιµοποιώντας βιοµάζα ως πρώτη ύλη, ενώ οι 

κινητήρες ανάφλεξης µέσω συµπίεσης παρέχουν όµοιες επιδόσεις µε τη λειτουργία 

πετρελαιοκινητήρα. Επειδή η δυνατότητα ανεφοδιασµού µε αιθανόλη είναι ανεπαρκής 

στην Ευρώπη (µε εξαίρεση τη Σουηδία), τα λεωφορεία αποτελούν ένα καλό πεδίο 

εφαρµογής. Η κίνηση µε βιοντήζελ (30% βιοντήζελ/70% πετρέλαιο ντήζελ ή 100% 

βιοντήζελ) δίνει επίσης θετικά αποτελέσµατα όσον αφορά το διοξείδιο του άνθρακα 

χρησιµοποιώντας βιοµάζα ως πρώτη ύλη, ενώ µπορούν να χρησιµοποιηθούν κινητήρες 

ανάφλεξης µέσω συµπίεσης µετά από πολύ µικρές µετατροπές. Τα µείγµατα χαµηλού 

επιπέδου αποτελούν την πιο απλή λύση, ενώ για µείγµατα υψηλότερου επιπέδου είναι 

απαραίτητη η προσκόµιση εγγύησης από τον εισαγωγέα. Τα αγνά φυτικά έλαια δίνουν 

θετικά αποτελέσµατα όσον αφορά το διοξείδιο του άνθρακα χρησιµοποιώντας βιοµάζα– η 

θέρµανση του καυσίµου θα πρέπει να ελέγχεται, ενώ ορισµένες λειτουργίες θα 

επιτυγχάνονται µε ορυκτό ντίζελ. Υπό συνεχή φορτία, απαιτούνται λιγότεροι έλεγχοι 

λαδιών και ο κίνδυνος βλαβών της µηχανής µειώνεται.  

Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων 

Το κιβώτιο ταχυτήτων έχει πολύ σηµαντική επίδραση στην κατανάλωση καυσίµου. Όταν 

πρόκειται για αυτόµατο κιβώτιο, είναι πολύ σηµαντικό να γίνει η διαφοροποίηση µεταξύ 

του κιβωτίου συνεχώς µεταβαλλόµενων σχέσεων, των πλανητικών ταχυτήτων και των  

σειριακών κιβωτίων αυτόµατης λειτουργίας µε πολλές ταχύτητες. Ενώ ο πρώτος τύπος 

έχει περισσότερες απώλειες, οι δύο τελευταίοι τύποι έχουν τις ίδιες απώλειες µε το 

χειροκίνητο κιβώτιο. Στην πραγµατικότητα, η µόνη διαφορά είναι ότι ο συµπλέκτης 

ενεργοποιείται αυτόµατα και η επιλογή ταχύτητας γίνεται µέσω υπολογιστή.  
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Σχήµα 7 ∆ιάγραµµα για το σηµείο οικονοµικής ταχύτητας του κινητήρα 

Η αλλαγή της τελευταίας σχέσης επηρεάζει την κατανάλωση, αφού η ταχύτητα ταξιδίου 

ποικίλλει ανάλογα µε τον τύπο του οχήµατος. Η οδήγηση µε επιβατηγά ή µε κλειστά 

φορτηγά αυτοκίνητα είναι λιγότερο σταθερή σε σύγκριση µε τα φορτηγά µεγάλων 

αποστάσεων:  

 

Γερµανικά Ελληνικά (για επεξήγηση του σχήµατος) 
Motorbetriebsbereiche im ECE-Stadt-Zyklus  Εύρος λειτουργίας του κινητήρα για κύκλο 

πόλεως 
mit unterschiedlichen Konzepten Σε διάφορες ταχύτητες  
Motormoment Ροπή κινητήρα 
Motordrehzahl Στροφές κινητήρα 
Volllastlinie Σε πλήρες φορτίο 
Linie optimaler Leistungsabgabe Σε συνθήκες βέλτιστης απόδοσης 

Σχήµα 8 Ροπή σε σχέση µε την ταχύτητα περιστροφής κινητήρα για διάφορους τύπους 

µειωτήρων  

Όσο περισσότερες ταχύτητες έχει ένα σύστηµα, τόσο καλύτερα µπορεί να επιτευχθεί η 
βέλτιστη αποδοτικότητα. Ωστόσο, οι περισσότερες ταχύτητες συχνά συνδέονται µε 
µεγαλύτερο βάρος, το οποίο αυξάνει ελαφρώς τις απαιτήσεις σε ισχύ. Αυτό το πρόσθετο 
βάρος είναι  ωφέλιµο, εφόσον οι πρόσθετες ταχύτητες χρησιµοποιούνται για µεγαλύτερες 
χρονικές περιόδους ώστε να µειώνεται η κατανάλωση. Ένα τυπικό κακό παράδειγµα είναι 
τα λεωφορεία των αεροδροµίων, τα οποία κινούνται στον αυτοκινητόδροµο µε µόνο τρεις 
ταχύτητες. Στις περισσότερες των περιπτώσεων, ενώ τα οχήµατα προδιαγράφηκαν 
σωστά, στην πορεία άλλαξε η χρήση τους. 



 

31.03.2010 22/102 G. Cebrat, FGM 

Το βάρος ως παράγοντας κατανάλωσης καυσίµου 

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών έχει παρατηρηθεί µια σταθερή σηµαντική αύξηση 

του βάρους των επιβατηγών οχηµάτων. Το ακόλουθο σχήµα δείχνει τη µεταβολή αυτή 

στο χρόνο, καταδεικνύοντας επίσης µοντέλα οχηµάτων: 

 

Γερµανικά Ελληνικά (για την επεξήγηση του σχήµατος) 
Gewichtsentwicklung in der Mittelklasse Αύξηση βάρους των επιβατηγών οχηµάτων 

µεσαίου µεγέθους  
Gewicht Βάρος 

Σχήµα 9 Αύξηση του βάρους επιβατηγών οχηµάτων µεσαίου µεγέθους µε το πέρασµα 

των χρόνων1 

Στην περίπτωση των βαρέων φορτηγών, δεν έχει προστεθεί σηµαντικός εξοπλισµός 
παροχής ανέσεων, ενώ στα λεωφορεία, ο κλιµατισµός και άλλα στοιχεία έχουν οδηγήσει 
σε αύξηση του βάρους.  

                                           

1 Technology Review 09/2008 
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Σχήµα 10 Ιστορική εξέλιξη του βάρους των αστικών λεωφορείων Prévost Cars2 

Σε αντίθεση ωστόσο µε τα επιβατηγά αυτοκίνητα, στην περίπτωση των λεωφορείων, 
παράγοντες όπως η θέση των καθισµάτων και του κινητήρα ρυθµίστηκαν, έτσι ώστε να 
υπάρχει αντιστάθµιση του λόγου φορτίου προς το µέσο βάρος.  

Ιδιαίτερης σηµασίας χρήζει η κατανόηση των λόγων που οδήγησαν σε αυτή την αύξηση 
του βάρους των οχηµάτων κατά τα τελευταία χρόνια.  

                                           

2 INTERCITY BUS WEIGHT REDUCTION PROGRAM PHASE 1 Prepared for: Transportation 

Development Centre Transport Canada by: Martec Limited Prévost Car and Virtual Prototyping 

Technologies Inc. January 2000 
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Γερµανικά Ελληνικά (για την επεξήγηση του σχήµατος) 
Gewichtsspirale Φαύλος κύκλος της αύξησης του βάρους 
Komfort, Sicherheit, Leistung, 
Vielseitigkeit 

Άνεση, ασφάλεια, ισχύς, πολλαπλή 
χρησιµότητα 

Anpassung: Stabilität Προσαρµογή: σταθερότητα 
Anpassung: Motorleistung Προσαρµογή: ισχύς κινητήρα 
Anpassung: Chassis Προσαρµογή: πλαίσιο (σασί) 
Anpassung: Package und Tankvolumen Προσαρµογή: Μέγεθος δεξαµενής καυσίµου 

και συναρµογή 

Σχήµα 11 Ο φαύλος κύκλος της αύξησης του βάρους που προκαλείται από τις νέες 

απαιτήσεις των πελατών  

Βελτιώσεις σχετικές µε την άνεση, την ασφάλεια, την ισχύ και την πολλαπλή χρησιµότητα 
οδήγησαν στην ανάγκη αύξησης της ισχύος του κινητήρα, που µε τη σειρά του οδήγησε 
σε ενισχυµένα βαρύτερα πλαίσια και εποµένως σε προβλήµατα συναρµογής και σε 
αυξηµένο µέγεθος δεξαµενών καυσίµου. Αυτή η αύξηση µάζας επέβαλε την ανάγκη 
επανεκτίµησης της σταθερότητας, µε την εισαγωγή καλύτερων πλαισίων και συστηµάτων 
υποβοήθησης των οδηγών. Εποµένως, ο πιο σηµαντικός παράγοντας για τη διακοπή του 
φαύλου κύκλου είναι η επανεκτίµηση των προδιαγραφών του οχήµατος αναφορικά µε τη 
µέγιστη ταχύτητα, την άνεση κ.λπ.  Λύση σχετικά µε την απαίτηση πολλαπλής χρήσης των 
οχηµάτων µπορεί να δοθεί µε τη χρήση αποσπώµενων µερών, τα οποία δεν αυξάνουν το 
βάρος σε συνθήκες τυπικής λειτουργίας. Ένα παράδειγµα είναι η αποσπώµενη τρίτη σειρά 
καθισµάτων σε οικογενειακά αυτοκίνητα και σε φορτηγάκια κλειστού τύπου. Άλλο 
παράδειγµα είναι οι αποσπώµενοι χώροι για µεταφορά φορτίου.  
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Γερµανικά Ελληνικά (για την επεξήγηση του σχήµατος) 
Woher die Kilos kommen Από πού προέρχονται τα κιλά 
Gewichtsentwicklung der BMW-3er-Reihe; Αύξηση βάρους της έκδοσης BMW 3xx 
Oben: Maßnahmen zum Leichtbau Επάνω: Μέτρα για ελαφριές κατασκευές  
Unten: zusätzliche Serienausstattung Κάτω: Πρόσθετο τυπικό βάρος 
  
Sonstiges Άλλα  
Antrieb Σύστηµα παραγωγής/ µετάδοσης ισχύος 
Fahrwerk Πλαίσιο 
Karosserieausstattung Εξοπλισµός 
Rohkarosserie Κέλυφος 
  
5-Gang Getriebe Μετάδοση 5 ταχυτήτων 
Außenspiegel rechts Εξωτερικός δεξιά καθρέφτης 
Elektr. verstellbare Außenspiegel Ηλεκτρικοί εξωτερικοί καθρέφτες  
  
4 Türen 4 πόρτες 
Servolenkung Σερβοµηχανισµός οδήγησης 
ABS ABS 
Katalysator Καταλύτης 
Airbags vorne Μπροστινοί αερόσακοι 
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Sitzbelüftung Εξαερισµός καµπίνας 
Schlupfkontrolle Σύστηµα ελέγχου πρόσφυσης 
Kurvenbremsassistent Σύστηµα ελέγχου φρεναρίσµατος στις 

στροφές 
3. Bremsleuchte 3ος φανός φρένου 
Kopf- und Seitenairbags Μπροστινοί και πλαϊνοί αερόσακοι 
  
6-Gang Getriebe Μετάδοση 6 ταχυτήτων 
3. Kopfstütze hinten 3ο στήριγµα αυχένα στο πίσω κάθισµα 
5 Sterne im Crashtest 5 αστέρια σε δοκιµές πρόσκρουσης (crash 

test) 
Elektr. Fensterheber Ηλεκτρικά παράθυρα 

Σχήµα 12 Αύξηση του βάρους του µοντέλου BMW 3xx µε το πέρασµα των χρόνων και οι 

λόγοι που οδήγησαν στην αύξηση και στη µείωση του βάρους  

Στο σχήµα αναφέρονται διάφοροι λόγοι: 

- Αύξηση του αριθµού ταχυτήτων 
- ∆ιευκολύνσεις (είτε ηλεκτρικές είτε άµεσα συνδεδεµένες στο σύστηµα ισχύος) 
- Συσκευές ασφαλείας 
- Έλεγχος εκποµπών 
- Εξοπλισµός κλιµατισµού 

Οπωσδήποτε η πρόθεσή µας δεν είναι η ακύρωση του συνολικού εξοπλισµού ασφαλείας, 

ωστόσο ορισµένες συσκευές µπορεί να µην είναι απαραίτητες, αν για παράδειγµα γίνεται 

χρήση του οχήµατος σε αστικές περιοχές και σε χαµηλές ταχύτητες. Με τον αριθµό 

ταχυτήτων ισχύει το ίδιο: σε αυτοκινητόδροµους, η µεγαλύτερη µετάδοση είναι πολύ 

χρήσιµη, ενώ στην πόλη σηµαίνει πρόσθετο βάρος και απώλειες χωρίς κανένα όφελος. Σε 

αντίθεση, στην προσέγγιση της οικονοµικής οδήγησης, συνιστάται επίσης η χρήση 

λιγότερων ταχυτήτων κατά τις αλλαγές, µε προτεινόµενη την αλληλουχία 1-3-5. Στην 

ανηφόρα, ωστόσο, οι περισσότερες ταχύτητες ωφελούν, όταν η ταχύτητα πρέπει να 

διατηρηθεί.  

Το ηλεκτρικό χειρόφρενο µπορεί να είναι αποδοτικό στην περίπτωση υπηρεσιών διανοµής 

δεµάτων και απαραίτητο σε άτοµα µε αναπηρίες, αλλά διαφορετικά προσθέτει βάρος χωρίς 

να είναι απαραίτητο. 

Η διαδικασία µείωσης του βάρους οχηµάτων µπορεί να οδηγήσει σε περιορισµό των 

ανέσεων ή σε στρατηγική µηχανική σχεδίαση µε ενσωµάτωση περισσότερων της µίας 

λειτουργίας σε ορισµένα µέρη του οχήµατος. Η επιλογή αυτή, όµως, εξαρτάται από τον 

κατασκευαστή και οι προµηθευτές δεν µπορούν παρά να θέσουν τις προδιαγραφές.  
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Συντηρησιµότητα οχηµάτων και εξοπλισµού 

Η καλή συντηρησιµότητα και οι δείκτες απόδοσης συµβάλουν στην επίτευξη υψηλής 

συνολικής απόδοσης. Κατά την προµήθεια οχηµάτων, οι ερωτήσεις που θα πρέπει να 

θέτονται στον προµηθευτή είναι:  

- Πώς να ελέγχω την ποιότητα των λαδιών του κινητήρα και των ταχυτήτων;  

- Θα πρέπει να µεταχειρίζοµαι δύο ποιότητες λαδιών;  

- Πώς να ελέγχω εύκολα, δηλαδή χωρίς µεγάλη προσπάθεια, τις απώλειες πίεσης στα 

φίλτρα αέρα;  

- Για µηχανές ανάφλεξης µε σπινθήρα, πώς να ελέγχω εύκολα τα µπουζί;  

- Υπάρχει ένδειξη στα όργανα του ταµπλό για τον κινητήρα σχετικά µε την 

αποδοτικότητα καυσίµων;  

Ενσωµατωµένες συσκευές και διαχείριση καυσίµου 

Υπάρχουν αρκετές δυνατότητες υποστήριξης της διαχείρισης καυσίµου µέσω της 

τεχνολογίας πληροφορίας και επικοινωνιών (ICT): 

- Λογιστική του καυσίµου µε βάση τον ανεφοδιασµό (ίσως µε αντίστοιχες 

κάρτες, αναµεταδότες, κώδικες …) 

- Ενσωµατωµένοι µετρητές καυσίµου (σύνοψη πληροφοριών, καταχωρήσεις 

διάρκειας ή απόστασης µετακίνησης …) 

- Ενσωµατωµένος εξοπλισµός καταγραφής του στυλ οδήγησης (µε 

αξιοποίηση του συστήµατος σειριακής επικοινωνίας CAN bus βάσει του 

προτύπου ISO 11898) 

- Ενσωµατωµένος εξοπλισµός οδηγητικής ανάδρασης όσον αφορά την 

κατανάλωση και το στυλ οδήγησης  

Η χρήση ενσωµατωµένων στο όχηµα ζυγών καυσίµου µειώνει επίσης την πιθανότητα 

απάτης. Ωστόσο, οι ενσωµατωµένοι µετρητές είναι απαραίτητοι µόνο σε οχήµατα 

παλαιότερης τεχνολογίας που δεν διαθέτουν σύστηµα σειριακής επικοινωνίας CAN bus και 

άµεση ή έµµεση δυνατότητα ποσοτικοποίησης της κατανάλωσης καυσίµου. 

Ο ενσωµατωµένος εξοπλισµός καταγραφής του στυλ οδήγησης µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

για την καταγραφή του χρόνου που ο κινητήρας λειτουργεί στο ρελαντί, του ελέγχου της 

ικανότητας πρόσφυσης και της λειτουργίας του συστήµατος ABS, των µέσων στροφών, 

της µέσης ταχύτητας, του χρόνου επιτάχυνσης …  



 

31.03.2010 28/102 G. Cebrat, FGM 

Η εξεύρεση της σωστής λύσης απαιτεί τη συνεργασία όλων των εµπλεκόµενων στην 

αλυσίδα της αξίας τµηµάτων και τη σχεδίαση της πιο εφαρµόσιµης λύσης για τους 

στόλους οχηµάτων. Αναφορικά µε την ατοµική ανταµοιβή σε σχήµατα στα οποία 

εµπλέκονται περισσότεροι του ενός οδηγοί, ειδικά πλάνα που επικεντρώνονται στο όχηµα 

βοηθούν στην επιτυχή αντιµετώπιση του ζητήµατος.  

Πώς να επιτευχθεί η µεγαλύτερη αποδοτικότητα καυσίµου;  

Εφόσον πρόκειται να προµηθευτείτε µεγάλο όγκο τυπικών οχηµάτων, οι πιθανότητες να 

πάρετε αυτό που χρειάζεστε εξαρτάται από το ύψος της προσφοράς. Ακόµη όµως και µε 

µικρότερες προσφορές, µπορείτε σε συνεργασία µε κάποιον που αναλαµβάνει 

τροποποιήσεις οχηµάτων να διερευνήσετε ορισµένες βελτιώσεις. Το σηµείο, ωστόσο, που 

µπορείτε να φτάσετε µε τις παρακάτω ενέργειες, εξαρτάται από την εθνική νοµοθεσία: 

- Προσθήκη καλυµµάτων τροχών, αεροτοµές για βελτίωση της αεροδυναµικής 

- Αντικατάσταση µε ελαστικά χαµηλής αντίστασης τριβής κύλισης 

- Χρήση ειδικών λιπαντικών 

- Τροποποίηση αυτόµατης επιλογής ταχυτήτων 

- Αφαίρεση µερών του οχήµατος ή αντικατάστασή τους µε ελαφρύτερα για 

εξοικονόµηση βάρους  

Επιβατηγά οχήµατα 

Για τα επιβατηγά αυτοκίνητα ένας δείκτης είναι η κατανάλωση λίτρων καυσίµου για κάθε 

100χλµ. Επιπρόσθετα, µε έλεγχο των παρακάτω σηµείων, µπορεί κανείς να διασφαλίσει 

την µεγαλύτερη εξοικονόµηση καυσίµου κατά τη χρήση του οχήµατος: 

• Το αυτοκίνητό σας διαθέτει ένδειξη αλλαγής ταχύτητας ή µετρητή καυσίµου;  
• Το αυτοκίνητό σας επιτρέπει τη χρήση λαδιών χαµηλού ιξώδους; 
• Το αυτοκίνητό σας επιτρέπει την τοποθέτηση ελαστικών χαµηλής αντίστασης 

κύλισης; 
• Το αυτοκίνητό σας διαθέτει ρυθµιζόµενο κλιµατισµό;  

Η ισχύς του κινητήρα και το βάρος του οχήµατος αποτελούν τους κύριους παράγοντες. 

Εφόσον συµβιβαστείτε µε τη χρήση µικρότερου ή χαµηλότερης ισχύος αυτοκινήτου θα 

έχετε ήδη επιλύσει το πρόβληµα. Ειδικά όταν πρόκειται για εταιρικούς στόλους οχηµάτων, 

αυτό είναι ένα κρίσιµο σηµείο.  

Κατά τη σύγκριση οχηµάτων, θα πρέπει να ελέγχεται η κατανάλωση στον αντίστοιχο 

κύκλο οδήγησης που έχει εφαρµογή στον δικό σας τρόπο χρήσης του οχήµατος. Ένα 

όχηµα µε συνολικά καλύτερη αποδοτικότητα καυσίµου µπορεί στη δική σας περίπτωση να 

µην έχει αυτή την απόδοση.  
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Πιέστε τους προµηθευτές για παροχή προσφορών µε εναλλακτικές λύσεις υβριδικής και 

ειδικής οικολογικής µορφής.  

 

Σχήµα 13 Παράδειγµα αεροδυναµικού µπροστινού τµήµατος οικολογικού οχήµατος, που 

δεν παράγεται πλέον 

Για αυτοκινητόδροµους ανάπτυξης µεγάλων ταχυτήτων, ο πιο σηµαντικός παράγοντας 

είναι η αεροδυναµική. Σε κυκλοφορία µε πολλές στάσεις, τα υβριδικά ηλεκτρικά οχήµατα 

εξοικονοµούν τη µεγαλύτερη ποσότητα καυσίµου.  
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Σχήµα 14 Παράδειγµα ενός υβριδικού ηλεκτρικού συστήµατος ισχύος µε δυνατότητα 

διαχωρισµού της ισχύος  

Ο διαχωρισµός ισχύος επιτρέπει την οδήγηση αποκλειστικά µε ηλεκτρική ενέργεια και τη 

φόρτιση των µπαταριών κατά της διάρκειας οδήγησης µε τον κινητήρα εσωτερικής 

καύσης.  
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Φορτηγά 

Τα αντίστοιχα ερωτήµατα για την προµήθεια φορτηγών οχηµάτων είναι: 

• Η ρυµούλκα διαθέτει προσαρµόσιµο κάλυµµα? 
• H νταλίκα έχει σύστηµα παρακολούθησης πίεσης των ελαστικών? 
• Οι µουσαµάδες είναι καλά στερεωµένοι; Το µπροστινό µέρος του ηµι-

ρυµουλκούµενου οχήµατος έχει καλή εφαρµογή? 
• Είναι καλυµµένα όλα τα συστήµατα που δεν αφορούν τη διεύθυνση του 

οχήµατος? 
• Κλιµατίζεται άµεσα, χωρίς να χρειάζεται η παραµονή σε κατάσταση ρελαντί;  
• Μπορούν να χρησιµοποιηθούν ελαστικά διαφορικού µονής διάταξης; 
• Υπάρχει δυνατότητα προσαρµογής συστηµάτων διαχείρισης στόλου οχηµάτων;   

 

Σχήµα 15 Λεπτοµέρειες φορτηγού – κάλυµµα και ελαστικά διαφορικού µονής διάταξης 

Τα ελαστικά διαφορικού µονής διάταξης µπορούν να οδηγήσουν σε επίλυση ορισµένων 

προβληµατικών σηµείων, όπως µείωση της ενέργειας που καταναλίσκεται κατά την επαφή 

των ελαστικών, την κατακράτηση πετρών κ.λπ.  Το σύστηµα παρακολούθησης της πίεσης 

των ελαστικών θα έπρεπε να είναι υποχρεωτικό στις περιπτώσεις που δαπανάται πολύς 

χρόνος για τον έλεγχο όλων των ελαστικών σε τακτική βάση ή όταν τα ελαστικά δεν είναι 

καινούργια. Ειδικά στις περιπτώσεις οδήγησης εκτός δρόµου ή σε δρόµους που δεν έχουν 

καθαριστεί µετά από ατυχήµατα, ο κίνδυνος απώλειας πίεσης είναι υψηλός.  
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Σχήµα 16 Αισθητήρας πίεσης ελαστικού 

Εκτός από τις παραπάνω περιπτώσεις, η πίεση των ελαστικών πρέπει να ελέγχεται µετά 

από δραµατικές µεταβολές της θερµοκρασίας περιβάλλοντος.   

Εάν οδηγείτε όχηµα µε ρυµούλκα για µεγάλη χρονική περίοδο µε ορισµένη ισχύ, έχοντας 

για παράδειγµα παρόµοια φορτία ανά δροµολόγιο, τότε µια σε βάθος ανάλυση του χάρτη 

αποδοτικότητας του κινητήρα και της τελικής µετάδοσης είναι χρήσιµη για τη 

βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας καυσίµου.  

Εφόσον η κατανάλωση καυσίµου εξαρτάται επίσης από το ηµι-ρυµουλκούµενο όχηµα 

(µουσαµάς, εισαγωγή αέρα από µπροστά, διάταξη δίνης κ.λπ.), είναι φυσιολογικό να 

διαφοροποιείται η (χρηµατική) τιµή όταν προσφέρεται ρυµούλκηση σε τρίτα µέρη.    

 

Λεωφορεία 

Για την προµήθεια λεωφορείων εφαρµογή έχουν τα ακόλουθα ερωτήµατα:   

• Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής οχηµάτων χαµηλού βάρους π.χ. µε χάλυβα 
υψηλής αντοχής ή µε µέρη αλουµινίου για το αυτοφερόµενο πλαίσιο του 
λεωφορείου;3 

• Μπορούν τα λεωφορεία να επιτύχουν τις κατάλληλες συνθήκες κλιµατισµού και 
πίεσης από εξωτερικό σύστηµα, προτού εκκινήσετε τον κινητήρα, 
εξοικονοµώντας χρόνο από τη λειτουργία σε ρελαντί;  

• Αν όχι, µετά από πόσο χρόνο στο ρελαντί είναι το λεωφορείο έτοιµο προς 
µετακίνηση;  

• Ο κλιµατισµός σταµατάει όταν οι πόρτες ή/ και τα παράθυρα παραµένουν 
ανοιχτά;  

Μερικά ερωτήµατα είναι όµοια µε αυτά που προαναφέρθηκαν για άλλα οχήµατα: 
• Υπάρχει δυνατότητα προσαρµογής συστηµάτων διαχείρισης στόλου, τα οποία 

θα έχουν τη δυνατότητα καταγραφής παραµέτρων της οικονοµικής οδήγησης;  
• Είναι δυνατή η χρήση ελαστικών διαφορικού µονής διάταξης; 
• Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε εναλλακτικά λάδια χαµηλού ιξώδους για τη 

µείωση της τριβής;  

                                           

3 Για νέα υλικά, µπορεί να ανακύψουν νέα προβλήµατα, σχετικά για παράδειγµα µε τον τρόπο 

επίτευξης των συνδέσεων και τη διάβρωση, τα οποία όµως µπορούν να λυθούν.  
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• Είναι δυνατόν να ελέγξετε την απώλεια πίεσης στα φίλτρα αέρα; 

 

Σχήµα 17 Πλαίσιο λεωφορείου, κάλυµµα τροχού λεωφορείου  

Προτού την παραγγελία µεγάλου αριθµού οχηµάτων, ο αγοραστής δοκιµάζει τα λεωφορεία 

για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Με αυτόν τον τρόπο, εξασφαλίζει κανείς γνώση της 

πραγµατικής κατανάλωσης. Βεβαιωθείτε ότι οι δοκιµές γίνονται σε πραγµατικές συνθήκες 

και µε ρεαλιστικό φορτίο επιβατών.   

Εάν προτίθεστε να χρησιµοποιήσετε τα λεωφορεία σε διαφορετικό τύπο εδάφους ή για 

διαφορετικά δροµολόγια (π.χ. στο αεροδρόµιο αντί για αστική γραµµή), τότε 

περισσότερες ταχύτητες ή τουλάχιστον ένα µεγαλύτερο εύρος στις σχέσεις µετάδοσης θα 

πρέπει να προτιµηθούν. Η τελική σχέση µετάδοσης θα πρέπει να επιτρέπει τη λειτουργία 

του κινητήρα σε χαµηλές στροφές ακόµα και σε υψηλές ταχύτητες. Σε υψηλές ταχύτητες, 

η επιφάνεια της κάθετης τοµής του οχήµατος και ο συντελεστής αεροδυναµικής 

αντίστασης αποκτούν ιδιαίτερη σηµασία, αυξάνοντας την αεροδυναµική αντίσταση.  

Αναφορικά µε το µέγεθος του λεωφορείου, η διαφορά του λειτουργικού κόστους ενός 

τυπικού λεωφορείου και µε το κόστος εργατικών για τη χρήση ρυµουλκούµενου οχήµατος 

έχει µερικώς µειωθεί µε την εισαγωγή αυτοµατοποιηµένων συνδέσεων. Η διάθεση χώρου 

παρκαρίσµατος των ρυµουλκούµενων οχηµάτων που δεν χρησιµοποιούνται και η 

δυνατότητα  χρήσης ή µη του ρυµουλκούµενου οχήµατος ανάλογα µε το βάρος φορτίου 

είναι σηµεία που πρέπει υποχρεωτικά να ληφθούν υπόψη. 
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4.4. Οδηγός 

Όσον αφορά τους οδηγούς, οι µάνατζερ θα πρέπει να διαθέτουν δεξιότητες ψυχολογικής 

διαχείρισης, αφού οι οδηγοί αντιµετωπίζουν αρκετά προβλήµατα κατά την άσκηση της 

εργασίας τους:  

- Θυµός κατά την οδήγηση 

- Προσοχή σε κρυφούς µερικές φορές κανονισµούς της κυκλοφορίας, τους οποίους 

εάν παραβούν αντιµετωπίζουν προσωπικές συνέπειες 

- Πίεση που οφείλεται στο καθορισµένο πρόγραµµα δροµολογίων, σε καθυστερήσεις 

στους χρόνους παράδοσης ή σε αλληλουχία ενεργειών 

Η πλοήγηση έχει καταστεί πιο εύκολη υπόθεση για τον οδηγό µε τη συνδροµή των 

ηλεκτρονικών  βοηθηµάτων, αλλά η χρήση πληροφοριών που σχετίζονται µε τις 

συνθήκες της διαδροµής δεν είναι ακόµη ευρέως διαδεδοµένη.  

Στους οδηγούς λεωφορείων, δηµιουργείται επιπρόσθετο άγχος εξαιτίας:  

- Επιβατών που διαµαρτύρονται ή επιδεικνύουν κακή συµπεριφορά 

- Στέρησης προνοµιακής µεταχείρισης στα φανάρια  

- Της διαδικασίας πώλησης των εισιτηρίων 

Η προσέγγιση της οικονοµικής οδήγησης θα έπρεπε να λαµβάνει υπόψη της τα παραπάνω 

ζητήµατα, ώστε να επενδύει παράλληλα στην κοινωνική µέριµνα και στο όφελος από την 

καλύτερη παροχή υπηρεσιών και την εξοικονόµηση καυσίµου. Από την άλλη µεριά, θα 

έπρεπε να ληφθούν µέτρα για την παραχώρηση προτεραιότητας στα λεωφορεία µετά από 

στάσεις (µε την επικόλληση αυτοκόλλητων προειδοποιήσεων στο πίσω µέρος του 

λεωφορείου) και στις διασταυρώσεις (σχεδίαση από τους αρµόδιους σε θέµατα ρύθµισης 

κυκλοφορίας). 

Σήµερα, είναι σπάνιο να βρεθούν οδηγοί µε τα απαραίτητα προσόντα. Υπάρχει µεγάλη 

ανάγκη για εκπαίδευση του αντίστοιχου προσωπικού, ενώ η εκπαίδευση αυτή ενέχει και 

µεγάλο κόστος. Εποµένως, σε όλες τις ενέργειες θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη, ότι η 

επιβολή κατασταλτικών µέτρων προκαλεί επιπλέον διαδοχικές δαπάνες. Από την άλλη, η 

παρακολούθηση της κατανάλωσης καυσίµου µπορεί να αποτρέπει τα περιστατικά απάτης 

και να βοηθάει πολύ περισσότερο από ότι αρχικά αναµένονταν. Εποµένως, θα πρέπει να 

υπάρχει εξισορρόπηση της δυνητικής ζηµιάς µε την πρόσθετη επιβάρυνση.  

Η Οδηγία 2003/59/EG όρισε νέους κανόνες για τα κράτη µέλη σχετικά µε τις δεξιότητες 

των οδηγών βαρέων οχηµάτων (τύπος διπλώµατος C,D,E…). Η νεοεισαχθείσα απαίτηση 

για πρόσθετη εκπαίδευση των επαγγελµατιών οδηγών στην εθνική νοµοθεσία παρέχει την 

ευκαιρία εφαρµογής της οικονοµικής οδήγησης σε µεγάλο εύρος. Τα υποχρεωτικά 
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µαθήµατα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την εµβάθυνση στην οικονοµική οδήγηση. Ο 

κανονισµός, ο οποίος µπορεί να διαφέρει για τα κράτη µέλη, τυπικά απαιτεί 35 ώρες 

επαγγελµατικής εκπαίδευσης κάθε πέντε χρόνια µε αφετηρία εφαρµογής τα έτη 

2008/2009. Η εκπαίδευση πρέπει να γίνεται από πιστοποιηµένα ινστιτούτα (ή και 

εσωτερικά στην επιχείρηση εφόσον υπάρχει διαπίστευση). Η πρώτη εκπαίδευση θα πρέπει 

να λάβει χώρα το αργότερο 5 χρόνια µετά τη λήψη του διπλώµατος οδήγησης. Οι 

επαγγελµατίες οδηγοί λεωφορείων έχουν διορία έως το Σεπτέµβριο του 2013, ενώ οι 

οδηγοί φορτηγών έχουν έναν επιπλέον χρόνο (εκτός αν ισχύει κάτι διαφορετικό σε κάθε 

χώρα).  

Η εκπαίδευση των οδηγών είναι το στοιχείο κλειδί για την οικονοµική οδήγηση. Γενικές 

πληροφορίες για την οικονοµική οδήγηση γνωρίζουµε ήδη από τα µέσα µαζικής 

ενηµέρωσης. Η εκπαίδευση µε χρήση υπολογιστή, σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο ή σε 

πραγµατικές συνθήκες κυκλοφορίας είναι οι τρεις τύποι εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση σε 

συνθήκες πραγµατικής κυκλοφορίας προτιµάται και αποδίδει ως επένδυση σε λιγότερο από 

ένα χρόνο. Ο λόγος που προτιµάται η εκπαίδευση σε πραγµατικές συνθήκες είναι ότι από 

µόνη της η θεωρητική εκπαίδευση δεν µπορεί να πείσει παλαιούς οδηγούς. Οι τελευταίοι 

θα πειστούν µόνο από ενδείξεις σχετικές µε µετρήσιµα αποτελέσµατα και βελτιωµένη 

απόδοση καυσίµου. Η θεωρητική εκπαίδευση ενδεχοµένως να οδηγήσει σε λανθασµένη 

εντύπωση, καταδεικνύοντας ότι οι αλλαγές είναι ευεργετικές στο σύνολό τους, για 

παράδειγµα ότι µε την εφαρµογή της οικονοµικής οδήγησης, δεν χάνεις σε σηµεία όπως ο 

χρόνος ταξιδιού ή ο χρόνος σέρβις του αυτοκινήτου.  

Η εκπαίδευση ολοκληρώνεται µε δύο έως τρεις διαδροµές: 

• Στο πρώτο µάθηµα, µετράται η τιµή αναφοράς, ενώ δεν επιβαίνει εκπαιδευτής στο 

όχηµα ούτε παρακολουθεί από κάποιο εξωτερικό σηµείο, ενώ επίσης δεν έχει δοθεί 

θεωρητική εκπαίδευση. Μετά την πρώτη διαδροµή, εξηγείται στον υπό εκπαίδευση 

οδηγό η θεωρία της οικονοµικής εκπαίδευσης, όπου συµµετέχει εκπαιδευτής. 

• Στη δεύτερη διαδροµή, προαιρετικά, ο εκπαιδευτής συµβουλεύει τον οδηγό.  

• Μετά την τρίτη διαδροµή µετράται το αποτέλεσµα της εκπαίδευσης. 

 

Μέτρηση 

Αναφοράς 

Θεωρητική 

Εκπαίδευση  

 

Συµβουλευτική 

κατά την 

Οδήγηση 

2η  
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Σχήµα 18 ∆ιαδικασία εκπαίδευσης οδηγού σε πραγµατικές συνθήκες4 

Υπάρχουν εκπαιδευτικοί φορείς που παρέχουν συµβουλευτική κατά την οδήγηση µόνο ως 

πρόσθετη παροχή. Η συµβουλευτική αυτού του τύπου θεωρείται από πολλούς οδηγούς 

ενοχλητική και οπότε η συµβολή της µειώνεται. Ωστόσο, είναι γενικά αποδεκτό ότι για 

ορισµένους οδηγούς, η παροχή οδηγιών από εκπαιδευτή κατά την οδήγηση χρειάζεται, 

προκειµένου να γίνουν κατανοητές ορισµένες έννοιες της οικονοµικής οδήγησης.  

Εάν σκοπεύετε να ζητήσετε εκπαίδευση οδήγησης, ελέγξτε την ποιότητα της προσέγγισης: 

για να γίνει κατανοητή η οδήγηση απαιτείται µια καλή προσέγγιση.  Μια άλλη καλή 

πρακτική είναι η παροχή εκπαίδευσης που να αφορά συγκεκριµένους τύπους ή τεχνολογίες 

οχηµάτων. Τουλάχιστον, η εκπαίδευση για κινητήρες ντίζελ και για βενζινοκινητήρες 

πρέπει να είναι διακριτή.   

Εφόσον η προσέγγιση RECODRIVE εξετάζει και ζητήµατα ευρύτερα της οικονοµικής 

οδήγησης, στην εκπαίδευση µπορούν να συµπεριληφθούν επιπλέον πειραµατισµοί,  όπως 

διαδροµές µε κινητήρες διαφορετικής ισχύος, πρόσθετο βάρος, χρήση του κλιµατισµού µε 

ανοιχτά παράθυρα κ.λπ. Λόγω του αυξηµένου κόστους, οι δοκιµές αυτές µπορούν να 

εφαρµοστούν µε τη χρήση υπολογιστή, αλλά και σε πραγµατικές συνθήκες.   

Η οικονοµική οδήγηση και η ψυχολογική στήριξη των οδηγών οδηγούν στη δηµιουργία 

των λεγόµενων πράσινων οδηγών, δηµιουργώντας πρόσθετα οφέλη όπως µειωµένη 

συχνότητα ατυχηµάτων και λιγότερος χρόνος που δαπανάται στον ανεφοδιασµό 

καυσίµων: 

                                           

4 Pam Nelson, Reengineering Fleet Management CCG Systems, Inc. 

http://onlinepubs.trb.org/Onlinepubs/circulars/ec013/4BNelson.pdf 
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 Σχήµα 19 ∆είκτης κινδύνου σε σχέση µε το στυλ οδήγησης5 

Αλλάζοντας την οδηγητική συµπεριφορά, ο χρόνος που δαπανάται στον ανεφοδιασµό 

καυσίµων και ο κίνδυνος θανάτων από ατύχηµα µειώνονται. 

4.5. Συντήρηση 

Κατά τον έλεγχο ποιότητας της συντήρησης θα πρέπει να παρακολουθείτε τα ακόλουθα: 

- Το πλεονάζον βάρος που στην πραγµατικότητα δεν χρειάζεται  

- Ανακλαστήρες ροής οροφής που δεν είναι προσαρµοσµένοι στο κοντέινερ ή στο 
επιτρεπτό ύψος φορτίου  

- Χαµηλή πίεση ελαστικών  

- Επαφή των διπλών ελαστικών λόγω παραµορφώσεων 

- Χαµηλοί συντελεστές φορτίου 

- ∆ιαρροή πνευµατικών συστηµάτων (εύκολα ανιχνεύσιµη κατά τη διάρκεια 
λειτουργίας ή από το θόρυβο κατά την εκτόνωση ή τη διαρροή)  

Μερικά µη εµφανή προβλήµατα, όπως τα παρακάτω αναφερόµενα, µπορεί να απαιτούν 

ανάλυση σε βάθος: 

– Μη σωστή ευθυγράµµιση του άξονα 

– Απόκλιση κατευθυντήριων τροχών 

                                           

5 Green Road UK White Paper Is Safe Driving More Economical? Driver Safety and Petrol 

Consumption 
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– Αντίσταση στο φρενάρισµα 

– Λιπαντικά χαµηλού ιξώδους 

– Βουλωµένα φίλτρα αέρα 

– Μικρότερες διαρροές στο πνευµατικό σύστηµα  

– ∆ιαχείριση κινητήρα (χρονισµός ψεκασµού, χρονισµός ανάφλεξης για κινητήρες 
ανάφλεξης σπινθήρα κ.λπ.) 

4.6. Παρακολούθηση 

Υπάρχουν δύο διαφορετικές στρατηγικές παρακολούθησης. Η πρώτη αφορά στη χρήση 

συστήµατος διαχείρισης καυσίµου ή µονάδων παρακολούθησης του οδηγητικού στυλ και 

των µέσων βελτιστοποίησης, οι οποίες είναι ενσωµατωµένες στο όχηµα. Από την άλλη 

µεριά, µπορεί κανείς να προµηθευτεί όχηµα χαµηλής ισχύος ή µε δυνατότητες 

περιορισµένου ορίου ταχύτητας. 

Η ύπαρξη περισσότερων του ενός οδηγών κατά τη διάρκεια µιας περιόδου 

παρακολούθησης και µέτρησης δεν απαιτεί απαραίτητα εξεζητηµένα συστήµατα- σε 

πρώτη φάση, η οικονοµία που επιτυγχάνεται στο όχηµα µπορεί να αποδίδεται στους 

οδηγούς ανάλογα µε το χρόνο που ο καθένας οδήγησε το αυτοκίνητο. Τα υπόλοιπα 

έγκεινται στην καλή επικοινωνία µεταξύ των οδηγών.   

Πίνακας 4 Μεταβλητές παρακολούθησης αποδοτικότητας καυσίµου  

 Παρακολούθηση 

οχήµατος 

Παρακολούθηση 

οδηγού 

∆είκτες (χρόνος στο ρελαντί, 

στροφές κινητήρα…) 

Για ειδικές εφαρµογές, µε 

οµαδική αξιολόγηση 

Για ειδικές εφαρµογές, µε 

ατοµική αξιολόγηση 

Κατανάλωση καυσίµου Ελάχιστα περίπλοκο Τυπική µέθοδος 

Η κύρια εξοικονόµηση εξαρτάται από την έγκαιρη πρόβλεψη των συνθηκών κυκλοφορίας, 

για παράδειγµα χρήση µεγαλύτερης ταχύτητας χωρίς πάτηµα γκαζιού στις αναγκαστικές 

στάσεις. Αυτό δεν είναι άµεσα ανιχνεύσιµο µέσω καταγραφικών συστηµάτων, αν και ο 

χρόνος εφαρµογής υψηλότερων ταχυτήτων χωρίς πάτηµα του γκαζιού µπορεί να 

καταγραφεί, αλλά αυτή η εγγραφή θα συµπεριλαµβάνει και τις κατηφόρες, οπότε ο 

δείκτης µπορεί να ληφθεί υπόψη µόνο για οδήγηση σε επίπεδες διαδροµές.  

Τα καταγραφικά συστήµατα αυξάνουν την αξία παλαιότερων οχηµάτων και τη δυνατότητα 

εξοικονόµησης καυσίµου όταν κάποιος διαθέτει ένα τέτοιο όχηµα. Κατά την προµήθεια 

νέων οχηµάτων, καλό είναι να ελέγχεται η συµβατότητα καταγραφικών συστηµάτων που 

χρησιµοποιούνταν σε παλαιότερα οχήµατα µε τα καινούργια, ώστε να µπορούν να 

επαναχρησιµοποιηθούν. Σε παλαιότερου τύπου οχήµατα που δεν διαθέτουν σύστηµα 

σειριακής επικοινωνίας CAN bus µπορεί να απαιτούνται διαφορετικές λύσεις και 
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ενδεχοµένως να µην τοποθετούνται τέτοιου είδους καταγραφικά συστήµατα, µειώνοντας 

σηµαντικά το κόστος του συνολικού συστήµατος. 

4.7. Ανταµοιβή & Αναγνώριση 

Το σχήµα αναγνώρισης ή ανταµοιβής µπορεί να είναι σχεδιασµένο σε επίπεδο οµάδας, 

έχοντας την ίδια ανταµοιβή για όλη την οµάδα ή κάτι που να µπορεί να ωφελήσει όλα τα 

µέλη, ενώ από την άλλη το σχήµα µπορεί να επικεντρώνεται στην απόδοση ατοµικών 

ανταµοιβών. Επίσης µπορεί να υπάρχει συνδυασµός των δύο αυτών σχηµάτων. Οι δύο 

διακριτές λύσεις έχουν ως εξής: 

- Πλακέτες ή κύπελλα να αποδίδονται στους οδηγούς ή σε οµάδες οδηγών σε 

ετήσιες βραβεύσεις κατά τη διάρκεια επίσηµων συνεστιάσεων σε επίπεδο εταιρείας  

- Ατοµικά σχήµατα µπόνους, τα οποία δεν γνωστοποιούνται στο υπόλοιπο 

προσωπικό 

Επειδή ωστόσο το σύστηµα ανταµοιβών ενδέχεται να προκαλέσει συζητήσεις µεταξύ των 

εργαζοµένων ή να µην έχουν την επιθυµητή επίδραση, δίνονται παρακάτω ορισµένες 

υποδείξεις:  

Τα βραβεία σε ετήσια ή µηνιαία βάση οδηγούν σε απογοήτευση εκείνων που δεν 

κερδίζουν. Μη δηµοσιεύσιµα οικονοµικά κίνητρα δεν αποτελούν κίνητρο για προσωπικό 

που χρειάζεται εσωτερική κινητοποίηση. Καλό είναι το προσωπικό να συµµετέχει στη 

διαµόρφωση του τύπου ανταµοιβών.  

Η δυναµική του σχήµατος αποτελεί ένα σηµαντικό ζήτηµα. Η τιµή βάσης της κατανάλωσης 

καυσίµου µπορεί να µειωθεί ήδη από τη διαδικασία προµήθειας των οχηµάτων. Το 

προσωπικό συντήρησης και οι οδηγοί µπορεί να έχουν επιρροή ίσης αξίας. Ένα δίκαιο 

σχήµα θα πρέπει να ανταµείβει ισότιµα όλους αυτούς τους εµπλεκόµενους και να καθορίζει 

τη σωστή αξία βάσης για τους οδηγούς. Είναι πολύ σηµαντικό να σηµειωθεί ότι οι 

χρηµατικές ανταµοιβές δεν πρέπει να αντιµετωπίζονται ως τµήµα του κανονικού µισθού. 
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Σχήµα 20 Τύπωµα σε πόρτα 

Τα προγράµµατα κινήτρων θα πρέπει να επιβραβεύουν βάσει του αποτελέσµατος και όχι 

βάσει εσωτερικών µεταβλητών της διαδικασίας. Εφόσον αυτό είναι εφικτό, για τις 

παραµέτρους προς επιβράβευση θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα καταγραφής τους κατά 

την οδήγηση. Στην περίπτωση που η χρήση της κατανάλωσης καυσίµου ως δείκτης δεν 

είναι εφικτή, θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί ένα σύστηµα πόντων απόδοσης 

διαφορετικής βαρύτητας ανά δείκτη, το οποίο στη συνέχεια θα οδηγεί στην εξαγωγή ενός 

ενιαίου δείκτη αποτελέσµατος. 

Μετά τη διάρθρωση του σχήµατος, θα πρέπει να εφαρµοστεί µία κατάσταση αναφοράς 

που να εξασφαλίζει ότι το σχήµα είναι δίκαιο και ισότιµα αντιληπτό από όλο το 

προσωπικό: 

- Είναι το σχήµα ανταµοιβών και η στάθµιση κατανοητά και δίκαια για όλους; 

- Απαιτείται ο ίδιος βαθµός προσπάθειας από όλο το προσωπικό για να επιτύχει 

ανταµοιβή ή υπάρχουν περιπτώσεις εργαζοµένων που θα ανταµείβονται χωρίς 

στην ουσία να συνεισφέρουν ή που δεν θα µπορούν να επιτύχουν επιβράβευση 

λόγω περιορισµών µη δικής τους υπαιτιότητας;   

- Το σύστηµα αφορά το κατάλληλο προσωπικό; 

- Η ανταµοιβή είναι έγκαιρη και συχνή ώστε το προσωπικό να διατηρεί υψηλές 

επιδόσεις;  

- Υπάρχει δυνατότητα συµβολής της ανάδρασης από πελάτες στην περίπτωση 

παροχής υπηρεσιών χαµηλής ποιότητας;  

- Περιλαµβάνονται στο σχήµα µεταβλητές ανταµοιβής για όλους τους τύπους 

προσωπικοτήτων της εταιρείας;  
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- Το σχήµα ανταµοιβών ενισχύει το οµαδικό πνεύµα;  

- Υπάρχει δυνατότητα για τους λιγότερο επιτυχηµένους να τα καταφέρουν µέσω 

εκπαίδευσης ή συζητήσεων µε το προσωπικό προµηθειών και συντήρησης;  

- Μήπως το σχήµα ενέχει ιδιαίτερες δυσκολίες ή λεπτά σηµεία που αφήνουν 

αµφιβολίες; 

- Μήπως η φορολόγηση µετριάζει κατά πολύ τις επιπλέον αµοιβές; 

- Μήπως το σύστηµα ανταµοιβών καταστρέφει τη διαρκή βελτίωση;  

Η επικοινωνία µε το προσωπικό είναι σηµαντική, ενώ η έκφραση της θετικής τους άποψης 

είναι υποχρεωτική. Οι οδηγοί που δεν είναι επιλέξιµοι για ανταµοιβή θα πρέπει να 

κατανοούν τους λόγους, ενώ εκείνοι που τελικά ανταµείβονται θα πρέπει να αναγνωρίζεται 

από τους υπόλοιπους ότι πραγµατικά το άξιζαν. 
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5. Υπόβαθρο – Από τι εξαρτάται η κατανάλωση καυσίµου; 

Στη συνέχεια δίνεται το θεωρητικό υπόβαθρο, ώστε να είστε σε θέση να επιλύετε µόνοι 

σας προβλήµατα όταν δεν υπάρχουν αντίστοιχα µέτρα οικονοµικής οδήγησης ή να 

καταλαβαίνετε καλύτερα τις τυχόν υποδείξεις.  

5.1. ∆υνάµεις, Ισχύς, Ενέργεια 

Οι απαραίτητες δυνάµεις για την κίνηση ενός οχήµατος αναλύονται σε τέσσερις 

κύριες συνιστώσες: 

Αεροδυναµική αντίσταση 

όπου F είναι η δύναµη, Across είναι η επιφάνεια της 
κάθετης τοµής του οχήµατος, ρair είναι η πυκνότητα του αέρα και vair είναι η σχετική 
ταχύτητα του αέρα (συµπεριλαµβανοµένου του ανέµου). Τυπικά, η τιµή του δείκτη Cd 
εξαρτάται από την πλάγια όψη (προφίλ) του οχήµατος (βλέπε σχήµα). 

 

Σχήµα 21 Όχηµα µε υψηλή αεροδυναµική αντίσταση  

Η επιφάνεια της εγκάρσιας τοµής είναι µερικές φορές µεγαλύτερη από αυτή που 

χρειάζεται, ειδικά στα οχήµατα ελεύθερου χρόνου (SUVs), στα κλειστά φορτηγά 

αυτοκίνητα ή στις νταλίκες µεταφοράς καυσίµων µε ρυµούλκα µικρότερης διατοµής: 
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Σχήµα 22 Επιφάνεια εγκάρσιας τοµής που χάνεται λόγω ακατάλληλης ρυµούλκας 

Όλα τα κενά αυξάνουν τον συντελεστή αεροδυναµικής αντίστασης.  

 

Figure 23 Ροή σε νταλίκες– δηµιουργία υψηλότερης αεροδυναµικής αντίστασης όταν 

δεν υπάρχει ανακλαστήρας ροής οροφής 
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Εσωτερική τριβή 

Εσωτερική τριβή σηµειώνεται στον κινητήρα και στο σύστηµα παραγωγής και 

µετάδοσης της ισχύος κάθε φορά που δύο στερεά σε άµεση επαφή ή που 

διαχωρίζονται από κάποιο ρευστό (λιπαντικό) κινούνται µε κάποια σχετική ταχύτητα το 

ένα προς το άλλο. Η εσωτερική τριβή εξαρτάται από τον τύπο των υλικών στην 

περίπτωση της ξηράς τριβής και από το σύστηµα λίπανσης. 

Αντίσταση κύλισης 

όπου µroll είναι ο συντελεστής αντίστασης κύλισης, g 

είναι η επιτάχυνση βαρύτητας και mvehicle η µάζα του οχήµατος. Η αντίσταση κύλισης 

υπερισχύει της αεροδυναµικής τριβής στις χαµηλές ταχύτητες.  

Επιτάχυνση 

όπου P η ισχύς, mvehicle η συνολική µάζα του οχήµατος, a 

η επιτάχυνση του οχήµατος και v η ταχύτητα του οχήµατος. Η ενέργεια επιτάχυνσης 

υπερισχύει όταν το όχηµα λειτουργεί συνεχώς σε κύκλους στάσης - εκκίνησης.  

Τα ηλεκτρικά υβριδικά και τα ηλεκτρικά µε µπαταρία οχήµατα έχουν τη 

δυνατότητα αναγέννησης της ενέργειας που παράγεται από την επιβράδυνση, 

αλλά όχι εξολοκλήρου λόγω των εσωτερικών απωλειών (τριβή, απώλειες 

ηλεκτρικής ενέργειας…) του συστήµατος αναγέννησης. Σήµερα, εκτός από τα 

ηλεκτρικά, τα υδραυλικά και τα πνευµατικά συστήµατα διεκδικούν επίσης µερίδιο 

της αγοράς. Η χρήση των δύο τελευταίων συστηµάτων µπορεί να απαιτεί 

µικρότερη επένδυση, αλλά δεν προσφέρουν την ίδια ευελιξία µε τα ηλεκτρικά 

συστήµατα. 

Σε σταθερή ταχύτητα 130 χλµ/ώρα, οι µεγαλύτερες απώλειες προκαλούνται από την 

αεροδυναµική αντίσταση. Η αντίσταση αυξάνεται µε την ταχύτητα - η δύναµη πρέπει να 

πολλαπλασιαστεί µε την ταχύτητα για να δώσει την απώλεια ισχύος. 
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Γερµανικά Ελληνικά (για την επεξήγηση του σχήµατος) 

Energieverluste beim Fahren mit konstanter 

Geschwindigkeit 

Απώλεια ενέργειας κατά την οδήγηση µε 

σταθερή ταχύτητα  

Trägheitskraft Ροπή αδράνειας 

Innere Reibungsverluste Απώλειες εσωτερικής τριβής 

Fz-Gewicht Βάρος οχήµατος 

Geschw. Ταχύτητα 

RW Αντίσταση κύλισης 

Rollwiderstand Αντίσταση κύλισης 

Luftwiderstandskraft Αεροδυναµική αντίσταση 

Kraft ∆ύναµη 

Verbrauch Κατανάλωση 

 

Σχήµα 24 Αντίσταση για οχήµατα στα 130 χλµ/ώρα  

Ενώ µε ταχύτητα 130χλµ/ώρα η κατανάλωση είναι 6,5 λίτρα/100 χλµ, µε ταχύτητα 

160χλµ/ώρα η κατανάλωση θα ήταν 1,86 φορές µεγαλύτερη, δηλαδή 12 λίτρα/100 χλµ. 

Σε όρους κόστους και χρόνου, µε 130χλµ/ώρα εξοικονοµούνται περίπου 6€ την ώρα και 

απαιτείται στο µέγιστο 20% περισσότερος χρόνος. Εποµένως, η προσκόλληση στα όρια 

επιτρεπόµενης ταχύτητας αποδίδει για ωριαίες αµοιβές µικρότερες των 30 €/ώρα, εφόσον 

δεν ληφθεί υπόψη το κόστος για πρόστιµα και φυσιολογική φθορά. 

Για την κατανάλωση καυσίµου, όταν πρόκειται για φορτηγά, ο σχεδιασµός (αεροδυναµική) 

της καµπίνας και της ρυµούλκας έχει την ίδια σηµασία µε το σύστηµα ελαστικών/ τροχών, 

λόγω της χαµηλότερης ταχύτητας. 
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Σχήµα 25 Αντίσταση στην περίπτωση φορτηγών 

Η αεροδυναµική προκαλεί το 35-40% των απωλειών, ενώ τα ελαστικά το 42-45%. 

Μεγαλύτερες διακυµάνσεις εµφανίζονται αναφορικά µε το εύρος µετάδοσης, µε ποσοστό 

7-16%, µε τη χαµηλότερη τιµή να αντιστοιχεί σε οδήγηση σε αυτοκινητόδροµους 

µεγάλων αποστάσεων. Οι βοηθητικές συσκευές, όπως ο κλιµατισµός µε ανεµιστήρες 

καταναλώνουν 7-8%. 

 

Σχήµα 26 Αντίσταση για φορτηγά σε αυτοκινητόδροµους 

Κατανάλωση καυσίµου σε σχέση µε τον τρόπο οδήγησης  

Σε «κύκλους πόλης», η µεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας γίνεται κατά την εκκίνηση µετά 

από οδήγηση µε σταθερή ταχύτητα ή κατά την επιτάχυνση από κατάσταση στάσης. Το 

ακόλουθο σχήµα αναδεικνύει ότι η µεγαλύτερη εξοικονόµηση µπορεί να επιτευχθεί  κατά 

την ακινητοποίηση του οχήµατος (αποφεύγοντάς το αν είναι εφικτό µε ρολάρισµα) και 

στη φάση εκκίνησης (χαµηλώνοντας τις στροφές και επιταχύνοντας πιο απότοµα) – αυτό 
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δεν ισχύει στην περίπτωση υβριδικών ηλεκτρικών οχηµάτων, τα οποία έχουν τη 

δυνατότητα αναγέννησης της ενέργειας φρεναρίσµατος.  

 

Σχήµα 27 Η επίδραση των διαφορετικών τρόπων οδήγησης στην κατανάλωση καυσίµου  

 

Οι απαιτήσεις σε ενέργεια µπορούν να διατηρηθούν σε χαµηλά επίπεδα µε τους 

ακόλουθους τρόπους: 

• Με µείωση των περιττών µαζών (σε σύγκριση µε το µέσο φορτίο) επιτυγχάνεται 

χαµηλή απαίτηση σε ενέργεια στους µεταβατικούς χειρισµούς (σταµάτα – ξεκίνα 

εντός πόλεως). Τα πενταθέσια οχήµατα της δεκαετίας του εξήντα είχαν περιττό 

βάρος 625 κιλά. Τα γιαπωνέζικα µικροµεσαία έχουν 500-600 κιλά. Επιπλέον µείωση 

της µάζας είναι δυνατή µε προσαρµογή του µέγιστου αριθµού επιβατών στη µέση 

χρήση και µε χρήση αποσπώµενων καθισµάτων. Τα διθέσια µικρά αυτοκίνητα 

έχουν λιγότερο από 400 κιλά, ενώ τα µονοθέσια λιγότερο από 300 κιλά. Περαιτέρω 

µείωση επιτυγχάνεται µε πολύ ελαφριές κατασκευές, όπως η περίπτωση του 

υβριδικού twike. Έτσι, η περιττή µάζα οχήµατος µπορεί να φτάσει έως και τα 300 

κιλά για πολύ ελαφριά οχήµατα, σε σχέση µε τα 1100 έως και 1600 κιλά που είναι 

σήµερα. Η προστασία από σύγκρουση αποτελεί οπωσδήποτε ένα πρόβληµα, 

ωστόσο τα οχήµατα δυνατότητας χαµηλής απορρόφησης ενέργειας οδηγούνται 
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κυρίως σε χαµηλές ταχύτητες εντός πόλεως. Εν πάσει περιπτώσει, η απορρόφηση 

ενέργειας σε βαρύτερα οχήµατα αυξάνεται λόγω σχεδιασµού και ενσωµάτωσης 

αφρώδους αλουµινίου ή άλλων ενεργοβόρων στοιχείων. 

• Κοιτάζοντας τις στατιστικές οχηµάτων, ο διπλασιασµός του βάρους του οχήµατος 

από 1000 σε 2000 κιλά προσθέτει 125% µεγαλύτερη κατανάλωση καυσίµου, µε 

µέσο όρο τα 9λίτρα/ 100 χλµ αντί για 4λίτρα/ 100χλµ για έναν κινητήρα ντίζελ. Η 

αύξηση αυτή δεν οφείλεται µόνο στην αυξηµένη αντίσταση, αλλά και σε 

χαµηλότερη απόδοση του κινητήρα που οφείλεται στο φορτίο και στον εξοπλισµό 

που διαθέτουν τα µεγαλύτερα και ακριβότερα αυτοκίνητα. 

 

Σχήµα 28 Επίδραση του βάρους στην εξοικονόµηση καυσίµου  

• Το µικρό εµβαδό της κάθετης τοµής και η αντικατάσταση των καθρεφτών από 

κάµερες, οι οποίες έχουν πολύ µικρές απώλειες αντίστασης ειδικά σε υψηλές 

ταχύτητες οδήγησης. Οι δύο θέσεις σε διάταξη εφ’ ενός ζυγού (όπως στο 

αυτοκίνητο Volkswagens 1l) µειώνει δραστικά την επιφάνεια της εγκάρσιας 

διατοµής στο 1 τετραγωνικό µέτρο. Ο συντελεστής αντίστασης Cd του οχήµατος 

µπορεί να είναι χαµηλός, έως και 0,15 για πολύ καλά οχήµατα.  

Εποµένως, η κατανάλωση καυσίµου εξαρτάται από:  
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- Τον τύπο, το µέγεθος και την πραγµατική απόδοση του κινητήρα  

- Το κιβώτιο ταχυτήτων, µε εισαγωγή της αυτόµατης αλλαγής ταχυτήτων αντί των 

αυτόµατων κιβωτίων 

- Το βάρος του οχήµατος 

- Την αεροδυναµική αντίσταση 

- Τα ελαστικά χαµηλής αντίστασης και το µικρό εµβαδό της κάθετης τοµής των 

ελαστικών  

- Την επιλογή του πιο κατάλληλου λιπαντικού  

- Τη µετάδοση σε 2 ή σε 4 τροχούς 

Σχετικά µε τη δυνατότητα εξοικονόµησης, οι διαφορές για τις διαφορετικές εφαρµογές 

(µεγάλες αποστάσεις, σταµάτα – ξεκίνα λειτουργία) είναι εµφανείς. 

Συνοπτικά, έχουµε τις ακόλουθες οµαδοποιήσεις εξοικονόµησης ενέργειας: 

• Κατανάλωση καυσίµου ανάλογα µε τον τρόπο χρήσης του οχήµατος  

• Παράγοντες που επηρεάζουν την κατανάλωση καυσίµου (πριν και κατά τη διάρκεια 

της οδήγησης)  

Η επόµενη γενιά συστηµάτων παραγωγής/ µετάδοσης ισχύος που θα διατεθεί στην αγορά 

θα είναι ισχυρά υβριδικά ηλεκτρικά συστήµατα µε πιθανότητα µελλοντικής µετεξέλιξης σε 

ηλεκτρικά οχήµατα που θα λειτουργούν µε µπαταρίες µε γεννήτρια ισχύος, τα οποία 

τελικά µπορεί να αντικατασταθούν από κυψέλες καυσίµου µε µία µόνο µικρή δεξαµενή 

υδρογόνου ή βιοαιθανόλης. 

5.2. Απώλειες από την αεροδυναµική αντίσταση 

Η αεροδυναµική αντίσταση εξαρτάται από την επιφάνεια της εγκάρσιας τοµής, το 

οποίο σηµαίνει ότι µικρότερα αυτοκίνητα µε µικρότερα ελαστικά έχουν λιγότερες 

απώλειες. Οι σχάρες οροφής και οι πρόσθετοι εµπρόσθιοι προφυλακτήρες  (bull bars) είναι 

επιβαρυντικός εξοπλισµός. 
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Σχήµα 29 Αεροδυναµική αντίσταση  

Κατ’ εξαίρεση, υποδοχείς οροφής σε επιβατηγά οχήµατα για τη µεταφορά µεγάλων σε 
µήκος σωλήνων είναι οπωσδήποτε πιο αποδοτικοί σε όρους κατανάλωσης καυσίµου σε 
σχέση µε τη χρήση µεγαλύτερου φορτηγού για την τοποθέτηση των σωλήνων εντός του 
οχήµατος.  

 

Σχήµα 30 Υποδοχείς οροφής 

Ο δεύτερος παράγοντας είναι η οπισθέλκουσα. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών 

µειώνεται, αλλά η χαµηλότερη τιµή του συντελεστής αντίστασης σε λειτουργία του 

οχήµατος παραµένει στο 0,28 από τη δεκαετία του ’80.  

 

Ακόµη δεν έχουν παρουσιαστεί προσεγγίσεις πιο επιτυχηµένες από το Honda Insight ή 
µάλλον δεν έχουν παρουσιαστεί καν ανάλογες εµπορεύσιµες λύσεις.  

 

Σχήµα 31 Βελτίωση της οπισθέλκουσας, σχήµα σταγονιδίου 

Air drag coefficient of VW and AUDI 
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Εξαιτίας των τιθέµενων περιορισµών για το µήκος του οχήµατος, θα πρέπει να 
συµβιβαστούµε – η τέλεια µορφή σταγονιδίου  θα ήταν η τέλεια λύση αλλά προσθέτει 
πολύ µήκος. Πρακτικές λύσεις οδηγούν σε µείωση οπισθέλκουσας µε προσθήκη  
εξοπλισµού παραγωγής στροβιλισµών. 

 

Σχήµα 32 Βελτίωση της οπισθέλκουσας, λεπτοµέρειες 

Η χρήση µικρότερων εξωτερικών καθρεφτών µπορεί να αντίκειται στη νοµοθεσία. Μπορεί 
ωστόσο να υπάρχει πιθανότητα αντικατάστασής τους µε κάµερα. Εξετάζοντας το όχηµά 
σας από το έδαφος, θα διαπιστώσετε ότι όλες οι επιφάνειες από τις οποίες διέρχεται ροή 
αέρα προκαλούν αντίσταση και θα µπορούσαν να καλυφθούν από µεταλλικά φύλλα.  

Στο εµπόριο κυκλοφορούν ήδη ειδικές οικολογικές εκδόσεις επιβατηγών αυτοκινήτων, οι 
οποίες περιλαµβάνουν όλες αυτές τις βελτιώσεις.  

 

Σχήµα 33 Κάλυµµα τροχού σε Φόρµουλα 1 

Η εταιρεία Ferrari ήταν η πρώτη που χρησιµοποίησε καλύµµατα µπροστινών τροχών στη 
Φόρµουλα 1, τα οποία δεν περιστρέφονται, καθώς είναι προσκολληµένα απευθείας στο 
κεντρικό µόνιµο προσάρτηµα του τροχού. Στην πράξη, αυτά τα καλύµµατα τροχών µπορεί 
να µην είναι τόσο επικίνδυνα.  

Στην περίπτωση των φορτηγών, τα καλύµµατα τροχών, οι ανακλαστήρες ροής του αέρα 
και τα ρυµουλκά µε µουσαµά συµβάλλουν στη µείωση της οπισθέλουσας.  
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Σχήµα 34 Αεροδυναµικό φορτηγό 

Για τις νταλίκες, η λύση δεν είναι τόσο απλή. Οι κατασκευαστές πειραµατίζονται µε τη 
χρήση πρόσθετων µερών µεταξύ της νταλίκας και της ρυµούλκας, καθώς και στο πίσω 
µέρος. 
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Σχήµα 35 Λήψη µέτρων αεροδυναµικής συµπεριφοράς σε νταλίκες και ρυµούλκες6 

Άλλες εξειδικευµένες µετατροπές δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδοµένες στην αγορά.7 

Ακόµη και για εξειδικευµένες εφαρµογές όπως τα φανάρια ή τα τρέιλερ, υπάρχουν λύσεις 
για τη βελτίωση της αεροδυναµικής τους (ωστόσο αυτές θεωρούνται υποδεέστερες): 

 

Σχήµα 36 Βελτίωση του συντελεστή αντίστασης, εξειδικευµένες εφαρµογές 

5.3. Απώλειες συστήµατος ισχύος 

Στις µηχανές εσωτερικής καύσης, ο λόγος της αποδιδόµενης προς την προσφερόµενη 

ενέργεια, στην πράξη, είναι 30% σε µεγάλη ισχύ και 11-12% σε χαµηλή ισχύ. Όταν ο 

κινητήρας λειτουργεί στο ρελαντί, η µόνη απαίτηση σε ισχύ είναι η εσωτερική τριβή. 

                                           

6 sources IVECO and http://www.goodyear.com/truck/pdf/radialretserv/Retread_S9_V.pdf 

7 Simple and Low-Cost Aerodynamic Drag Reduction Devices for Tractor-Trailer Trucks Richard M. 

Wood and Steven X. S. Bauer SOLUS – Solutions and Technologies 
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Γερµανικά Ελληνικά (για την επεξήγηση του σχήµατος) 

Energieumstzung in Ottomotoren (bei 

Volllast, typisch) 

Μετατροπή ενέργειας σε βενζινοκινητήρες 

(σε πλήρη φόρτιση, χαρακτηριστικό 

παράδειγµα) 

Verlust über… Απώλειες που οφείλονται σε… 

…Kühlung …κλιµατισµό 

…Abgas …απαγωγή καυσαερίων 

…Nutzleistung …έξοδος ισχύος κινητήρα 

…Reibung …τριβή 

43% = Innenleistung 43% = παραγόµενη ισχύς 

…für Antrieb (Antriebskraft an der 

Kupplung) 

…για την οδήγηση (δύναµη στο συµπλέκτη) 

*) bei Teillast: Nutzleistung 10-20%, 

Reibungsanteil erhöht 

*) µε φορτίο: ισχύς κινητήρα 10-20%, 

αύξηση της τριβής 

*) bei Leerlauf: Nutzleistung 0, Reibung = 

Innenleistung! 

*) στο ρελαντί: ισχύς κινητήρα 0, τριβή = 

παραγόµενη ενέργεια 

 

Σχήµα 37 Απώλειες στους κινητήρες εσωτερικής καύσης  

Η εξοικονόµηση καυσίµου εξαρτάται κατά κύριο λόγο από την ισχύ του κινητήρα, η οποία 

σχετίζεται µε τον αριθµό των κυλίνδρων, τον κυβισµό κ.λπ. και αυξάνει την εσωτερική 

Μετατροπή της 

ενέργειας (σε 

πλήρη φόρτιση) 
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τριβή. Ένας κινητήρας ισχύος 60 κιλοβάτ αντιστοιχεί σε τριβή στον κινητήρα της τάξης 

των 12 κιλοβάτ. Η απόδοση του κινητήρα επηρεάζεται από:  

- Τον τύπο του κινητήρα (εσωτερικής καύσης ή επιβαλλόµενης ανάφλεξης) 

- Τη χρήση της θερµότητας καυσαερίων (τουρµπο-συµπιεστής) 

- Τον έλεγχο των βαλβίδων και της ποσότητας του συµπιεσµένου αέρα (κύκλος 

Miller/Atkinson) 

- Το λογισµικό του κινητήρα που δηµιουργεί πλεονάζουσα ενέργεια 

- Λειτουργία σταµάτα/ ξεκίνα ή αναγέννηση της ενέργειας φρεναρίσµατος  

Καλή εξοικονόµηση καυσίµου επιτυγχάνεται µε µείωση της εσωτερικής τριβής, δηλαδή της 

τριβής στον κινητήρα και απαιτεί την εφαρµογή των ακόλουθων µέτρων: 

• Μετατροπές στον στροφαλοφόρο άξονα (για την αποφυγή εµπλοκών του 

δακτυλίου πιστονιού) 

• Επάλειψη του περιστροφικού βραχίονα και του περιβλήµατος του εµβόλου µε 

δισουλφίδιο µολυβδαίνιου  

• Μονοστρωµατικές επικαλύψεις νιτριδίων µετάλλων µεταπτώσεως στο ελατήριο 

λαδιού και στις αρθρώσεις γενικά 

• Αντικατάσταση του εδράνου ολίσθησης µε σφαιρικό έδρανο  

Τριβή αναπτύσσεται επίσης στον µειωτήρα, στο διαφορικό κ.λπ. Με ισχύ κινητήρα της 

τάξης των 60 κιλοβάτ, ο µειωτήρας καταναλώνει τριβή 3 κιλοβάτ, ενώ το διαφορικό 2 

κιλοβάτ.  

 

Απώλειες λόγω τριβής στο συνολικό σύστηµα 

παραγωγής/ µετάδοσης ισχύος 

π.χ. 60 κιλοβάτ ισχύς κινητήρα, απώλειες 

Τριβή στον κινητήρα 
περίπου 12 κιλοβάτ 

Τριβή στο κιβώτιο 
περίπου 3 κιλοβάτ 

Τριβή στο διαφορικό 
περίπου 2 κιλοβάτ 
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Σχήµα 38 Τριβή συστήµατος παραγωγής/ µετάδοσης ισχύος 

Είναι σηµαντικό να γνωρίζουµε ότι η τριβή εξαρτάται περισσότερο από τις στροφές 

λειτουργίας και λιγότερο από τη ροπή, άρα οι εσωτερικές συγκεκριµένες απώλειες είναι 

µεγαλύτερες στην οδήγηση εντός πόλεως. Εποµένως, ειδικά λάδια κινητήρα που 

προσαρµόζονται στη θερµοκρασία περιβάλλοντος και στην εκάστοτε χρήση του 

οχήµατος µπορεί να παίξουν ρόλο στην εξοικονόµηση καυσίµου για οδήγηση 

εντός πόλεως.  

 

Γερµανικά Ελληνικά (για την επεξήγηση του 

σχήµατος) 

Kraftstoffersparnis als Funktion von 

Drehmoment und Drehzahl 

Εξοικονόµηση καυσίµου σε σχέση µε τη 

ροπή και τις στροφές  

Messergebnisse Αποτελέσµατα δοκιµών 

Motorenöl Λάδι κινητήρα 

Referenzöl Λάδι για τις τιµές αναφοράς 

Motor Κινητήρας 

Drehmoment Ροπή 

Motordrehzahl Στροφές (ταχύτητα περιστροφής) 

Einsparung Εξοικονόµηση 

  

Mechan. Wirkungsgrad Μηχανική απόδοση 

Kraftstoffersparnis Εξοικονόµηση καυσίµου 
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Σχήµα 39 Μείωση της εσωτερικής τριβής κινητήρα  

Θεωρείται ότι οχήµατα µεγαλύτερης ισχύος λειτουργούν πιο αποδοτικά σε µεγαλύτερες 

ταχύτητες. Αυτό θα µπορούσε να αποβεί πολύ επικίνδυνο, αφού κάποιος µπορεί να προβεί 

σε αγορά οχήµατος µεγαλύτερης ισχύος από αυτή που χρειάζεται. Όπως προαναφέρθηκε, 

η ισχύς εξαρτάται από την ταχύτητα. Επίσης, έχουµε µια µικρή µείωση της απόδοσης του 

κινητήρα πάνω από τη µέγιστη ροπή. Συνολικά, εποµένως, οδηγώντας διαρκώς µε µεγάλες 

ταχύτητες ένα όχηµα µεγάλης ισχύος εξοικονοµείται καύσιµο, αλλά στην πραγµατικότητα  

χάνεις χρήµατα, µε δεδοµένο ότι οι µεγαλύτεροι κινητήρες έχουν µεγαλύτερη µάζα και 

περισσότερη τριβή, το οποίο οδηγεί σε πρόσθετες απώλειες σε συνθήκες µη συνεχούς 

λειτουργίας και σε χαµηλή ταχύτητα. Η µέγιστη οικονοµία καυσίµου είναι στα 83 χλµ/ 

ώρα, ωστόσο η οδήγηση χαρακτηρίζεται από µια στασιµότητα, και η λίγο χαµηλότερη 

ταχύτητα δεν θα έχει µεγάλη διαφορά. Η επιτάχυνση ωστόσο οδηγεί οπωσδήποτε σε 

µεγαλύτερη κατανάλωση καυσίµου. 

 

 

Σχήµα 40 Βέλτιστη ταχύτητα οικονοµικής και ασφαλούς οδήγησης 

Η επιτάχυνση µειώνει επίσης τον κύκλο ζωής των ελαστικών, όπως αυτό φαίνεται στο 

παρακάτω σχήµα: 
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Σχήµα 41 Χρόνος ζωής ελαστικών σε σχέση µε την ταχύτητα που αναπτύσσεται 

Βέβαια, η επιτάχυνση προκαλεί επίσης πρόσθετο κόστος για συµπλέκτη, τακάκια κ.λπ.… 

5.4. Απώλειες στους τροχούς και στα ελαστικά 

Αναφορικά µε την αγορά ελαστικών αποδεικνύεται ότι θα πρέπει να λαµβάνεται 

υπόψη το απαιτούµενο προφίλ (κυρίως όσον αφορά στη µέγιστη ταχύτητα) 

ανάλογα µε τη χρήση. Επίσης, το µέγεθος και το βάρος των ελαστικών επηρεάζουν 

την οπισθέλκουσα.  

Με τη χρήση µικρότερων και υψηλής πίεσης ελαστικών µε ανάλογο πέλµα επιτυγχάνεται 

χαµηλή αντίσταση κύλισης. Για τα προβλήµατα ασφαλείας που ενδεχοµένως προκαλούν 

τα µικρά ελαστικά, η λύση βρίσκεται στα συστήµατα αντιµπλοκαρίσµατος των τροχών 

(ABS) και σε εξελιγµένα συστήµατα προειδοποίησης του οδηγού όταν η απόσταση από το 

προπορευόµενο όχηµα µειώνεται επικίνδυνα. Ο συντελεστής κύλισης µroll µπορεί να πάρει 

χαµηλές τιµές έως και 0.0025[8], αλλά συνήθως είναι της τάξης του 0.005 µε 0.008 για 

ελαστικά τύπου ποδηλάτου και 0.010 µε 0.015 για ελαστικά αυτοκινήτου. Με τα διπλά 

λάστιχα, η αντίσταση επηρεάζεται επίσης από τις διαφορετικές διαµέτρους και από τυχόν 

σφηνωµένα πετραδάκια. 

Μία δοκιµή για θερινά ελαστικά, η οποία διεξήχθη από αυστριακό οργανισµό (VKI) 

ενηµέρωσης του καταναλωτή, αποκάλυψε ότι η διαφορά σε κατανάλωση µεταξύ του 

χειρότερου και του καλύτερου ελαστικού είναι της  τάξης του 0.3 µε 0.5 λίτρα/100χλµ. 

Άλλες παράµετροι που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι η ανθεκτικότητα, το κράτηµα, η 
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άνεση, η υδρολίσθηση και ο θόρυβος. Τα ελαστικά χαµηλής αντίστασης υπολείπονται σε 

συµπεριφορά σε υγρές συνθήκες, αλλά είναι πολύ ανθεκτικά. 

Γερµανικά Ελληνικά (για την επεξήγηση του σχήµατος) 

Jeder Reifen stellt ein abgestimmtes 

System zur Erzielung von Allround-

Eigenschaften dar 

Κάθε ελαστικό αντιπροσωπεύει ένα 

σύστηµα για την επίτευξη ενός συνόλου 

χαρακτηριστικών  

 

Geräusch Θόρυβος 

Rollwiderstand Αντίσταση κύλισης 

Laufleistung Χιλιοµετρική κατανάλωση 

Aquaplaning Υδρολίσθηση 

Nassgriff Κράτηµα σε υγρές συνθήκες 

Fahrkomfort Άνεση στην οδήγηση 

Bewertung >100% ist “besser” Εκτίµηση >100% (τιµή αναφοράς) είναι η 

καλύτερη λύση 

  

Referenz Αναφορά 

Systemeingriff zur Veränderung von 

Eigenschaften 

Παρεµβάσεις στο σύστηµα για αλλαγή των 

χαρακτηριστικών  

Jeder Eingriff in dieses System – mit dem Ziel 

selektiver Verbesserung bestimmter 

Eigenschaften – führt zu einer Veränderung des 

gesamten Eigenschaftenprofils. Hierbei kommt 

es auch zu Eigenschaftseinbußen. 

Κάθε παρέµβαση στο σύστηµα – µε 

αντικειµενικό σκοπό την επιλεκτική βελτίωση 

συγκεκριµένων ιδιοτήτων-  οδηγεί σε 

τροποποίηση του συνόλου των 

χαρακτηριστικών του προφίλ. Σε αυτή την 

περίπτωση πρέπει επίσης να αναµένονται 

απώλειες χαρακτηριστικών.  
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Σχήµα 42 Παράγοντες σχεδιασµού ελαστικών για επίτευξη αποδοτικότητας καυσίµου  

Ενώ ο ανταγωνισµός µεταξύ ασφάλειας και αποδοτικότητας καυσίµου αποτελεί 

πραγµατικότητα για την τεχνολογία του σήµερα, νέες εφευρέσεις µπορεί να φέρουν στο 

φως κάποια σηµαντική εξέλιξη. Εκτός, για παράδειγµα, από τα νέα υλικά, σηµαντικός 

µπορεί να αποβεί ο συνδυασµός δύο τύπων τροχών σε έναν (επιτυγχάνοντας έτσι 

περισσότερο κράτηµα όταν αυτό απαιτείται) και ο έλεγχος του κρατήµατος µε την πίεση 

των ελαστικών να εξισορροπεί ζητήµατα φορτίου. 

Ας σηµειωθεί ότι – ειδικά για ελαστικά µοτοποδηλάτων- µεγάλη σηµασία, εκτός από το 

εξωτερικό υλικό, έχει και το σχήµα. Λεπτά πλαϊνά τοιχώµατα, αλλά µε δυνατότητα 

πλήρους αναγέννησης, οδηγούν σε µετατροπή λιγότερης ενέργειας σε θερµότητα.   
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5.5. Συµπληρωµατικές καταναλώσεις 

Τα τελευταία χρόνια, έχουµε δει την εισαγωγή ορισµένων συστηµάτων στα αυτοκίνητα 

που απαιτούν πρόσθετη κατανάλωση:  

- Ενισχυτές 

- Ενσωµατωµένοι υπολογιστές και συστήµατα πλοήγησης  

- Κλιµατισµός 

- Φορτιστές 

- Αυτόµατο άνοιγµα παραθύρων 

- Αυτόµατο άνοιγµα θυρών (και πορτµπαγκάζ) 

- Αυτόµατη προσαρµογή καθισµάτων 

- Σύστηµα ελέγχου αποστάσεων 

- Θέρµανση καθισµάτων και εξαερισµός  

- Θέρµανση καθρέφτη και αυτόµατη αναδίπλωση  

- Θέρµανση παρµπρίζ  

- Υαλοκαθαριστήρες µε ανιχνευτή βροχής  

- Παράλληλο σύστηµα παρκαρίσµατος 

Τουλάχιστον, η τεχνολογία LED βοήθησε στη µείωση της απαιτούµενης ισχύος. Ο 

κλιµατισµός αποτελεί οπωσδήποτε τη µεγαλύτερη κατανάλωση στη λίστα, αλλά όλες οι 

συσκευές προσθέτουν στο όχηµα βάρος, το οποίο µε τη σειρά του οδηγεί σε µεγαλύτερη 

κατανάλωση καυσίµου. 

5.6. Σχόλια για τα Ηλεκτρικά και τα ∆ιπλής Πρόωσης 

Οχήµατα  

Τα ηλεκτρικά οχήµατα έχουν κάποια προβλήµατα όσον αφορά στη βελτιστοποίηση του 

σχεδιασµού τους. Η ενδυνάµωση της αυτονοµίας τους σηµαίνει µεγαλύτερο βάρος και 

εποµένως αυξηµένες απαιτήσεις σε ενέργεια. Σε συνδυασµό µε την ανεπαρκή παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας στο σύστηµα, δεν υπάρχει κέρδος αποδοτικότητας. Με τα οχήµατα 

διπλής πρόωσης, το πρόβληµα αυτό επιλύεται µε τη χρήση κινητήρα που µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί για µεγάλες αποστάσεις. Με οδήγηση σε χαµηλές ταχύτητες, ο κινητήρας 

αυτός µπορεί να έχει χαµηλή κατανάλωση. ∆εν απαιτείται µεγαλύτερος συσσωρευτής. Με 

φόρτιση της µπαταρίας από τον κινητήρα εσωτερικής καύσης οδηγούµαστε σε έναν 

σειριακό υβριδικό – ηλεκτρικό σχεδιασµό, ο οποίος είναι µια καλή ιδέα για απαιτήσεις 

χαµηλής µέγιστης ισχύος. ∆ιαφορετικά, η µάζα που θα προστίθετο µε την εφαρµογή ενός 

συστήµατος γεννήτριας και ηλεκτρικού κινητήρα σε ένα υβριδικό όχηµα θα ήταν πολύ 

µεγάλη. Τα υβριδικά οχήµατα ρεύµατος, γνωστά ως HEVs, δεν προορίζονται για οδήγηση 
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σε µεγάλες αποστάσεις µε τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας. Η µετασκευή του οχήµατος µε 

µεγαλύτερες µπαταρίες ενδεχοµένως να οδηγήσει σε θερµικά προβλήµατα του ηλεκτρικού 

συστήµατος, αν και δεν είναι απαραίτητο.  
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Πίνακας 5 Υποδείξεις για τη χρήση υβριδικών συστηµάτων παραγωγής/ µετάδοσης 

ισχύος (πηγή: έργο sugre)  

Εφαρµογή Υπηρεσία µε 

υποχρεωτικές 

στάσεις;  

Κυκλοφοριακή 

συµφόρηση; 

Υπόδειξη  

Λεωφορεία αστικών 

δροµολογίων 

Ναι, προσδιορισµένες 

πλήρως 

Συχνά Μεγάλη εξοικονόµηση 

Οχήµατα για οδικές 

υπηρεσίες κοινής 

ωφέλειας (εκχιονιστικά, 

καθαριότητα οδών…) 

Όχι Μερικώς, όταν 

χρειάζεται µετακίνηση 

µπρος - πίσω 

Καµία βελτίωση µε χρήση 

διαρκώς κινούµενων 

οχηµάτων  

Συλλογή οικιακών 

απορριµµάτων και 

ανακυκλώσιµων υλικών  

Συχνές στάσεις, αλλά 

όχι πλήρως 

προσδιορισµένες  

Πολύ συχνά Μεγάλη εξοικονόµηση 

εφόσον ο βοηθητικός 

εξοπλισµός είναι 

ηλεκτρικός 

Συντήρηση δηµόσιων 

κάδων απορριµµάτων ή 

άλλου εξοπλισµού 

τοποθετηµένου στο 

οδικό δίκτυο 

Συχνές στάσεις, 

πλήρως 

προσδιορισµένες 

Όχι πολύ συχνά Σηµαντική εξοικονόµηση 

Υπηρεσίες 

ταχυµεταφορών και 

παράδοσης δεµάτων  

Όχι συχνές, µόνο στα 

φανάρια  

Κυρίως σε φανάρια Σηµαντική εξοικονόµηση 

εντός πόλεως 

∆ιανοµές (ταχυδροµείο, 

γαλακτοκοµικών…) 

Εξαρτάται από τον 

αριθµό πελατών ανά 

δροµολόγιο 

Μόνο σε φανάρια Σηµαντική εξοικονόµηση 

εντός πόλεως 

Γενικές υπηρεσίες 

κυκλοφορίας 

(προσωπικό 

συντήρησης) 

Όχι συχνές, µόνο στα 

φανάρια 

Μόνο σε φανάρια Ελάχιστη βελτίωση 

Μεταφορές σε µέσες και 

µεγάλες αποστάσεις  

Ελάχιστες Μόνο εντός πόλεως 

και σε 

αυτοκινητόδροµους 

µε συµφόρηση 

Καµία αύξηση της 

αποδοτικότητας 

Βαρέα οχήµατα σε 

ορυχεία/ εργοστάσια 

Συχνές Όχι Σηµαντική εξοικονόµηση 

όταν εξυπηρετούνται 

µικρές εκτάσεις 
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6. Πώς να επιτύχετε µεγαλύτερη εξοικονόµηση – 

κατανάλωση καυσίµου και επιλογή οχήµατος 

Στο παρόν καταδεικνύεται η επίδραση της προµήθειας στο κόστος καυσίµων κατά τη 

χρήση του οχήµατος.  

6.1. Τύπος οχήµατος 

Ο σηµαντικότερος παράγοντας επιρροής είναι η επιλογή του κατάλληλου οχήµατος. 

Υποθέτοντας ότι ένα διθέσιο όχηµα καταναλώνει 4λίτρα/100χλµ και ένα τετραθέσιο 

6λίτρα/100χλµ και εσείς προτίθεστε να χρησιµοποιήσετε το προς προµήθεια όχηµα κατά 

90% για δύο άτοµα και κατά 10% για 4 άτοµα, µπορείτε, σε συνεννόηση, δύο οδηγοί να 

επιλέξετε δύο οχήµατα και η συνολική κατανάλωση καυσίµου θα είναι: 

χλµτραλχλµτραλχλµτραλ 100/4.4100/)44(%10100/4%90 ίίί =+⋅+⋅  

Με χρήση του αντίστοιχου οχήµατος σε κάθε περίπτωση, η συνολική κατανάλωση 

καυσίµου είναι ακόµη χαµηλότερη: 

χλµτραλχλµτραλχλµτραλ 100/2.4100/6%10100/4%90 ίίί =⋅+⋅  

Σε σύγκριση µε τη χρήση ενός µόνο µεγαλύτερου αυτοκινήτου µε κατανάλωση 

6λίτρα/100χλµ, εξοικονοµείτε 27 µε 30%. Αν ωστόσο θέλετε να αποφύγετε την αγορά 

δύο αυτοκινήτων, γλυτώνετε περισσότερα χρήµατα, αφού εξοικονοµείτε από το κόστος 

αγοράς και συντήρησης. Εποµένως, η καλύτερη εναλλακτική µπορεί να είναι η ταυτόχρονη 

χρήση δύο οχηµάτων από δύο οδηγούς ανάλογα µε τις ανάγκες. 

Βέβαια, οι ανάγκες που θα 

προκύπτουν, όπως για 

παράδειγµα η διευκολυντική 

µεταφορά ατόµων, µπορεί να 

ακυρώνουν τον παραπάνω 

υπολογισµό, ωστόσο 

καταδεικνύεται η σηµασία της 

αρχικής επένδυσης για το ύστερο 

κόστος χρήσης. Συχνά, η επιλογή 

δύο εναλλακτικών, µία για το 30 

και µία για το 60% των 

απαιτήσεων είναι η πιο 

κατάλληλη για χαµηλότερο 

συνολικό κόστος. Πρόσθετη 

Για παράδειγµα, ένα µικρό όχηµα που χρησιµοποιείται 

µόνο για φορτία αιχµής θα επιστρέψει στο αµαξοστάσιο, 

ενώ θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί ένα µεγαλύτερο 

όχηµα το οποίο δεν χρησιµοποιείται σε νεκρούς χρόνους. 

Όταν ο οδηγός είναι εκτός καθήκοντος, µετά την 

οδήγηση του µεγάλου οχήµατος στο αµαξοστάσιο, το 

µικρό όχηµα αντικαθιστά το µεγάλο και επιτυγχάνεται 

µείωση του συνολικού κόστους χρήσης. Η παράδοση 

µπορεί να οργανωθεί και µέσω µικρής παράκαµψης, 

οπότε δεν δηµιουργούνται προβλήµατα µεταφοράς του 

φορτίου από το ένα όχηµα στο άλλο. Στην περίπτωση της 

δηµόσιας συγκοινωνίας το πρόβληµα δεν είναι τόσο 

σοβαρό. 
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δυνατότητα µεταφοράς φορτίου (εξωτερικά) ή επιπλέον καθισµάτων διατίθεται επίσης 

στην περίπτωση των µικρών αυτοκινήτων. Για µεταφορά φορτίου και επιβατών, το κλειδί 

είναι ο συντονισµός. Για παράδειγµα, η εναλλαγή οχηµάτων κατά τη διάρκεια της 

διαδροµής µπορεί να αποδώσει καλύτερες συνολικά επιδόσεις, αφού πάντα η πρώτη 

σκέψη είναι ότι το µεγαλύτερο όχηµα µπορεί να ανταπεξέλθει σε όλες τις συνθήκες. 

Ωστόσο, αυτή η πρώτη συλλογιστική δηµιουργεί µεγαλύτερο κόστος ιδιοκτησίας, όταν το 

όχηµα δεν χρησιµοποιείται για το µέγιστο δυνατό φορτίο που µπορεί να µεταφέρει. 

Λεωφορεία και Φορτηγά 

Οι διαχειριστές στόλου λεωφορείων και φορτηγών έχουν µικρότερη επιρροή στην ισχύ 

του κινητήρα και στο µέγεθος του οχήµατος, εφόσον αυτό υπαγορεύεται από το φορτίο 

και όχι από την αντίληψη του αγοραστή. Επικεντρώνοντας στην οργάνωση της 

λειτουργίας, µπορούµε να εισάγουµε νέες αντιλήψεις:  

- Χρήση ρυµούλκας 

- Σωστή σύνθεση του στόλου 

Επιζητώντας αποδοτικότητα στις δηµόσιες συγκοινωνίες,  µπορεί κανείς να δει τις 

παρακάτω λύσεις: 

  

Σχήµα 43 Ρυµουλκά λεωφορεία 

Σε µερικές χώρες, ωστόσο, η στάθµευση ρυµουλκών δεν επιτρέπεται εντός των πόλεων! 

Αυτός ο τύπος λεωφορείου έχει εφαρµογή, µόνο εφόσον ο χρονικός προγραµµατισµός 

των δροµολογίων το επιτρέπει. Για παράδειγµα, για πολύ µεγάλες διαδροµές µε µεγάλη 

διακύµανση στον αριθµό των επιβατών η λύση αυτή δεν προσδίδει όφελος. 

6.2. Ποιότητα Οχήµατος 

Η ποιότητα ενός οχήµατος δεν αντανακλάται µόνο στην τιµή, αλλά και στην 

κατανάλωση καυσίµου. Η µεγαλύτερη εξοικονόµηση επιτυγχάνεται σε σχέση µε τον 
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αριθµό των κυλίνδρων/ µέγεθος κινητήρα και τον πρόσθετο εξοπλισµό που βέβαια 

δηµιουργεί επιπλέον µάζα. Στα επιβατηγά αυτοκίνητα, η κατανάλωση καυσίµου µετράται 

µε τυποποιηµένη δοκιµή. Εφόσον δεν συµπεριλαµβάνονται στη δοκιµή αυτή, θα πρέπει 

επίσης να ελεγχθεί η κατανάλωση σε σχέση µε: 

- Τον κλιµατισµό 

- Τα ενσωµατωµένα µέσα ψυχαγωγίας  

- Άλλες ηλεκτρικές καταναλώσεις 

Αν οι καταναλώσεις αυτές λειτουργούν για µεγάλη χρονική διάρκεια, η µέση κατανάλωση 

καυσίµου είναι µεγαλύτερη από αυτή που προκύπτει από την παραπάνω αναφερόµενη 

δοκιµή (αναγραφή σε ετικέτα).  

∆είκτες οικονοµίας καυσίµου 

Οι δείκτες αποδοτικότητας καυσίµου βοηθούν τον οδηγό να επιτυγχάνει χαµηλή 

κατανάλωση καυσίµου.  

 

Σχήµα 44 ∆είκτες οικονοµίας καυσίµου 

Οι συσκευές που φαίνονται στο σχήµα έχουν απλούς δείκτες, µπάρα ή σύνθετα δεδοµένα 

για τη διαδροµή. Η πράξη έχει δείξει, ότι σε οδήγηση στην πόλη οι οδηγοί δεν 

εµπιστεύονται τους δείκτες που αφορούν την τρέχουσα κατανάλωση καυσίµου. Επίσης, η 
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διάταξη αυτή δεν βοηθάει πολύ στην προσαρµογή του τρόπου οδήγησης, αφού δείχνει 

στιγµιαίες ενδείξεις, του τελευταίου δευτερολέπτου. Από την άλλη, ένας µέσος όρος 

µπορεί να µην φανερώνει ξεκάθαρα αν ο οδηγός βελτιώνεται κατά τη διάρκεια της 

διαδροµής. Απαιτείται, εποµένως, µια ενδιάµεση λύση. Με µόνη την ένδειξη της απόδοσης 

του κινητήρα δεν δίνονται στοιχεία για τις πρόσθετες καταναλώσεις ή για την επίδραση 

της ταχύτητας.   

Για τις νταλίκες, η συνολική αποδοτικότητα εξαρτάται από τη ρυµούλκα. Έτσι, το κύριο 

κριτήριο ποιότητας είναι η αεροδυναµική της ρυµούλκας:  

Πλαϊνές ποδιές 

Οι πλαϊνές ποδιές είναι µεταλλικά φύλλα που µοντάρονται στις πλευρές των ρυµουλκών, 

αρχικά µε στόχο την προστασία. Ο νέος αεροδυναµικός σχεδιασµός των πλαϊνών ποδιών 

µειώνει ουσιαστικά τα ρεύµατα αέρα κατά µήκος των πλαϊνών και κάτω από τη ρυµούλκα 

και εποµένως και την αντίσταση. Τα πρώτα τεστ οδήγησης µε ρυµούλκα εξοπλισµένη µε 

αεροδυναµικές πλαϊνές ποδιές σε ευθεία πορεία δηµόσιου δρόµου κατέδειξαν µείωση της 

κατανάλωσης καυσίµου της τάξης του 5 έως 15%.  Μετέπειτα έρευνα που περιελάµβανε 

τεστ µακράς λειτουργίας µε τη βοήθεια ΤΝΤ (Template Numerical Toolkit) έδειξε µείωση 

της κατανάλωσης καυσίµου κατά 10%. Τα αποτελέσµατα αυτά επιβεβαιώνουν τους 

υπολογισµούς και τα ευρήµατα των τεστ σε σήραγγα αεροδυναµικών συνθηκών: αυτά 

είχαν ήδη καταδείξει ότι η παρατηρηµένη µείωση της αεροδυναµικής αντίστασης της τάξης 

του 14-18% οδηγούσε σε 7 - 9% λιγότερη κατανάλωση καυσίµου. Στην πράξη, τα 

νούµερα είναι ακόµη καλύτερα.  

(βλέπε Σχήµα 35) 

Σχεδιασµός «Ουρά βάρκας» 

Έχουν ήδη ξεκινήσει δοκιµές για τη µορφή αυτοκινήτου που είναι γνωστή ως ουρά 

βάρκας. Τέτοιες κατασκευές στο πίσω µέρος µιας ρυµούλκας εξασφαλίζουν µείωση των 

ρευµάτων κενού και αέρα που σχηµατίζονται όταν η ρυµούλκα κινείται. Στη θεωρία, ο 

σχηµατισµός αυτός µπορεί επίσης να οδηγήσει σε µείωση της αντίστασης του αέρα της 

τάξης του 30%, µε µείωση της κατανάλωσης καυσίµου από 10 έως 15%. Για πρακτικούς 

λόγους, οι κατασκευές αυτές έχουν το µικρότερο δυνατό µέγεθος. 
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Σχήµα 45 Αεροδυναµικό τελείωµα ρυµούλκας 

Περιορισµοί στην πρακτική τους χρήση, κυρίως κατά τη φόρτωση και εκφόρτωση 

εµπορευµάτων, ζητήµατα ασφαλείας και προβλήµατα υπέρβασης του µέγιστου µεγέθους 

των οχηµάτων εµποδίζουν την χρήση τους σε πολλούς τύπους οχηµάτων. Η έρευνα 

επικεντρώνεται στην απόκτηση γνώσης και στην ανάπτυξη διάφορων πρακτικών λύσεων.  
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Έλεγχος πίεσης ελαστικών 

Υπάρχουν συστήµατα για φούσκωµα των ελαστικών ενώ το όχηµα είναι εν κινήσει ή 

συστήµατα που προειδοποιούν τον οδηγό σε περίπτωση απώλειας πίεσης. Η ποιότητα των 

συστηµάτων φαίνεται κατά την αλλαγή ελαστικών ή µε τη συµπεριφορά τους σε κακές 

καιρικές συνθήκες και στο αλάτι. Η χρήση τέτοιων συστηµάτων συνιστάται όταν υπάρχει 

υψηλός κίνδυνος να ξεφουσκώσουν τα λάστιχα και χρησιµοποιούνται διπλά ελαστικά, διότι 

οι διαφορετικές διάµετροι που πιθανώς να δηµιουργηθούν λόγω διαφορετικής πίεσης των 

ελαστικών θα αυξήσουν την αντίσταση. 

 

Σχήµα 46 Εισχώρηση πέτρας σε ελαστικό,  διαφορετικές διάµετροι διπλών ελαστικών  

Το αριστερό σχήµα δείχνει ότι η εισχώρηση πετρών στο ελαστικό αυξάνει την αντίσταση 

και τον κίνδυνο διατρήσεων, ενώ το δεξί σχήµα δείχνει διπλά λάστιχα µε διαφορετικές 

διαµέτρους (χωρίς φορτίο). Αυτό µπορεί να προκληθεί όχι µόνο λόγω διαφορετικής 

φθορά, αλλά και εξαιτίας διαφορετικής πίεσης του ελαστικού.  

Σχέση Βάρους Οχήµατος και Φέρουσας Ικανότητας Φορτίου  

Ελέγξτε την ποιότητα ενός ηµιρυµουλκούµενου οχήµατος µε εκτίµηση του λόγου της 

φέρουσας ικανότητας φορτίου προς το βάρος του οχήµατος. Προσφέρονται τύποι 

ρυµουλκούµενων οχηµάτων που συµβιβάζουν ικανοποιητική φέρουσα ικανότητα φορτίου 

µε µια µικρή µόνο αύξηση του βάρος της ρυµούλκας. 

6.3. Χρήση του Οχήµατος 

Η ενοποίηση φορτίου µπορεί να οδηγήσει σε εξοικονόµηση 20-35%. Αυτό περιλαµβάνει 

διαδροµές µετ’ επιστροφής για παραλαβές ή παραδόσεις (γάλατος για παράδειγµα) και / ή 

συµπράξεις (ανταλλαγή εµπορευµάτων). 
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Έλεγχος της λειτουργίας του στόλου οχηµάτων σε πραγµατικό χρόνο µπορεί να οδηγήσει 

σε εξοικονόµηση της τάξης του 10%. Η χρήση επικοινωνίας διπλής κατεύθυνσης από και 

προς τον οδηγό σε συνδυασµό µε καθορισµό της θέσης, δίνει τη δυνατότητα αυτόµατης 

επαναδροµολόγησης. Η λύση αυτή µπορεί να αποτελεί µια µικρή µόνο βελτίωση σε σχέση 

µε τη χρήση κινητών τηλεφώνων, ωστόσο βοηθάει στην εξοικονόµηση κέρδους σε 

ορισµένες περιπτώσεις, όπως για παράδειγµα για οδηγούς που δεν συµµορφώνονται στην 

πολιτική της εταιρείας και δρουν ανεξέλεγκτα όταν δεν είναι ενταγµένοι σε σύστηµα 

ανίχνευσης θέσης.  

Η οικονοµική οδήγηση από µόνη της µπορεί να οδηγήσει σε εξοικονόµηση 5 – 7%, 

ανάλογα µε το σύστηµα ανταµοιβών, συµπεριλαµβανοµένου του στυλ οδήγησης µόνο ως 

µέτρο.  

6.4. Βοηθητικός εξοπλισµός – Πρόσθετα  

Στα επιβατηγά αυτοκίνητα, η µεγαλύτερη εξοικονόµηση εξαρτάται από τη χρήση (ή 

αλλιώς την κατάχρηση) του κλιµατισµού. Για τα φορτηγά, τα πρόσθετα καλοριφέρ µπορεί 

να µειώσουν σηµαντικά τις απώλειες της λειτουργίας σε ρελαντί. Στα λεωφορεία και στα 

φορτηγά, η λειτουργία σε ρελαντί προκαλείται επίσης από το αργό γέµισµα του 

συστήµατος αέρα υπό πίεση. Τα δυνατά πεδία εξοικονόµησης παρουσιάζονται στον 

ακόλουθο πίνακα: 

 Επιβατηγά Αυτοκίνητα Φορτηγά και Λεωφορεία 

Οδηγός -7% οικολογική οδήγηση (µέγιστο 20%) 

-5% Μείωση της λειτουργίας σε ρελαντί 

-8% οικολογική οδήγηση 

(κατά µέσο όρο) 

-5% Μείωση της λειτουργίας 

σε ρελαντί 

∆ιαδικασία 

προµηθειών 

-50% Αποφυγή µεγάλου βάρους και 

µεγάλης ισχύος επιβατηγών αυτοκινήτων 

– ελέγξτε την κατάταξη αποδοτικότητας 

καυσίµου! 

-35% Πλήρως υβριδικό όχηµα (έγκυρο 

ποσοστό για οδήγηση εντός πόλεως – 

λιγότερο από 10% για άλλη χρήση) 

-7% Αυτόµατο – µικρουβριδικό για 

συνεχείς στάσεις  

-5% Μείωση βοηθητικού εξοπλισµού 

οχήµατος 

-4% Ελαστικά χαµηλής αντίστασης 

κύλισης  

 

-11% Βελτιστοποίηση της 

αεροδυναµικής ρυµούλκας  - 

ηµιρυµουλκούµενων 

οχηµάτων  

-5% Μείωση του βοηθητικού 

εξοπλισµού του οχήµατος  

-5% Βάρος οχήµατος 

(αλουµίνιο ή χάλυβας υψηλής 

ποιότητας) 

-3% Ελαστικά χαµηλής 

αντίστασης κύλισης 

-3% Ελαστικά διαφορικού 

µονής διάταξης 
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Συντήρηση -10% Έλεγχος & αντικατάσταση φίλτρων 

αέρα  

-3% Έλεγχος πίεσης ελαστικών (κατά 

µέσο όρο) 

-4% Κατάλληλη αναβάθµιση κινητήρα 

-2% Λιπαντικά χαµηλής τριβής 

-10% Έλεγχος & 

αντικατάσταση φίλτρων αέρα  

-4% Κατάλληλη αναβάθµιση 

κινητήρα 

-2% Λιπαντικά χαµηλής 

τριβής 

-3% Έλεγχος πίεσης 

ελαστικών 

 

Ακόµη κι αν οι διαφορετικοί τύποι εξοικονόµησης ενέργειας δεν µπορούν να προστεθούν, 

είναι ξεκάθαρο από τον πίνακα, ότι τιµές που ξεπερνούν το 10% δεν αποτελούν ζήτηµα 

εφαρµογής της προσέγγισης RECODRIVE. 
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7. Προετοιµάστε το αυτοκίνητό σας για µετακινήσεις µε 

εξοικονόµηση καυσίµου  

Στο παρόν απαριθµούνται συµβουλές για το πως να µειώσετε την κατανάλωση καυσίµου 

κατά την προετοιµασία ορισµένης µετακίνησης. 

7.1. Ξεφορτωθείτε τυχόν σκουπίδια από το αυτοκίνητο  

Επιβατηγά αυτοκίνητα 

Η αντίσταση κύλισης και οι απώλειες λόγω επιτάχυνσης σχετίζονται άµεσα µε το βάρος 

του οχήµατος. 100 κιλά λιγότερο βάρος εξοικονοµεί 0,3 λίτρα/ 100 χλµ. Εφόσον η 

αεροδυναµική αντίσταση είναι µικρότερη σε χαµηλότερες ταχύτητες, ελέγξτε αν µπορείτε 

να αφαιρέσετε: 

- Τις αλυσίδες χιονιού το καλοκαίρι  

- Αγαθά που δεν πρόκειται να παραδόσετε κατά τη συγκεκριµένη µετακίνηση  

- Βαρύ υδραυλικό ανυψωτικό γρύλο 

- Ρεζέρβες όταν πρόκειται για µετακίνηση εντός πόλεως  

- Ενισχυµένους προφυλακτήρες  

- Σχάρες ποδηλάτου ή σκι  

- Σχάρες οροφής  

 

Εφόσον είναι εφικτό και πιθανό, µπορείτε επίσης να σκεφτείτε την αντικατάσταση µερών 

µε ελαφρύτερο υλικό. Ζάντες αλουµινίου (µπορεί να έχουµε µείωση 15 κιλών) και 

πρόσθετα δοχεία περισυλλογής καυσίµου από πλαστικό είναι συνήθη, ενώ ελαφρύτερα 

καθίσµατα µπορεί να είναι επίσης συνήθη στο µέλλον, εφόσον εξασφαλιστούν οι 

απαραίτητες πιστοποιήσεις. Εάν χρησιµοποιηθεί πρόσθετο χρώµα στην υπάρχουσα βαφή, 
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προστίθεται επίσης βάρος (1,5 κιλό). Επίσης µπορείτε να διερευνήσετε τη δυνατότητα 

ελαφρύτερου στερεοφωνικού συγκροτήµατος. 

Τελευταίο, αλλά όχι λιγότερο σηµαντικό, είναι ότι η οδήγηση µε γεµάτο το ρεζερβουάρ 

καυσίµου είναι επίσης επιβαρυντικό και µάλιστα µπορεί να αποτελεί τον παράγοντα 

µεγαλύτερης δυνατότητας εξοικονόµησης µε µείωση του βάρους κατά τη λειτουργία του 

οχήµατος. Και µόνο η αφαίρεση των καθισµάτων σε ένα επταθέσιο ή µε περισσότερες 

θέσεις µίνι-βαν µπορεί να επιφέρει το ίδιο θετικό αποτέλεσµα. 

Λεωφορεία 

Στα λεωφορεία, οι δυνατότητες δεν είναι οι ίδιες µε αυτές στα επιβατηγά αυτοκίνητα όσον 

αφορά την εξοικονόµηση βάρους κατά τη χρήση. Περισσότερες δυνατότητες 

εφαρµόζονται σε λεωφορεία που χρησιµοποιούνται για σκι και λειτουργούν και κατά τη 

διάρκεια του καλοκαιριού, οπότε και µπορούν να αφαιρεθούνε οι σχάρες.  

Φορτηγά 

Ποιος ο λόγος να µεταφέρετε άδειες παλέτες, βαρύ ανυψωτικό εξοπλισµό, διωστήρες 

κ.λπ; Η διαχείριση συστηµάτων διανοµής και µεταφοράς προϊόντων µπορεί επίσης να 

βελτιώσει τον αριθµό διανυόµενων χιλιοµέτρων όσον αφορά την αντίστροφη εφοδιαστική 

(διαδικασίες ανάκτησης χρησιµοποιηµένων προϊόντων και υλικών συσκευασίας, όπως 

παλέτες κ.λπ.).  

7.2. Έχετε τοποθετήσει κάτι στο όχηµά σας που αυξάνει την 

αεροδυναµική αντίσταση;  

Επιβατηγά αυτοκίνητα 

Χρησιµοποιώντας σχάρες οροφής, αυξάνετε το εµβαδό της εγκάρσιας διατοµής και τον 

συντελεστή οπισθέλκουσας, ενώ µε τη χρήση σχαρών στο πίσω µέρος του οχήµατος 

αυξάνετε µόνο το συντελεστή οπισθέλκουσας.  
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Φορτηγά 

Για φορτηγά, το κενό µεταξύ της καµπίνας και του χώρου φόρτωσης δηµιουργεί πρόσθετη 

αεροδυναµική αντίσταση. Η έλλειψη ανακλαστήρα ροής είναι µεγάλο λάθος και η θέση 

τοποθέτησής του είναι πολύ σηµαντικός παράγοντας. Θα πρέπει να προσαρµόζεται στο 

ύψος του χώρου φόρτωσης.  

 

 

Σχήµα 47 Σύγκριση λάθος και σωστών οροφών φορτηγών 

Στα ηµιρυµουλκούµενα οχήµατα, τα φουσκωτά µέρη κλείνουν το κενό. Σε γρήγορη 

κίνηση, θα πρέπει να ρυθµίζεται ανάλογα η πίεση. Τα ανοιχτά ρυµουλκά µε µικρή 

επιφάνεια εγκάρσιας διατοµής του φορτίου δεν χρειάζονται ανακλαστήρες ροής, αλλά στις 

ρυµούλκες µε µικρές επιφάνειες εγκάρσιας διατοµής είναι απαραίτητοι. 
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Σχήµα 48 Η εναλλαγή ρυµουλκών ωφελεί την αποδοτικότητα καυσίµου  

7.3. Ελέγξτε την πίεση των ελαστικών 

Στα φορτηγά µπορείτε να εξοικονοµήσετε 0.4% ανά PSI (λίµπρα ανά τετραγωνική ίντσα), 

το οποίο ισοδυναµεί µε 6.9 % ανά bar (τουλάχιστον 5%). Για τα επιβατηγά αυτοκίνητα, 

τα 0.5 bar µπορεί να προκαλέσουν 15% µεγαλύτερη κατανάλωση καυσίµου. 

 

Υπάρχουν και άλλα σηµεία, τα οποία µπορείτε να ελέγξετε όταν µετράτε την πίεση των 

ελαστικών, όπως για παράδειγµα άνιση φθορά που µπορεί να έχει προκληθεί εξαιτίας 

ελαττωµατικού πέλµατος, σύγκλιση µετατροχίου και κάστερ.  

Ανόµοια πίεση στα ελαστικά οδηγεί σε κακή ευθυγράµµιση του οχήµατος µε αποτέλεσµα 

οι άξονες να µην ισορροπούν σωστά κατά την επιτάχυνση, στροφή και επιβράδυνση.  
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Σχήµα 49 Ανυψούµενος άξονας 

Όταν σηκώνετε τον ανυψούµενο άξονα (τεµπέλη) µπορεί να επιβαρύνετε το κράτηµα και 

την απόδοση των φρένων.  

 

7.4. Πότε ελέγξατε τελευταία φορά τα φίλτρα και το 

σιλανσιέ;  

Τα φίλτρα αέρα έχουν αυξηµένες απώλειες όταν λειτουργούν σε σκονισµένο περιβάλλον 

για µεγάλη χρονική περίοδο. Ορισµένες µάρκες έχουν ενδείξεις απώλειας πίεσης.  

 

Σχήµα 50 Ένδειξη απώλειας πίεσης για φίλτρα αέρα  

Το µπλοκαρισµένο σιλανσιέ µειώνει επίσης την απόδοση. Οι ακαθαρσίες µπορεί να 

µειώσουν την εγκάρσια διατοµή των σωληνώσεων του συστήµατος ροής του αέρα και της 

εξάτµισης και εποµένως να αυξηθούν οι απώλειες.  
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7.5. Υπάρχουν διαρροές ή ελαττώµατα που αυξάνουν την 

κατανάλωση ενέργειας; 

Ειδικά στην περίπτωση των λεωφορείων ή των φορτηγών µπορείτε να κάνετε έλεγχο για 

διαρροές στο σύστηµα συµπιεσµένου αέρα, οι οποίες αποτρέπουν την ορθή λειτουργία 

του συµπιεστή.  

 

Σχήµα 51 Σύστηµα συµπιεσµένου αέρα 

Εκτός από τις διαρροές, φθαρµένες αντλίες ή συµπιεστές προκαλούν επίσης απώλειες, 

όπως και τα κατεστραµµένα συστήµατα διατήρησης της πίεσης, τα οποία ενεργοποιούν τη 

βαλβίδα ασφαλείας.  

7.6. Μήπως οι ιµάντες ή ο συµπλέκτης έχουν ολισθήσει;  

Η σχετική κίνηση επιβραδύνεται εξαιτίας της τριβής. Η τριβή παράγει θερµότητα, η οποία 

αφαιρείται από τη µηχανική ισχύ, δηµιουργώντας απώλειες. Ελέγξτε την τάση των 

τραπεζοειδών ιµάντων.  

 

Σχήµα 52 Τραπεζοειδείς ιµάντες 

Αντιολισθητικά συστήµατα (έλεγχος πρόσφυσης) σε λειτουργία υποδεικνύουν ότι χάνεται 

ενέργεια στη διεπιφάνεια µεταξύ ελαστικού και οδοστρώµατος.  
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7.7. Γνωρίζετε τη διαδροµή που θα σας εξασφαλίσει τη 

µικρότερη κατανάλωση καυσίµου;  

Οι συσκευές πλοήγησης παρέχουν εξοικονόµηση έως και 15%.  

Υπάρχουν και άλλες στρατηγικές, όπως το παρκάρισµα στην πρώτη διαθέσιµη θέση και 

περπάτηµα έως τον προορισµό, αποφεύγοντας έτσι τις διαδροµές για αναζήτηση θέσης 

παρκαρίσµατος. 

Τελευταία, αλλά όχι µικρότερης σηµασίας συµβουλή, είναι η επιλογή της κατάλληλης 

ταχύτητας, ώστε να είστε στον προορισµό σας στον απαιτούµενο χρόνο, εξοικονοµώντας 

παράλληλα καύσιµο.  

7.8. Είναι όλα τα καλύµµατα σφιχτά δεµένα? 

Ειδικά για τα φορτηγά, αλλά και στην περίπτωση αποσκευών σε οροφή οχήµατος που 

έχουν καλυφτεί µε µουσαµά, είναι πολύ σηµαντικό να προηγηθεί της µετακίνησης καλό 

δέσιµο και σφίξιµο. Οι χαλαροί µουσαµάδες αυξάνουν την κατανάλωση καυσίµου έως και 

10%.   
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Σχήµα 53 Αεροδυναµικά καλύµµατα σχαρών οροφής  

Οι µουσαµάδες θα πρέπει να σφίγγονται καλά προτού ξεκινήσετε τη διαδροµή. Το δέσιµο 

µε µάνταλα, όπως φαίνεται και στο ακόλουθο σχήµα, είναι η ευρύτερα συνιστώµενη 

µέθοδος. 

 

Σχήµα 54 Καλύµµατα τροχών – προστασία σε πλάγια πρόσκρουση 
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8. Οδηγώντας το αυτοκίνητό σας αποδοτικά  

Στο παρόν, απαριθµούνται οι κανόνες µείωσης της κατανάλωσης καυσίµου κατά την 

οδήγηση.  

8.1. Αποφύγετε την αντίσταση του αέρα – µειώστε τις 

απαιτήσεις ισχύος  

Μειώστε την ταχύτητα! 

Με ένα βενζινοκίνητο όχηµα 1500 κιλών µε ταχύτητα 130 χλµ/ ώρα η κατανάλωση λόγω 

της αεροδυναµικής αντίστασης είναι 6,5λίτρα/ 100 χλµ, ενώ µε 160χλµ/ ώρα η αντίστοιχη 

κατανάλωση είναι 1,86 φορές µεγαλύτερη, δηλαδή 12,12 λίτρα/ 100 χλµ. Η συνολική 

λοιπόν κατανάλωση διαµορφώνεται σε 15,6 λίτρα/100χλµ αντί για 10 λίτρα/100χλµ. 

Αποφύγετε λοιπόν τα πολύ κοντινά µεταξύ τους ραντεβού. Με καλό σχεδιασµό µπορείτε 

να αποφύγετε την οδήγηση µε µεγάλες ταχύτητες, αν εξαρχής γνωρίζετε τον 

προβλεπόµενο χρόνο οδήγησης και το χρόνο εκκίνησης. Σύγχρονοι υπολογιστές ταξιδίου 

µπορεί να σας δείχνουν την επίδραση της ταχύτητας σε σχέση µε την κατανάλωση, ήδη 

πριν ξεκινήσετε τη διαδροµή, εποµένως µπορείτε να λάβετε τις αποφάσεις σας.  

 

Σχήµα 55 Πολυσύστηµα αυτοκινήτου που δείχνει την επίδραση της ταχύτητας στην 

κατανάλωση καυσίµου  

Το πιο σηµαντικό είναι να τσεκάρετε πότε σας αναµένουν και να αποφύγετε την 

κατασπατάληση καυσίµου οδηγώντας µε µεγαλύτερη ταχύτητα από ότι χρειάζεται.  

Κλείστε τα παράθυρα όταν οδηγείτε µε υψηλές ταχύτητες! 

Τα ανοιχτά παράθυρα αυξάνουν σηµαντικά την αντίσταση στον αέρα. Αν ο κλιµατισµός 

είναι σε λειτουργία, η κατανάλωση αυξάνεται ακόµη περισσότερο όταν η θερµοκρασία 

περιβάλλοντος είναι υψηλότερη.  
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Κλείστε επίσης καταναλώσεις όπως ο κλιµατισµός, ο ενισχυτής, οι ανεµιστήρες, τα 

συστήµατα θέρµανσης καθρεφτών και εξαερισµού και θέρµανσης των καθισµάτων, 

εφόσον αυτό είναι εφικτό.  

 

8.2. Στρατηγική Χρήση  

Ευρύ πεδίο δράσεως 

Προβλέψτε την κίνηση και οδηγείστε έξυπνα: τηρώντας αποστάσεις ασφαλείας και 

παρατηρώντας προσεκτικά την κίνηση, η οδήγηση ρέει καλύτερα και εξοικονοµείται 

καύσιµο. Καθώς υπάρχει περισσότερος χρόνος για τη λήψη αποφάσεων και λιγότερη 

πίεση, θα νιώθετε πιο ασφαλής και περισσότερο χαλαρός. Αν οδηγείτε µε 100 χλµ/ ώρα 

χρειάζεται να τηρείται µια απόσταση 50 µέτρων, αποφεύγοντας έτσι άσκοπα 

φρεναρίσµατα, όταν το προπορευόµενο όχηµα µειώνει ταχύτητα.   

 

Σχήµα 56 Απόσταση που πρέπει να διατηρείται 

Στην πόλη, η τήρηση µεγαλύτερης απόστασης µπορεί να ωφελήσει την οδήγησή σας 

ακόµη περισσότερο, αν είστε τυχερός και φτάσετε στο φανάρι αµέσως µετά που θα γίνει 

πράσινο. Με τα υβριδικά οχήµατα, µέρος της ενέργειας φρεναρίσµατος αναγεννιέται, αλλά 

φυσικά µόνο µέρος αυτής. 

Στην περίπτωση των λεωφορείων, ένα σύστηµα εντοπισµού του οχήµατος δίνει 

πληροφορίες για το αν τηρείται το πρόγραµµα ή αν το όχηµα έχει φτάσει νωρίτερα σε 

σηµεία της διαδροµής. Εάν βέβαια υπάρχει διαθέσιµος χρόνος, µπορείτε να αφήνετε το 

όχηµα να κυλήσει για περισσότερο χρόνο. Ακόµη όµως κι αν έχετε καθυστερήσει στο 

προγραµµατισµένο δροµολόγιο, υπάρχουν περιπτώσεις που η οδήγηση σε υψηλότερες 

ταχύτητες δεν βοηθάει. Ειδικά όταν τα φανάρια είναι κόκκινα ή σε ουρές κυκλοφοριακής 

συµφόρησης η κατάσταση θα είναι η ίδια, είτε αφήσετε το όχηµα να κυλήσει είτε όχι. 

Ελάχιστη απόσταση  
5µέτρα ανά 10 χλµ/ώρα 
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Εποµένως, όταν επιταχύνετε µέχρι αναγκαστικά να σταµατήσετε, η ταχύτητα σε σχέση µε 

το χρόνο θα έχει τη µορφή που φαίνεται στο παρακάτω διάγραµµα:  
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Μερικές φορές η κατάσταση βελτιώνεται και µπορείτε να χρησιµοποιήσετε την ενέργεια 

που έχει αποθηκευτεί κατά την κίνηση του οχήµατος. Μπορεί να µην φαίνεται πιστευτό, 

αλλά µε προσέγγιση σε χαµηλότερες ταχύτητες µπορεί να φτάσετε κατά µέσο όρο πιο 

γρήγορα, εφόσον καταφέρετε να µην ακινητοποιηθεί καθόλου το όχηµά σας. Το 

παραπάνω διάγραµµα διαµορφώνεται τότε ως εξής:  
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Με τον τρόπο αυτό, εξοικονοµείτε: 

- Επιτάχυνση µε πλήρη ταχύτητα  

- Προστιθέµενη αεροδυναµική αντίσταση σε υψηλότερες ταχύτητες  

- Επιτάχυνση µε ταχύτητα στην οποία αποφεύγεται ακινητοποίηση του οχήµατος  

Συνολικά, ο χειρισµός αυτός µπορεί να εξοικονοµήσει µέχρι και περισσότερο από 30% της 

απαιτούµενης ενέργειας.  

τροχιά 

ταχύτητα 
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8.3. Πόσο είναι η κατανάλωση ανά χιλιόµετρο σε όχηµα σε 

στάση;  

Αποφύγετε τη λειτουργία σε ρελαντί! 

Η κατανάλωση σε όχηµα σε στάση είναι τεράστια, αφού η διανυόµενη απόσταση είναι 

µηδενική. Με ζεστό κινητήρα µπορείτε να σβήσετε τον κινητήρα ακόµη και για 10 

δευτερόλεπτα. Υπάρχουν διάφορες ειδικές παραλλαγές συστηµάτων που µπορείτε να 

προµηθευτείτε στην περίπτωση που οδηγείτε συχνά εντός πόλεως. 

 

Στην περίπτωση των λεωφορείων µε συχνές στάσεις, η κατανάλωση είναι 1,4λίτρα/ώρα, 

το οποίο αποτελεί έως και το 7% της συνολικής κατανάλωσης.8 Προετοιµάστε τις 

συνθήκες του εργασιακού σας περιβάλλοντος ως οδηγός, προτού εκκινήσετε τον 

κινητήρα. Ξεκινώντας χωρίς ζέσταµα της µηχανής, µειώνει το χρόνο ζωής της.  

Τι γίνεται µε τις εκποµπές; 

                                           

8  Υποδείξεις για τη µείωση της λειτουργίας σε ρελαντί αστικών λεωφορείων Brian Hearing 

http://www.bedfordstmartins.com/modeldocs/pdf/AIP_paper.pdf 
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Στα σύγχρονα αυτοκίνητα, οι εκποµπές παγιδεύονται, αλλά η ισορροπία εξαρτάται από την 

ικανότητα και την αποδοτικότητά του. Αποφύγετε τη στάθµευση του οχήµατος µε γεµάτο 

ρεζερβουάρ στον ήλιο- ριψοκινδυνεύετε τυχόν εκροές.  

Ελέγξτε την ηρεµία του µυαλού σας! 

Υπάρχει ισχυρή συσχέτιση της ψυχολογικής κατάστασης του οδηγού µε την κατανάλωση 

καυσίµου. Μερικές φορές δεν µπορείτε να αποφύγετε τα νεύρα κατά την οδήγηση, αλλά 

αν αναλογιστείτε τις συνέπειες στην οδήγησή σας και εποµένως στην κατανάλωση 

καυσίµου προτού ξεκινήσετε µια διαδροµή, µπορεί και να το ξεπεράσετε.  

Μην τα παίρνετε όλα προσωπικά. Μην κοιτάζετε επιθετικούς οδηγούς στα µάτια. Μερικές 

φορές είναι καλύτερο να δικαιολογήστε ή να ευχαριστείτε τους άλλους. Μη χρησιµοποιείτε 

την κόρνα, παρά µόνο για να αποφύγετε τυχόν κινδύνους.  

Όταν χρησιµοποιείτε το κινητό σας τηλέφωνο, ακόµη κι αν διαθέτετε hands-free, 

αποσπάστε και κάνετε λάθη στην οδήγηση, καταναλώνοντας περισσότερο από το 

απαραίτητο καύσιµο.  

8.4. Αναφορά προβληµάτων σχετικών µε την ενέργεια  

Επιστρέφοντας στο αµαξοστάσιο, θα πρέπει να αναφέρετε τυχόν προβλήµατα. Η απώλεια 

ισχύος οφείλεται πιθανώς σε απόφραξη του σιλανσιέ, του φίλτρου αέρα ή του συστήµατος 

καυσίµου. Αν το όχηµα τραβάει προς τη µια πλευρά, τότε η αιτία µπορεί να είναι το πέλµα 

ή η πίεση.  

8.5. Οδηγήστε µε υψηλή ροπή και χαµηλές έως µέτριες 

στροφές  

Για τους περισσότερους κινητήρες, η καλύτερη απόδοση επιτυγχάνεται µε οδήγηση µε 

υψηλές ροπές και µέτριες στροφές, παράλληλα. Αυτό δεν θα πρέπει ωστόσο να 

παρερµηνεύεται ως υψηλή ισχύς, αφού η ισχύς είναι προϊόν του συνδυασµού ροπής και 

γωνιακής ταχύτητας. 
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Σχήµα 57 Χάρτης απόδοσης κινητήρα 

Η σύγκριση της οδήγησης µε σταθερή ταχύτητα για διαφορετικές σχέσεις µετάδοσης δίνει 

το ακόλουθο διάγραµµα: 

 

Ροπή (σε Nm) 

Χάρτης 

ανάφλεξης 

(πετρέλαιο) 

Πηγή: TNO 

Automotive 

Ταχύτητα περιστροφής (σε RPM) 

Μείωση της κατανάλωσης ανάλογα µε τη 

χρησιµοποιούµενη σχέση µετάδοσης 

Κατανάλωση καυσίµου σε σχέση µε οδήγηση µε 50 χλµ/ ώρα µε 5η ταχύτητα 

3η ταχύτητα 

4η ταχύτητα 

5η ταχύτητα 
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Σχήµα 58 Σύγκριση σχέσεων µετάδοσης µε δύο ταχύτητες 

Για βενζινοκίνητους και πετρελαιοκίνητους κινητήρες, οι 2000 στροφές το λεπτό 

θεωρούνται καλή τιµή, ενώ για καινούργια οχήµατα, η τιµή αυτή µπορεί να είναι ακόµη 

χαµηλότερη.  

 

Σχήµα 59 Βέλτιστη τιµή στροφών ανά λεπτό  

Σε οδήγηση εντός πόλεως µπορείτε να εξοικονοµήσετε έως και 40%. Η εξοικονόµηση µε 

υψηλότερες ταχύτητες εξαρτάται από το είδος της 5ης ταχύτητας του οχήµατός σας – θα 

πρέπει να είναι οικονοµική ταχύτητα που να µην επιτρέπει την ανάπτυξη µέγιστων τιµών 

ταχύτητας.  

 

Σχήµα 60 ∆υνατότητα εξοικονόµησης καυσίµου µε αλλαγή σχέσης µετάδοσης 
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Όταν επιταχύνετε, είναι σηµαντικό να αναπτύσσετε µεγαλύτερη ροπή. Οι συσκευές 

ελέγχου του κινητήρα εντοπίζουν προβλήµατα σχετικά µε το κράτηµα του κινητήρα και 

µειώνουν τις απαιτήσεις ροπής – δεν πρέπει ωστόσο να αναµένονται  βλάβες.  

 

8.6. Η συνολική εικόνα της Οικονοµικής Οδήγησης 

Θα πρέπει να παρακολουθείτε τα κάτωθι: 

- Πλεονάζον βάρος, που µεταφέρεται χωρίς να χρειάζεται 

- Ανακλαστήρες ροής οροφής, που δεν είναι προσαρµοσµένοι στην καρότσα ή στο 
επιτρεπόµενο ύψος φορτίου  

- Ξεφούσκωτα λάστιχα  

- Χαµηλός συντελεστής φορτίου 

Ορισµένα κρυµµένα προβλήµατα, όπως τα παρακάτω, απαιτούν ανάλυση σε βάθος:  

– Μη σωστή ευθυγράµµιση του άξονα 

– Απόκλιση κατευθυντήριων τροχών 

– Αεροδυναµική αντίσταση στο φρενάρισµα 

– Λιπαντικά χαµηλού ιξώδους 

– Βουλωµένα φίλτρα αέρα 

– ∆ιαρροές στο πνευµατικό σύστηµα  

Η αλλαγή σχέσεων µετάδοσης δεν επηρεάζει την κατανάλωση καυσίµου µόνο κατά την 

επιτάχυνση. Βοηθάει επίσης να µειώσετε τις στροφές µε µεγαλύτερη σχέση µετάδοσης, 

γιατί στους περισσότερους σύγχρονους κινητήρες, η παροχή καυσίµου διακόπτεται. Σε 

σύνοψη, τα παραπάνω διαµορφώνουν τους ακόλουθους κανόνες για οικονοµική οδήγηση. 
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Σχήµα 61 Συµβουλές οικονοµικής οδήγησης 

Η επιτάχυνση µπορεί να είναι πιο αποτελεσµατική µε την οικονοµική οδήγηση, εποµένως ο 

κινητήρας λειτουργεί σε εύρος µεγαλύτερων αποδόσεων. Αυτό σηµαίνει, επίσης, ότι µε 

ορισµένα κιβώτια ταχυτήτων και µε κινητήρες µεγαλύτερης ισχύος (τους οποίους δεν 

συνιστούµε), δεν υπάρχει χρόνος για χρήση όλων των σχέσεων µετάδοσης. Η αλλαγή από 

την πρώτη στην τρίτη ταχύτητα µπορεί να είναι χρήσιµη υπό αυτές τις συνθήκες.  

Εάν το όχηµά σας διαθέτει εξωτερικό σύστηµα θέρµανσης λαδιού, ελέγξτε ότι λειτουργεί 

προτού ξεκινήσετε.  
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8.7. Μειώστε την κατανάλωση του υποστηρικτικού 

εξοπλισµού 

Οι αυξηµένες ανέσεις δεν προσθέτουν µόνο επιπλέον βάρος στο όχηµα, αλλά επίσης 

καταναλώνουν ηλεκτρική και µηχανική ενέργεια κατά τη χρήση. 

Εάν ξεκινήσετε από τα σκίαστρα, µε ανοιχτά παράθυρα µπορείτε να προ-κλιµατίσετε το 

όχηµά σας. Κλείστε όµως τα παράθυρα αµέσως µόλις ανοίξετε το κλιµατιστικό.  

 

Επίσης, οι ενισχυτές καταναλώνουν περισσότερο όταν ο ήχος είναι δυναµωµένος. 

Χρειάζεστε πραγµατικά το σύστηµα θέρµανσης των καθισµάτων και τον εξαερισµό;  
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9. Πως η συντήρηση µπορεί να βελτιώσει την 

αποδοτικότητα καυσίµου  

Η κατάσταση του οχήµατος είναι ουσιαστικός παράγοντας, αφού επηρεάζει την 

αποδοτικότητα της κατανάλωσης, το κόστος καυσίµου και εποµένως τις εκποµπές. Τα 

υποχρεωτικά επίσηµα σέρβις, οι µειωµένοι φόροι και το κόστος ασφάλισης καινούργιων 

οχηµάτων αποτελούν κίνητρα για την ανανέωση στόλων οχηµάτων. Ωστόσο, τα επίσηµα 

σέρβις σχετίζονται κυρίως µε ζητήµατα ασφαλείας, ενώ επί του παρόντος  

επικεντρωνόµαστε σε ζητήµατα σχετικά µε την αποδοτικότητα. Στη συνέχεια, λοιπόν, 

περιγράφεται η επίδραση της συντήρησης στην κατανάλωση καυσίµου κατά την οδήγηση.  

 

Η συντήρηση έχει περίπου την ίδια επιρροή στην κατανάλωση καυσίµου όπως και η 

οδηγητική συµπεριφορά.  

Μπορείτε, για παράδειγµα, να καταρτίσετε µία λίστα σηµείων ελέγχου ανάλογα µε το 

χρόνο που χρησιµοποιείται το όχηµα και το σκοπό του:  

Έλεγχος Συχνότητα 

Φρένα (σπινάρισµα των τροχών) Σε περίπτωση που έχουν αναφερθεί συµβάντα, 

διαφορετικά σποραδικά 

Μη σωστή ευθυγράµµιση άξονα και 

ελαστικών (φθορά ελαστικών) 

Σποραδικά 

Έλεγχος λαδιών (κινητήρα, κιβωτίου 

ταχυτήτων, διαφορικού …) 

Συχνά για τον κινητήρα, τα υπόλοιπα 

σποραδικά  

Έλεγχος φίλτρων (βουλωµένα φίλτρα, 

καπνοφράκτες, καταλύτης…)  

Συχνά 
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Οπτικός έλεγχος βελτίωσης της 

αεροδυναµικής (ελαστικά, κάτω µέρος 

αυτοκινήτου, ανακλαστήρες ροής…) 

Συχνά 

9.1. Φρένα 

Ανάλογα µε τον τύπο τους, τα φρένα µπορεί να έρχονται σε επαφή και να προκαλείται 

φρενάρισµα ακόµη και όταν ο οδηγός δεν το επιθυµεί. Το σπινιάρισµα των τροχών µπορεί 

να βοηθήσει στην ανίχνευση αυτού του φαινοµένου.  

9.2. Μη σωστή ευθυγράµµιση του άξονα 

Ειδικά στην περίπτωση πολλαπλών αξόνων σε λεωφορεία ή φορτηγά, η µη σωστή 

ευθυγράµµιση των αξόνων µπορεί να προκαλέσει επιπλέον αντίσταση.  

 

Σχήµα 62 Μη σωστή ευθυγράµµιση άξονα 

9.3. Σε σχέση µε τους τροχούς: Πίεση, πέλµα ελαστικού 

(σύγκλιση µετατροχίου και κάστερ) 

Εκτός από τις περιπτώσεις κακής ευθυγράµµισης, τα ελαστικά µπορεί επίσης να υποστούν 

φθορά και σκίσιµο.  
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Η πίεση του ελαστικού είναι σηµαντική, αλλά σηµαντικές αποκλίσεις στο πέλµα 

συνεισφέρουν επίσης στην κατανάλωση καυσίµου. Η διάγνωση της φθοράς του ελαστικού 

µπορεί να αποκαλύψει παραµόρφωση του πέλµατος και ακατάλληλο φούσκωµα.  

 

 

Σχήµα 63 Παραµόρφωση πέλµατος, σύγκλιση µετατροχίου και κάστερ 

 



 

31.03.2010 92/102 G. Cebrat, FGM 

Παραµόρφωση του πέλµατος του ελαστικού µπορεί επίσης να προκληθεί µετά από 

πρόσκρουση σε εµπόδιο. 

 

Σχήµα 64 Παραµόρφωση πέλµατος ελαστικού 

Ένας παραγωγός ελαστικών ποσοτικοποιεί την επίδραση του πέλµατος στην κατανάλωση 

καυσίµου σε ποσοστό 20%, το οποίο είναι υψηλότερο από την επίδραση της πίεσης του 

ελαστικού στο παρόν παράδειγµα.  

 

Γερµανικά Ελληνικά (για επεξήγηση του σχήµατος) 

Luftdruck Πίεση ελαστικών 

Αντίσταση κύλισης Παράγοντες 

επιρροής 
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Verschleiß Φθορά 

Rolldauer ∆ιάρκεια ρολαρίσµατος 

Spurwerte Απόσταση µετατρόχιου 

  

Normal Κανονική 

Unterluftdruck Χαµηλή πίεση ελαστικών 

Neu Νέα 

TWI ∆είκτης φθοράς πέλµατος ελαστικού 

Fahrtbeginn Εκκίνηση διαδροµής 

Nach (15 min) Μετά από 15 λεπτά 

  

Verschleißanzeiger ∆είκτης φθοράς 

 

Σχήµα 65 Παράγοντες σχετικοί µε τα ελαστικά που επιδρούν στην αντίσταση κύλισης 

Η οδήγηση µε λάστιχα κατάλληλα για το χειµώνα την περίοδο του καλοκαιριού µπορεί 

επίσης να προκαλέσει 25% αύξηση στην κατανάλωση καυσίµου, ενώ επίσης θέτετε τον 

εαυτό σας σε κίνδυνο λόγω µειωµένης πρόσφυσης. 

Σύστηµα παραγωγής και µετάδοσης ισχύος 

Μετατροπείς ροπής που µπλοκάρουν τη δυσλειτουργία µειώνουν την οικονοµία καυσίµου. 

Εάν παρέχετε υπηρεσίες που σχετίζονται µε επιβατηγά αυτοκίνητα µεγάλης ισχύος, 

ελέγξτε αν µπορείτε να περιορίσετε τη µέγιστη ταχύτητα. Σε ορισµένες περιπτώσεις 

κινητήρων, η λειτουργία τους απαιτεί καύσιµο πλούσιο σε ενέργεια, µε αποτέλεσµα για 

µεγαλύτερα φορτία να ξεπερνιούνται τα όρια των τυπικών δοκιµών εκποµπών. Η 

λειτουργία αυτή οδηγεί σε πρόσθετη κατανάλωση καυσίµου. 

Τα ηλεκτρικά συστήµατα παραγωγής και µετάδοσης ισχύος µπορεί να παρέχουν άµεση 

πρόωση χωρίς τη χρήση σχέσεων µετάδοσης (ταχυτήτων). Στην περίπτωση αυτή έχουµε 

χαµηλή αποδοτικότητα σε υψηλά φορτία µε κίνηση σε χαµηλές στροφές.  
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Λεωφορεία 

 

Σχήµα 66 Συµβουλές ως προς την επιτάχυνση 

Θα πρέπει να εκκινείτε την επιτάχυνση χωρίς µεταβολή των στροφών. Εάν το όχηµά σας 

διαθέτει µη συγχρονισµένο κιβώτιο ταχυτήτων, προσπαθήστε να βρείτε την κατάλληλη 

τιµή στροφών για αλλαγή της ταχύτητας, χωρίς να χρειάζεται να προσαρµόζεται τις 

στροφές µε πάτηµα του γκαζιού.  

Για αυτόµατο κιβώτιο, η αλλαγή γίνεται αυτόµατα – φροντίστε να τηρείτε τις αποστάσεις 

από το προπορευόµενο όχηµα.  

 

• Ξεκινήστε γενικά µε 

1η ταχύτητα 

• Μην προκαλείτε αέρια 

κατά την εκκίνηση 

• Οδηγήστε σε µεσαίες 

στροφές έως ότου 

ζεσταθεί ο κινητήρας  

• Επιταχύνετε ανάλογα 

µε την ταχύτητα   

Περίληψη: ∆ιαδικασία εκκίνησης 

Αποφύγετε άσκοπες εκκινήσεις 

προβλέποντας τις συνθήκες κυκλοφορίας 

Περίληψη: συµπλέκτης και κιβώτιο ταχυτήτων 

Κιβώτιο ταχυτήτων: 

• Όχι αέρια στην εκκίνηση 

• Ξεκινήστε µε 1η ταχύτητα  

• Όχι διπλό πάτηµα συµπλέκτη, 

αλλά προσαρµογή των στροφών 

Χειροκίνητη µετάδοση: 

• Οδηγήστε σε µεσαίες στροφές 

χρησιµοποιώντας τη µεγαλύτερη 

δυνατή ταχύτητα  

Ηµι-αυτόµατο σύστηµα: 

• Μη βασίζεστε εξ’ ολοκλήρου στην 

ηλεκτρονική µετάδοση – η οδήγηση 

µε πρόβλεψη των συνθηκών 

κυκλοφορίας δεν είναι δυνατή µε 

αυτό το σύστηµα 

Αυτόµατη µετάδοση: 

• Οδηγήστε µε το λεβιέ στη θέση D 

όποτε αυτό είναι εφικτό 

• Επιταχύνετε απότοµα µόνο σε 

εξαιρετικές συνθήκες  
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Σχήµα 67 Συµβουλές για συστήµατα παραγωγής/ µετάδοσης ισχύος 

Εφόσον είναι εφικτό, αποφύγετε τις απότοµες επιταχύνσεις. 

9.4. Πληροφορίες σχετικά µε την ποιότητα των λιπαντικών 

Η ποιότητα των λιπαντικών είναι θεµελιώδης για το χρόνο διάρκειας των σέρβις και για 

την απόδοση, ταυτόχρονα. Οι ειδικοί ισχυρίζονται, ότι η ποιότητα των λιπαντικών θα 

πρέπει να προσαρµόζεται στη χρήση του οχήµατος. Εάν διανύετε µικρές αποστάσεις σε 

κρύο κλίµα, τότε το ιξώδες θα πρέπει να είναι υψηλότερο. Λάδια αραιωµένα µε νερό δεν 

είναι καλά λιπαντικά, ενώ τα µεταλλικά ψήγµατα είναι επίσης επιβλαβή. Η χρήση λαδιών 

καλύτερης ποιότητας έχει νόηµα, ειδικά στην περίπτωση λειτουργίας χαµηλού φορτίου – 

υψηλών στροφών:  

Χαρακτηριστικά πλήρως συνθετικών ποιοτήτων λαδιών:  

0W-30 αυξάνει την απόδοση και την ισχύ του κινητήρα  

0W-40  εξασφαλίζει την προστασία του κινητήρα από φθορά και από συσσώρευση 

αποθεµάτων  

5W-40 εξασφαλίζει ικανοποιητική εκκίνηση µε κρύο κινητήρα και γρήγορη κυκλοφορία σε 

πολύ χαµηλές θερµοκρασίες, φτάνει γρήγορα στα κινούµενα µέρη του κινητήρα.  

Ανάλογα µε την κύρια θερµοκρασία στην οποία χρησιµοποιείται το όχηµα, στην περίπτωση 

µικρής διάρκειας λειτουργίας, επιλέξτε µια ποιότητα λαδιού που είναι κατάλληλη για 

χαµηλότερες θερµοκρασίες.  
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Σχήµα 68 Επιλογή λαδιού κινητήρα 

Το χαµηλότερο ιξώδες είναι γενικά επικίνδυνο, ακόµη κι αν βοηθάει στην αύξηση της 

αποδοτικότητας καυσίµου. Οι νεώτεροι τύποι λιπαντικών χρησιµοποιούν πολυµερή, 

αποφεύγοντας αυτά τα προβλήµατα.  

Ωστόσο, διαθέτοντας σύστηµα εξωτερικής θέρµανσης του λαδιού, µπορείτε να 

εξοικονοµήσετε ακόµη περισσότερο καύσιµο, αφού µειώνεται η τριβή κατά την εκκίνηση.  

9.5. Καθαριότητα των εναλλακτών θερµότητας του 

κλιµατιστικού 

Εάν ο κύριος εναλλάκτης θερµότητας και ο εναλλάκτης θερµότητας λαδιού του κινητήρα 

είναι φραγµένοι, η µέση θερµοκρασία του κινητήρα ανεβαίνει. Αυτό µπορεί να έχει 

αρνητική επίδραση στην αποδοτικότητα. Το ίδιο συµβαίνει και µε τον ψύκτη αέρα, το 

οποίο µπορεί να οδηγήσει σε χαµηλότερη ροή αέριας µάζας και περαιτέρω σε χαµηλότερη 

ισχύ.  

Στην περίπτωση του εναλλάκτη θερµότητας του κλιµατιστικού, οι υψηλότερες 

θερµοκρασίες που µπορεί να προκληθούν από εµφράξεις στους αγωγούς αυξάνουν τις 

απαιτήσεις σε ενέργεια.  
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9.6. ∆ιαρροές στο Πνευµατικό Σύστηµα 

Εάν υπάρχει διαρροή συµπιεσµένου αέρα, χάνεται ενέργεια της συµπίεσης. Αυτό µπορεί να 

προκληθεί επίσης λόγω κατεστραµµένου ελέγχου της πίεσης και ενεργοποίησης της 

βαλβίδας ασφαλείας. 

9.7. Έλεγχος των Φίλτρων και του Σιλανσιέ 

Η χαµηλότερη ισχύς του κινητήρα µπορεί να οφείλεται σε φράξιµο των φίλτρων αέρα 

και/ή του σιλανσιέ. Κάντε έλεγχο για πρόσθετες απώλειες πίεσης που µπορεί να µειώνουν 

την αποδοτικότητα.  

9.8. Μπουζί 

Τα χρησιµοποιηµένα µπουζί έχουν µειωµένη ικανότητα ανάφλεξης του µίγµατος χωρίς τη 

δηµιουργία κατάλοιπων. Οπωσδήποτε, άκαυστο καύσιµο είναι σπατάλη. Τα µπουζί θα 

πρέπει να έχουν τη µορφή του παρακάτω σχήµατος:  

 

Σχήµα 69 Καλά µπουζί 

Στο παρακάτω σχήµα παρουσιάζεται ένα φθαρµένο µπουζί, το οποίο πρέπει να 

αντικατασταθεί.  
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Σχήµα 70 Φθαρµένο µπουζί 

Η οδήγηση σε µικρές αποστάσεις µπορεί να παραµορφώσει το µπουζί όµοια µε το αν 

χρησιµοποιούνταν ένα πολύ πλούσιο µίγµα.  

 

Σχήµα 71 Μπουζί από χρήση πλούσιου µίγµατος 

Ας σηµειωθεί ότι δεν είναι όλα τα προβλήµατα των µπουζί εµφανή εξωτερικά, εποµένως οι 

τακτικές αλλαγές είναι υποχρεωτικές ή τουλάχιστον να ελέγχεται ως προς αυτό η 

κατανάλωση καυσίµου.  
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