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Životnost nových pneumatik
Praha 7. října 2013 – V posledních letech se v období sezonního přezouvání pneumatik pravidelně
objevují mezi řidiči diskuze o stárnutí pneumatik a životnosti nových pneumatik. Hlavní neznámou
pro většinu z nich je, do jakého data výroby lze novou nepoužitou pneumatiku považovat za
“novou”. Zásadním sdělením pro všechny řidiče je skutečnost, že neexistují žádná oficiální vědecká
ani technická data, jež by jasně stanovovala maximální stáří nové, nepoužité pneumatiky. Prodejci
pneumatik však musí dodržovat důležitou podmínku, že nové pneumatiky je nutné řádně skladovat.

„Setkáváme se občas s řidiči, kteří odmítají nakupovat nové pneumatiky vyrobené před rokem či dvěma lety. Své
chování následně odůvodňují tvrzením, že pneumatiky považují za staré. Jedná se však o mylný názor. Stanovisko
společnosti Goodyear je takové, že by neměla být stanovena žádná konkrétní životnost pneumatik, protože
neexistují vědecká nebo technická fakta, na základě nichž by bylo možné určit jakoukoli minimální či maximální
životnost osobní nebo nákladní pneumatiky. U renomovaných prodejců lze proto zakoupit bez obav pneumatiky i
se starším datem výroby,“

říká Lenka Majková, Marketing Specialist společnosti Goodyear Dunlop. Toto

stanovisko sdílí se společností Goodyear Dunlop také Evropská technická organizace výrobců pneumatik a ráfků
(ETRTO) i americká Asociace gumárenských výrobců (RMA), jelikož ani podle nich neexistují jakákoli relevantní
data k této problematice.
ETRTO uvádí ve své oficiální publikaci mimo jiné doporučení týkající se skladování pneumatik, duší a ráfků.
Dokument neobsahuje informace o maximálním stáří nové pneumatiky, nýbrž se soustředí především na pravidla
správného skladování, mezi něž se řadí ochrana před vysokými teplotami, výraznými změnami teplot, vlhkostí,
ozónem, ultrafialovým zářením, kontaktem s tuky či agresivními chemikáliemi. “Pneumatiky společnosti Goodyear
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jsou vyráběny v souladu s předpisy ETRTO, díky čemuž jsou velmi odolné vůči přirozenému stárnutí,” dodává
Lenka Majková.
Pokud bychom přesto hledali časové vymezení, do jakého data výroby lze pneumatiky považovat za nové, bylo by
jej možné najít například v britské normě BS AU 50. Ta říká, že pneumatiku lze označovat za novou, byla-li
vyrobena nejvíce před 6 lety. Národní asociace distributorů pneumatik (NTDA) v této souvislosti uvádí jen 5 let od
data výroby. Německé asociace gumárenského průmyslu, výrobců a prodejců pneumatik rovněž tvrdí, že
pneumatiky se označují za nové, pokud neuplynulo více než 5 let od data jejich výroby. Za pozornost však stojí i
skutečnost, že žádný z dokumentů zmíněných organizací neříká, že po této době pneumatiky nesmějí být
prodávány nebo nejsou vhodné ke svému účelu.
Goodyear
Goodyear je jedním z největších světových výrobců pneumatik. Společnost zaměstnává přibližně 69 000 pracovníků a své
výrobky vyrábí v 52 závodech ve 22 zemích světa. V inovačních centrech v Akronu, Ohio a v Colmar-Berg, Lucembursko jsou
vyvíjeny nejmodernější výrobky a služby, které stanovují technologické a výkonnostní standardy pro celé odvětví. Inovace
společnosti Goodyear, která byla založena v roce 1898, stanovují automobilové standardy již více než 100 let.
Více informací naleznete na adrese www.goodyear-cz.cz

V poslední době se stále častěji hovoří o životnosti pneumatik pro osobní vozidla.
Výrobci pneumatik zastávají stanovisko, že pneumatika si zachovává své původní
technické vlastnosti po dobu pěti let, pokud je správně skladována a není užívána
v provozu. V souladu s mezinárodní praxí se doporučuje pneumatiku užívat
nejdéle deset let od data její výroby.
Nejvýznamnější finští zástupci v odvětví pneumatik respektují doporučení evropských zastřešujících organizací (STRO a ETRMA).
Pneumatiky prodávané jako nové by měly být vyrobené maximálně pět let před jejich prodejem. Správný obchodní postup by měl
zaručit, že je zákazník informován o datu výroby pneumatik, pokud jejich stáří přesáhne tři roky.
Shrnující informace o životnosti pneumatik:



Celková životnost pneumatik; doporučuje se maximálně 10 let.
Celková životnost pneumatiky = technická životnost pneumatiky počínající datem její výroby. Datum výroby pneumatiky je
uvedeno na její bočnici v podobě čtyřčíselného kódu (mmrr) po zkratce DOT. V souladu s mezinárodní praxí by celková
životnost pneumatiky neměla přesáhnout 10 let.



Provozní životnost pneumatik; doporučuje se maximálně 6 let.
Provozní životnost pneumatik = životnost pneumatiky počínající datem jejího uvedení do provozu. Maximální provozní
životnost pneumatiky není možné stanovit s přesností, protože rychlost jejího opotřebení závisí na rozličných faktorech. V
souladu s mezinárodní praxí by pneumatika neměla být užívána déle než 6 let. Obecně ovšem platí, že pneumatiky
dosahují limitní míry opotřebení výrazně dříve.



Pneumatiky prodávané jako nové; doporučuje se maximálně 5 let.
Pneumatiky staré až pět let mohou být prodávány jako nové, protože pokud jsou správně skladované, uchovávají si po
tuto dobu své původní technické vlastnosti. Správný obchodní postup by měl zaručit, že je zákazník informován o datu
výroby pneumatik, pokud jejich stáří přesáhne tři roky.

Tříčíselné kódy budou již brzy historií
V souladu s doporučeními o celkové životnosti pneumatik by se v roce 2010 na silnicích již neměly objevovat pneumatiky vyrobené
na přelomu století. Datum výroby pneumatiky je uvedeno na její bočnici vedle zkratky DOT. Od roku 1990 bylo datum výroby
pneumatiky označeno pomocí tříčíselného kódu. Počínaje rokem 2000 se tento kód změnil na čtyřčíselný. Například kód 1608
značí 16. týden roku 2008.
Původní technické vlastnosti pneumatiky mohou být zachovány až po dobu pěti let
Složky běhounové směsi začnou postupem času tvrdnout. Proto jsou směsi moderních kvalitních pneumatik obohaceny o chemické
přísady, které pneumatiku chrání před jejím stárnutím a pomáhají zachovávat její technické vlastnosti po dobu několika prvních let
její životnosti. Například studie uskutečněná švédským institutem dopravy VTI ukázala, že zimní pneumatiky skladované po dobu tří
let měly na ledu stejnou přilnavost jako pneumatiky nové (VTI 2000). Odborníci zastávají stanovisko, že pneumatika si zachovává
své původní technické vlastnosti po dobu až pěti let, pokud je správně skladována a není užívána v provozu. Při doručování jsou
pneumatiky vždy skladovány podle předpisů, které ovšem následně nemusejí být dodržovány zákazníky. Pneumatiky musejí být
uskladněny čisté, na suchém a chladném místě, mimo dosah slunečního záření. Podle situace může odborník na pneumatiky
poskytnout o skladování podrobnější informace.
Více informací:



The Scandinavian Tire & Rim Organization (STRO): www.stro.se



European Tyre and Rubber Manufacturers’ Association (ETRMA): www.etrma.org



Bundesverbandes Reifenhandel und Vulkaniseur-Handwerk e.V. (BRV): www.bundesverbandes-reifenhandel.de
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