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Informacijos šaltinis:  Goodyear Dunlop tyres, Continental AG, Bridgestone Baltics SIA, Marangoni tread;



Pagrindinės padangos funkcijos
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Transporto parko išlaidos
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Papildomos padangos funkcijos

• Turi atitikti įvairias pakabas

• Turi pasižymėti geromis pasipriešinimo dėvėjimuisi ir plyšimui savybėmis

• Turi riedėti tyliai

• Turi būti gaminama iš aplinkai nekenksmingų medžiagų

• Turi būti perdirbamos pasibaigus eksploatacijai

• Turi veikti bet kuriomis oro sąlygomis

• Turi užtikrinti gerą automobilio valdomumą

• Turi užtikrinti sukibimą įvairiuose kelio paviršiuose

• Turi atlaikyti daugiau deformacijų negu daugumą kitų automobilio detalių

• Turi atsilaikyti prieš netinkamą eksploataciją ir nepriežiūrą



Krovininės padandos sandara
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Padangos ženklinimas

•Maksimali leistina padangos apkrova 
žymima indeksu – LI (load index) –
atitikmuo kg (kilogramai).

•Maksimalus leistinas padangos greitis 
žymimas simboliu – SI (speed symbol) –
atitikmuo km/h (kilometrai per valandą).



Indegridiantai padangos gamybai

Plieninis kordas; 
20.0%

Naturalus 
kaučiukas; 

30.0%
Sintetinis 

kaučiukas; 6.0%
Butilo guma; 

20.0%

Kiti chemikalai; 
28.0%

Borto krašto 
kordas; 14.0%

Neilono 
audinys; 0.2%



Protektoriaus rasto savybes (baziniai principai)

briaunos                        zigzagai                           blokai

Valdomumas                      XXX                                    XX                                  X

Sukibimas                             X                                      XX                                XXX 

Mažas triukšmingumas     XXX                                    XX                                  X

Sausas stabdymas             XX                                    XXX                                 X

Šlapias stabdymas              X                                      XX                                XXX

Tolygus dėvėjimasis         XXX                                    XX                                  X

Geriausias - XXX,    vidutinis - XX,    patenkinamas - X;



Faktoriai įtakojantįs padangos eksploatacijos savybes

Automobilio techninės charakteristikos
Automobilio techninė būklė
Oro sąlygos
Topografija
Kelio paviršius
Padangos tipas
Padangos oro slėgis
Padangos apkrova

Vairuotojas

Padangos kokybė

Didžiausias poveikis



Padangos oro slėgis

100% slėgio

100% apkrova

0% slėgis

0% apkrova

100% eksploatacija 0% eksploatacija

• Oras o ne padanga išlaiko krovinio svorį;

• Oras padangai – tai tas pats kas varikliui alyva;



Pagrindinės padangos funkcijos

Oro slėgis ir padangos eksploatacijos laikas
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Oro slėgis ir kuro sunaudojimas
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Padangos apkrova ir padangos eksploatacijos laikas
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Automobilio techninė būklė (bloga geometrija)



Blogas ratų suvedimas (analogiškai išvirtimas)
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Padangų dvigubiems ratams suderinimas

• Padangų dvigubiems ratams diametrai 
turi būti vienodi. Padangose dvigubiems 
ratams turi būti palaikomas vienodas oro 
slėgis. Sumontuotos ant vienodo pločio 
ratlankių.

• Restauruotas padangoms dvigubiems 
ratams būtina parinkti vieno gamintojo 
karkasus;

Dėl 4mm ir didesnio diametrų skirtumo 
padangos dėvėsis netolygiai.

< 4mm



Dantukų formos netolygus dėvėjimasis

• Susidėvėją amortizatoriai;

• Skirtingi padangų diametrai arba slėgiai,
nevienodi ratlankiai dvigubuose ratuose;

• Restauruoti tinkama, jeigu nepažeista 
plieninė karkaso dalis;



Kontaktas su pašaliniais objektais

• Atsiranda nuo ratų trinties ant 
akmenuoto paviršiaus;

• Įpjovimai atsiranda, dėl kontakto su 
aštriais pašaliniais daiktais - akmenimis, 
stiklu, metalu...;

• Dažna priežastis padangų naudojajimas 
ne pagal paskirtį;

• Restauruoti netinkama;



Pašalinis objektas

• Pašalinis objektas tarp suporuotų ratų, 
dažniausiai sugadinamos On / Off 
padangos;

• Restauruoti tinkama, jeigu nepažeista 
plieninė karkaso dalis;



• Netaisyklingas priekinių  ratų suvedimas  
ar išvirtimas  sukelia protektoriaus krašto 
dėvėjimąsi.  Bet kurio atveju žemas 
padangų slėgis paryškins šiuos 
požymius;

Blogas ratų suvedimas (analogiškai išvirtimas)

• Restauruoti tinkama, jeigu nepažeista 
plieninė karkaso dalis;



• Dėl blogos geometrijos netolygus 
protektoriaus blokų dėvėjimasis (vieno 
bloko kraštas dėvėisi greičiau už kitą);

• Restauruoti tinkama, jeigu nepažeista 
plieninė karkaso dalis;

Bloga geometrija



Centrinis protektoriaus dėvėjimasis

• Protektoriaus centro stipresnis 
dėvėjimasis - oro slėgis neatitinka 
apkrovos. Per didelis slėgis arba didelis 
kiekis ridos be krovinio ar tik su jo dalimi;

• Restauruoti tinkama, jeigu nepažeista 
plieninė karkaso dalis;



Žemas slėgis ir perkrova

• Dėl žemo slėgio ar perkrovos nusidėvi 
padangos kraštai, sudega vidinė kamera, 
ratlankis įspaudžia ir nutrina padangos 
bortus;

• Restauruoti netinkama;

Vidinis suglamžymas



Provėžuotas dėvėjimasis

• Tai nutinka dėl papildomų vibracijų 
nevarančiosioms padangoms, 
riedančioms ilgus atstumus tiesiais 
keliais;

• Dažna priežastis: laisvumas tiltų 
tvirtinime, netvarkinga važiuoklė;

• Restauruoti tinkama, jeigu nepažeista 
plieninė karkaso dalis;



Susidūrimas su kietu objektu

• Susidūrimas su kietu objektu. Pažeistas 
radialinis karkasas;

• Restauruoti netinkama;



Padangos karkaso lūžis

• Lūžis atsiranda nuo staigaus smūgio į 
kliūtį, ypač aktualu esant dideliam 
viršsvoriui. Nepataisomai sulaužytas 
padangos karkasas;

• Restauruoti netinkama;



Vidinė kamera

• Išsisluoksniavusi vidinė kamera, 
ilgalaikis eksploatavimas su 
nepakankamu slėgiu, padangos 
perkrovimas;

• Būdinga biudžetinėm padangom;

• Restauruoti netinkama;



• Pradūrus padangą, dalinai arba pilnai 
padanga netenka slėgio ir tolesnė jos 
eksploatacija, dėl perkaitimo gali baigtis 
sprogimu;

• Perkaitomo požymiai: sudegus vidinė 
kamera;

• Restauruoti netinkama;

Slėgio praradimas



Padangos perkaitimas

• Ilgalaikis eksploatavimas su 
nepakankamu slėgiu, padangos 
perkrovimas, arba perkaitimas dėl 
netvarkingos stabdžių sistemos;

• Restauruoti netinkama;



Slėgio praradimas

• Pradūrus padangą, palaipsniui padanga 
netenka slėgio ir tolesnė jos eksploatacija 
dėl perkaitimo baigiasi sprogimu;

• Restauruoti netinkama;



Surtūkinėjusi vidinė kamera

• Restauruoti netinkama;

• Sutrūkinėjusi vidinė kamera, tipinis 
biudžetinės padangos defektas;



• Viršutinės karkaso dalies 
išsluoksniavimas dėl “pervargimo” 
(sutrūkus arba sudegus vidinė kamera), 
laikina ekspoatacija su nepakankamu 
slėgiu, padangos perkrovimas arba 
staigus smūgis į kliūtį;

Padangos karkaso išsluoksniavimas

• Restauruoti netinkama;



• Šoninės karkaso dalies 
išsluoksniavimas, dėl sutrūkusios 
vidininės kameros, oras papuola tarp 
vidinės kameros ir išorinio padangos 
sluoksnio;

• Restauruoti netinkama;

Surtūkinėjusi vidinė kamera



Sandarinimo bortai

• Neprofesionaliai arba netinkama įranga 
atliktas padangos montavimas: sulaužyti 
padangos bortai;

• Restauruoti netinkama;



Padangos protektoriaus griovelio gilinimas

• Neprofesionaliai arba netinkama įranga 
atlikus padangos protektoriaus griovelio 
gilinimą, korozija sugadina padangos 
karkasą;

• Restauruoti netinkama;



Padangos amžius

• Per ilgą eksploatacijos laiką padangos 
šonai sutrūkinėja, “pavargsta” karkasas.

• Padangos pagaminimo data nurodyta:   
DOT LJ3T H63124 3217 – paskutiniai 
keturi skaičiai nurodo: 32 – savaitė, 17 -
dešimtmetis;

• Restauruoti tinkama ne senesnė kaip 5
metų padanga;


