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Wstęp
Od 17 kwietnia 2007 roku w Polsce wprowadzono 

przepis zobowiązujący kierowców do jazdy z włączony-
mi światłami mijania przez cały rok także w dzień. Istnie-
je więc obowiązek używania świateł mijania przez całą 
dobę z możliwością użycia zamiast nich świateł do jazdy 
dziennej, ale tylko w warunkach normalnej przejrzystości 
powietrza w okresie od świtu do zmierzchu. Jeżeli pojazd 
wyposażony jest w światła do jazdy dziennej i z nich ko-
rzystamy, to w przypadku niedostatecznej widoczności 
kierowca jest zobowiązany niezwłocznie włączyć światła 
mijania zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Według szacunków Instytutu Transportu samocho-
dowego, rozszerzenie w Polsce obowiązku używania 
świateł w dzień także na miesiące od marca do wrze-
śnia, powinno zmniejszyć liczbę zabitych w wypad-
kach z udziałem co najmniej dwóch pojazdów nawet 
o 20%. Szacunki te zdaje się potwierdzać fakt, że po 
wprowadzeniu obowiązku używania świateł  w okresie 
jesienno-zimowym zmniejszyła się liczba wypadków.

Nie rozpoznany pozostaje jednak aspekt ekonomicz-
ny i ekologiczny wprowadzenia obowiązku całoroczne-
go używania świateł.

1. Argumenty za i przeciw stosowaniu 
świateł przy normalnej widoczności

Stosowanie świateł w dzień zawsze polepsza wi-
doczność pojazdu (wielokrotnie powiększenie kontra-
stu w stosunku do pojazdów z wyłączonymi światłami), 
nigdy natomiast nie pogarsza tej widoczności.

Stosowanie świateł w dzień przez cały rok:
 ♦ może zmniejszyć liczbę wypadków z udziałem co 

najmniej dwóch pojazdów o 5÷15%,
 ♦ może zredukować liczbę wypadków z udziałem mo-

tocykli o 32%,
 ♦ pozwala pieszym szybciej dostrzec zbliżający się 

pojazd, lepiej ocenić jego odległość oraz prędkość,
 ♦ używanie świateł w dzień przez cały rok na terenie UE 

może doprowadzić do spadku liczby zabitych z udzia-
łem dwóch pojazdów o 20%, a ogół zabitych o 7% (dla 
UE oznacza to 3500 osób uratowanych rocznie) [1].
Należy jednak zauważyć, że w przypadku stosowa-

nia świateł przez pojazdy, nie oświetleni użytkownicy 
dróg (piesi, rowerzyści itp.) stają się relatywnie mniej 
widoczni (rys. 1). Ponadto zwiększeniu ulega zużycie 
paliwa, emisja CO2 oraz szybsze zużywanie elemen-
tów oświetlenia.
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Rys. 1. Porównanie widoczności pojazdu z włączonymi i wyłączonymi światłami [4]
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2. Koszty całorocznej jazdy z włączonymi 
światłami

Energia elektryczna potrzebna do oświetlenia samo-
chodu, wytwarzana jest przez alternator. Ten zaś, wy-
twarzając prąd, obciąża silnik i tym samym zmniejsza 
jego moc. Aby zrekompensować stratę mocy i utrzy-
mać prędkość jazdy, należy mocniej wcisnąć pedał 
gazu. To z kolei w naturalny sposób powoduje zwięk-
szenie zużycia paliwa.

Po włączeniu świateł mijania odbiornikami prądu 
są dwie żarówki, o mocy około 55 W każda, przynaj-
mniej cztery żarówki postojowe (w sumie około 30 W), 
oświetlenie tablicy rejestracyjnej oraz podświetlenie 
wskaźników (razem około 10 W). Można więc przyjąć, 
że w przybliżeniu na światła potrzeba około 150 W. 
Zakładając minimalną sprawność alternatora w grani-
cach 75%, to z wału silnika pobiera on moc około 200 
W, czyli niecałe 0,3 kM. Jest to wartość stała, niezależ-
na od prędkości i warunków jazdy. Tym samym wzrost 
zużycia paliwa spowodowany włączonymi światłami 
jest mniej więcej stały, niezależnie od prędkości [2].

Z obliczeń wynika, że na każde 100 km z tytułu włą-
czonego oświetlenia zużywa się około 0,075 litra pali-
wa na każde 100 km. Zatem włączenie świateł zwięk-
sza koszt paliwa o ok. 0,30 PLN/100 km. Jeżeli rocznie 
pokonuje się 20 000 km, to jazda z włączonymi świa-
tłami bez przerwy kosztuje dodatkowo 60 zł. 

3. Badania
Badania eksperymentalne przeprowadzono dwiema 

metodami. Pierwsza z metod polegała na pomiarze 
i porównaniu czasów wtrysku paliwa z użyciem urzą-
dzenia diagnostycznego CDIF-2. Druga metoda pole-
gała na bezpośredniej ocenie eksploatacyjnego zuży-
cia paliwa metodą pełnego zbiornika.

3.1. Wyniki badań z użyciem urządzenia 
diagnostycznego CDIF-2

Celem badania było porównanie czasu wtrysku pa-
liwa w trzech stanach pracy silnika na światłach i bez 
świateł mijania. Pierwszym badanym pojazdem był 
OPEL CORSA-C z silnikiem o pojemności 973 cm3 

i mocy 43 kW, natomiast drugim Volkswagen Passat 

z silnikiem o zapłonie samoczynnym o pojemności 
1,9 dm3 o mocy 74 kW. W pierwszym teście porówna-
no czasy wtrysku paliwa na biegu jałowym. Rysunek 2 
przedstawia wybrane parametry pracy silnika w pojeź-
dzie bez włączonych świateł mijania.

Aby nie prezentować kolejnych jedenastu podob-
nych rysunków parametry odczytane z przyrządu 
przedstawione zostały w tabeli 1. 

Zatem procentowo wzrost zużycia paliwa kształtuje 
się następująco: dla Opla CORSY procentowy wzrost 
czasu wtrysku wynosi odpowiednio 10%, 3% i 6% a dla 
VW PASSATA odpowiednio 25%, 0% i 35%. Należy tu-
taj zauważyć, że wzrost zużycia paliwa może być spo-
wodowany szeregiem różnych parametrów a nie tylko 
włączeniem świateł.

3.2. Ocena zużycia paliwa metodą pełnego 
zbiornika

Analizę porównawczą zużycia paliwa przeprowa-
dzono metodą pełnego zbiornika paliwa, tzn. paliwo 
było tankowane „pod korek” – do pokazania się lustra 
paliwa we wlewie. W badaniu brały udział dwa pojazdy: 
 ♦ Seat Cordoba 1.4 z silnikiem benzynowym o mocy 

75 kM rocznik 2000, 
 ♦ Mazda 6 z silnikiem wysokoprężnym doładowanym 

o mocy 122 kM rocznik 2003.
W czasie próby w samochodach jechały zawsze 

dwie osoby a auta posiadały odpowiednie ciśnienie 
w ogumieniu, nie były używane żadne dodatkowe 
urządzenia elektryczne oprócz niezbędnych dla bez-
piecznej jazdy (np. kierunkowskazy). Każdy pojazd 
przejeżdżał, z użyciem tempomatu pętle drogi na auto-
stradzie w Niemczech (brak obowiązku jazdy na świa-
tłach), o długości 140,2 km.

Wyniki pomiarów przedstawiono w tabeli 2.
Daje to procentowy wzrost zużycia paliwa odpo-

wiednio o 0,8% i 3,1%.

Tab. 1. Wyniki pomiarów urządzeniem diagnostycznym CDIF-2

Opel CORSA VW PASSAT
Czas wtrysku paliwa Godzinowe zużycie paliwa

Bez 
świateł

Ze 
światłami

Bez 
świateł

Ze 
światłami

Bieg jałowy 3,0 [ms] 3,3 [ms] 0,6 [dm3/h] 0,8 [dm3/h]
Prędkość obro-
towa momentu 
maksymalnego

2,9 [ms] 3,0 [ms] 2,4 [dm3/h] 2,4 [dm3/h]

Prędkość pojaz-
du 50 km/h 5,1 [ms] 5,4 [ms] 2,8 [dm3/h] 3,8 [dm3/h]

Rys. 2. Obraz z komputera, przedstawiający parametry 
pracy silnika na biegu jałowym bez włączonych świateł 
mijania

Tab. 2. Wyniki pomiarów i obliczeń eksploatacyjnego zużycia 
paliwa

Seat CORDOBA Mazda 6
Dystans 140,2 km 140,2 km

Bez 
świateł

Ze 
światłami

Bez 
świateł

Ze 
światłami

Średnia prędkość [km/h] 105,4 104,5 102 101
Zużycie paliwa [dm3/100 km] 5,96 6,01 6,07 6,26
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Podsumowanie
Rozpatrując całe zagadnienie zasadności jazdy na 

światłach mijania lub światłach dziennych przez cały 
rok (lub też choćby w okresie jesienno-zimowym tak, 
jak jest w niektórych krajach), należy zadać sobie py-
tanie: co jest ważniejsze – poprawa bezpieczeństwa 
jazdy (w konsekwencji mniej ofi ar śmiertelnych) – czy 
niewielki wzrost kosztów utrzymania pojazdu.

Dodatkowo należy zauważyć, że zastosowanie 
świateł do jazdy dziennej a szczególnie świateł w któ-
rych źródłem światła są diody LED znacząco obniża 
moc pobieraną z alternatora a co za tym idzie moc po-
bieraną z silnika. Zatem wzrost zużycia paliwa przez 
silnik również będzie mniejszy.
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Evaluation of the effect of light beam 
in fuel consumption by the car is person

Abstract
This article has discussed issues relating to the fuel consumption of a car with the lights on low beam. The ar-

ticle presents the results of our research carried out on cars. Presented the results of studies using CDIF tester-2 
and actual consumption made by a full tank.
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