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1. Silové pôsobenie medzi pneumatikou a podkladom 

Prenos síl pneumatika – vozovka sa realizuje prostredníctvom dotykových plôch 

pneumatík. Pneumatika zabezpečuje prenos tangenciálnych a radiálnych síl. Vplyv 

pozdĺžnych tangenciálnych síl sa prejavuje pri dynamickom pohybe vozidla. Sú tvorené 

v smere osi z a y. Hovoríme o silách brzdných, hnacích a bočných, prípadne ich účinku.  

Smerová stabilita vozidla je určená vplyvom priečnych tangenciálnych síl, ktoré sú 

najvýznamnejšie pri prejazde vozidla zákrutou. Veľkosť síl, ktoré sú schopné preniesť 

pneumatiky je možné určiť pomocou súčiniteľa pozdĺžnej priľnavosti µx a súčiniteľa priečnej 

priľnavosti µy  Na prenose síl sa podieľajú 3 zložky - adhézia, abrázia a deformácia behúňovej 

gumy. 

Adhéziu (adhéznu silu Fa) vytvárajú šmykové napätia medzi povrchmi pneumatiky 

a podkladu vyvolané molekulárnymi väzbovými silami. Vznikajú iba pri minimálnej 

vzdialenosti medzi susednými molekulami pri vysokom mernom tlaku. Veľkosť prenesených 

síl závisí od čistoty povrchu a tlaku, ktorým sú jednotlivé povrchy k sebe pritláčané. 

Abráziu je možné interpretovať ako dôsledok práce potrebnej na vytrhávanie častíc 

v oblasti behúňa. Vytrhávanie vzniká dôsledkom nevhodného tvaru výstupkov nerovného 

podkladu pri vzájomnom relatívnom pohybe povrchu pneumatiky a podkladu. Z hľadiska 

životnosti pneumatiky je vhodné, aby abrázia bola čo najmenšia. 

Deformácia behúňovej časti (hysterézna sila Fh) vzniká vtláčaním nerovností povrchu 

podkladu do povrchu pneumatiky. Deformačná práca vzniká dôsledkom hysteréznych strát, je 

väčšia ako práca reštitučná pri návrate gumy behúňa do pôvodného stavu. V dôsledku toho je 

tlak na nábežnej strane výstupku väčší ako na výbežnej strane. Na základe rozdielu týchto 

tlakov je pneumatika schopná prenášať tangenciálne sily. Táto zložka narastá na nerovnom 

povrchu a pri pneumatike s vysokými hysteréznymi stratami. [1,2] 
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Obr. 1  Vznik tangenciálnych síl medzi pneumatikou a podložkou [3] 

 

Na koleso pri jeho odvaľovaní pôsobia aj bočné sily, ktoré sú vyvolané odstredivou 

silou pri prejazde zákrutou, pôsobením bočného vetra, bočným sklonom prejazdovej roviny 

alebo nerovnosťou vozovky a smerovými korekciami pri jazde priamym smerom. Tieto sily 

zapríčiňujú deformáciu behúňa a bočných stien pneumatiky. Osová rovina kolesa sa 

pôsobením týchto síl posunie o určitú hodnotu voči osi dotykovej plochy pneumatiky. Tento 

vzájomný posun je eliminovaný deformáciou pneumatiky a deformáciou jednotlivých figúr 

behúňa. Pri prekročení kritickej hodnoty už elementy behúňa nie sú schopné prenášať bočné 

sily a nastáva priečny preklz. V dôsledku toho smer pohybu kolesa zviera s rovinou kolesa 

uhol α, ktorý sa nazýva uhol sklzu.  Smerová tuhosť pneumatiky vyjadruje strmosť nárastu 

bočnej sily. Je dôležitá z hľadiska ovládateľnosti vozidla. Smerové vlastnosti pneumatík 

závisia od konštrukcie plášťa, profilového čísla, rýchlosti jazdy, tlaku hustenia, radiálneho 

zaťaženia a odklonu kolesa. [1,2] 

 

2. Aquaplaning 

Nastáva pri odvaľovaní kolesa na povrchu s určitou vrstvou vody. Pre bezpečné 

odvaľovanie kolesa je nevyhnutné zabezpečiť priamy kontakt s podložkou. To je možné 

dosiahnuť vtedy, ak je drážka dezénu schopná odvádzať určité množstvo kvapaliny. 

Zvýšením rýchlosti pohybu vozidla narastá. V kontaktom mieste narastá hydrodynamický tlak 

a pod dotykovou plochou sa tvorí vodný klin (obrázok 2), ktorý znemožňuje priamy styk 

behúňa s podkladom. S rastúcou rýchlosťou figúry dezénu klesá čas potrebný na preniknutie 

dezénu cez vodný film, až do okamihu, kedy je dlhší ako čas jeho prechodu po dĺžke 

dotykovej plochy. Dochádza k oddeleniu dotykovej plochy pneumatiky od povrchu vozovky. 

Pneumatika neprenáša prakticky žiadne tangenciálne sily, koleso "pláva" a vozidlo sa stáva 

neovládateľné. Tvorba aquaplaningu závisí na hrúbke vodnej vrstvy na vozovke, na rýchlosti 

vozidla a na konštrukcii dezénu, a to na jeho plnosti, priereze, smere a tvare drážok. Pri 
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prevádzke pneumatík dochádza k opotrebovaniu behúňa, hĺbka drážky sa zmenšuje a tým sa 

zmenšuje i prietokový prierez, ktorým sa odvádza voda zo stykovej plochy pneumatiky 

s vozovkou. Aquaplaning teda vzniká ako dôsledok neprimeranej rýchlosti vozidla na 

vozovke s vysokou vrstvou vody. 

 
 

Obr. 2  Vznik vodného klinu pod pneumatikou [9] 

 

Ak sa vozidlo s pneumatikou šírky 295 mm pohybuje rýchlosťou 72 km/h po vozovke 

so súvislou vrstvou vody hrúbky 1mm, tak  každú sekundu musí pneumatika odviesť 

z kontaktnej plochy 5,9 litra vody.  

 

3. Vplyv pneumatík pre letné a zimné používanie 

Teplota vonkajšieho prostredia a stav povrchu je hlavným faktorom pre výber 

pneumatík. Pokles teploty okolia pod 7°C je dôvodom na použitie  tkzv. zimnej pneumatiky. 

Pri ich výrobe sa používa zmes, ktorá vplyvom nízkych teplôt tuhne pomalšie ako v prípade 

letných pneumatík. Pri vývoji zimných pneumatík sa používa silika v behúňovej zmesi, vďaka 

ktorej je možné vyrobiť mäkšiu zmes bez negatívneho vplyvu na jazdný výkon. Je to 

špeciálne upravený kysličník kremičitý, ktorý sa pridáva do behúňových zmesí. Pneumatika 

tak vyniká lepšou priľnavosťou najmä na mokrom a zasneženom povrchu. Druhým faktorom 

je aplikácia lamiel vo figúrach behúňa, ktoré delia záberové bloky a vytvárajú množstvo hrán, 

pôsobiacich na šmykľavý povrch, čím sa zväčšuje záber. Pri teplotách nad 7˚C sa stáva behúň 

zimnej pneumatiky mäkším a jeho použitie je nehospodárne. Priľnavosť dezénu k vozovke sa 

zhoršuje v porovnaní s letnými pneumatikami  a v dôsledku toho sa predlžuje brzdná dráha. 

Hrubší dezén v lete zvyšuje hlučnosť, má vyšší valivý odpor a vďaka tomu sa zvyšuje aj 

spotreba paliva. Pri dlhodobejšom použití zimnej pneumatiky v období letnom dochádza k 

zmene jej jazdných vlastností. Okrem nadmerného opotrebenia dezénu stvrdne zmes v oblasti 

behúňa a stratí flexibilitu a priľnavosť k snehu a ľadu. 
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Zmes letných pneumatík je tvrdšia a prispôsobená prevádzke pri vyšších teplotách. 

 Celoročné pneumatiky kombinujú rozličné druhy profilov, ktoré sú vyvinuté čiastočne 

pre letné a čiastočne pre zimné podmienky. Sú kompromisom vlastností letnej a zimnej 

pneumatiky. V lete sa vyznačujú dlhšími brzdnými dráhami v porovnaní s pneumatikami 

letnými a obdobne v zime v porovnaní so zimnými. Príkladom je porovnávací test, ktorý 

zrealizoval Švajčiarsky auto klub TCS (Touring Club Schweiz). Vozidlo vybavené letnými 

pneumatikami malo na suchej vozovke z rýchlosti 100 km/h brzdnú dráhu 38m, pričom 

brzdná dráha  rovnakého vozidla vybaveného celoročnými pneumatikami bola o 14m dlhšia. 

Okrem nepriaznivých výsledkov brzdného výkonu celoročných pneumatík test preukázal 

zvýšenú spotrebu paliva o cca 5% a nižšiu životnosť oproti letným alebo zimným 

pneumatikám o 10 – 15%.  Celkové výsledky testu sú uvedené v tabuľke 1. [6] 

Tabuľka 1: Výsledky porovnávacieho testu pneumatík  

Kritériá 
testu Podmienky testu Letné 

pneumatiky 
Zimné 
pneumatiky 

Celoročné 
pneumatiky 

Brzdná dráha na 
suchu 100 - 0 km/h cca 10°C 38 m 51 m (+ 13 m) 

Vzv: 50 km/h 
49 m (+ 11 m)          
Vzv: 48 km/h 

Brzdná dráha na 
suchu 100 - 0 km/h cca 20 - 25°C 38 m 56 m (+ 18 m) 

Vzv: 57 km/h 
52 m (+ 14 m)          
Vzv: 52 km/h 

Brzdná dráha na 
mokrom povrchu 80 - 0 km/h cca 10°C 43 m (+ 3 m) 

Vzv: 21 km/h 40 m 44 m (+ 4 m)            
Vzv: 24 km/h 

Brzdná dráha na 
mokrom povrchu 80 - 0 km/h cca 25°C 40 m 45 m (+ 5 m) 

Vzv: 27 km/h 
47 m (+ 7 m)            
Vzv: 31 km/h 

Brzdná dráha na 
snehu 40 - 0 km/h   61 m (+ 32m)         

Vzv: 29 km/h 29 m 42 m (+ 13 m)          
Vzv: 22 km/h 

Spotreba paliva l/100 km 7,5 7,6 (+ 0,1) 7,9 (+ 0,4) 

Opotrebovanie cca 10°C 105 % (+ 5%) 100% 115 % (+ 15 %) 

Opotrebovanie cca 25°C 100% 115 % (+ 15 %) 110 % (+ 10 %) 

Vzv – zostatková rýchlosť v bode, kde vozidlo s najlepším výsledkom zastavilo 

Zdroj údajov: [6]  

 

Na obrázku 3 sú znázornené druhy dezénov pre jednotlivé obdobia roka. Lamely sú na 

pneumatikách zvýraznené. Dvomi pruhmi je na celoročnej pneumatike vyznačená oblasť 

s lamelami. 
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        a) zimný   b) celoročný        c) letný 

Obr. 3 Dezény pneumatík [15] 

Pneumatiky „M+S“ (z anglického mud and snow) sú spôsobilé pre jazdu v zime len 

vtedy, keď majú dostatočne vysoký profil drážok dezénu. Legislatíva požaduje minimálnu 

hĺbku drážky 3mm a pre letné pneumatiky 1,6mm. Zimné pneumatiky strácajú schopnosť 

udržať vozidlo v jazdnom pruhu na snehom pokrytej vozovke už pri 4mm výške profilu. 

4. Brzdné dráhy 

Významným porovnávacím činiteľom letných a zimných pneumatík je dĺžka 

dosiahnutej brzdnej dráhy. Vzájomné porovnanie brzdných dráh pri určených podmienkach je           

na obrázku 4. Pri použití zimných pneumatík sa brzdná dráha vozidla na snehu z rýchlosti     

50km/h skráti o 8m. Pri jazde na zamrznutej vozovke rýchlosťou 30km/h je táto dráha kratšia 

o 11m. Pri výpočtoch sa používajú nasledujúce hodnoty súčiniteľa priľnavosti µ. 

Tabuľka 2: Hodnoty súčiniteľa priľnavosti µ podľa typu povrchu  

Typ povrchu Súčiniteľ priľnavosti  µ 
suchý asfalt 0,9 
suchá dlažba 0,8 
zablatený povrch 0,3 
Sneh 0,2 
topiaci sa ľad 0,1 
mokrý betón 0,7 
mokrý asfalt 0,6 
mokrá dlažba 0,4 

 

Pri porovnaní dĺžky brzdnej dráhy v závislosti od hĺbky dezénu sa za referenčnú 

hodnotu považuje dĺžka dráhy zodpovedajúca novej pneumatike s hĺbkou dezénu 8mm, ktorá 

predstavuje 100%. Opotrebovaním dezénu na 6mm sa dĺžka brzdnej dráhy predĺži na 120% 

voči referenčnej hodnote. Pri 4mm hĺbke je to 150%, a pri 2mm hĺbke sa brzdná dráha predĺži 

na 170% dĺžky brzdnej dráhy novej pneumatiky. 
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 Obr. 4  Porovnanie brzdných dráh pneumatík [7] 

Podľa druhu povrchu môže v zimných podmienkach dôjsť až k osemnásobnému 

predĺženiu brzdnej dráhy. Dĺžka brzdnej dráhy v metroch pri brzdení z rýchlosti 50km/h 

podľa klimatických podmienok je znázornená na obrázku 5. 

 

Obr. 5 Dĺžka brzdnej dráhy v metroch pri brzdení z rýchlosti 50km/h [8] 

Väčšina výrobcov automobilových plášťov odporúča pri výmene letných pneumatík za 

zimné použiť plášte s užším rozmerom behúňa. Užšia pneumatika sa lepšie zarezáva do 

snehu, čím sa zvyšujú jej záberové vlastnosti. Širšia má tendenciu vyšmýkať si pod sebou 

klzkú plôšku, čo spôsobuje znižovanie záberových vlastností. Na základe výskumov 

spoločnosť Dunlop však toto tvrdenie nepotvrdzuje. Ukázalo sa, že plošné zaťaženie klesá 

veľmi pomaly a nárast dĺžky lamiel spôsobuje nárast záberu. Na širšom behúni sa dajú lepšie 

odladiť záberové figúry a odtokové kanáliky, čím sa dosiahne lepšie rozloženie tlaku v rámci 
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styčnej plochy a optimalizuje sa tiež odtok vody alebo kašovitého snehu, čo zlepšuje záber 

a ovládanie bez negatívnych vplyvov aquaplaningu a slushplaningu. 

Pri opotrebovaných pneumatikách sa zmenšovaním hĺbky drážky a zvyšovaním 

rýchlosti vozidla znižuje priľnavosť pneumatiky k podkladu a to spôsobuje predlžovanie 

brzdnej dráhy. Najkratšie brzdné dráhy sa dosahujú pri hĺbke drážky odpovedajúcej novým 

pneumatikám.  Na obrázku 5 je táto závislosť graficky znázornená pre vybrané počiatočné 

rýchlosti vozidla.  

 

Obr. 5.  Závislosť dĺžky brzdnej dráhy od hĺbky drážky pri rôznych rýchlostiach [4] 

 

5. Bezpečnosť  

Pneumatiky predstavujú jediný kontakt s podkladom a od neho závisí, či vozidlo 

zachová smer pohybu, alebo dokáže zastaviť pred prekážkou. S rastúcou rýchlosťou vozidla 

v momente zrážky s chodcom sa zvyšuje pravdepodobnosť ich usmrtenia- graf na obrázku 7. 

Energia uvoľnená pri zrážke je absorbovaná ľahším objektom, čo predstavuje zvýšené riziko 

pre chodcov, cyklistov a vodičov ľahších vozidiel. Ak sa do priebehu grafu v obr. 7 aplikujú 

údaje o brzdných dráhach a zvyškovej rýchlosti vozidla v bode stretu s prekážkou z 

predchádzajúceho obrázku (v tomto prípade s chodcom) možno konštatovať, že vozidlo 

s pneumatikami s hĺbkou drážky 8mm zastaví tesne pred ním. Pri hĺbke drážky 1,6mm 

a počiatočnej rýchlosti 60km/h vozidlo do chodca narazí rýchlosťou 44,9km/h, čo predstavuje 

25%-nú pravdepodobnosť jeho usmrtenia. Pri rýchlosti nárazu 55,3km/h sa táto 

pravdepodobnosť zvýši na takmer 60% a pri rýchlosti 63,9km/h je pravdepodobnosť 

usmrtenia približne 85%.  
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Obr. 7  Pravdepodobnosť usmrtenia chodca pri zrážke s motorovým vozidlom [9] 

Literatúra: 

[1] Teória dopravných prostriedkov: IKRINSKÁ, A. – PATEK, P. – TICHÝ, J.:, Bratislava, 

1987, ČÚK Š-331/66, str. 20-35.  

[2] Prevádzkové charakteristiky vozidiel: LIŠČÁK, Š. – MATĚJKA, R. – RIEVAJ, V. – 

ŠULGAN, M.:, EDIS, Žilina, 2004, ISBN 80-8070-247-0, str. 19-52. 

[3] Stavba motorových vozidiel, Bratislava, ISBN 80-227-0296-X, str. 5-46. 

[4] Firemná literatúra Barum Continental, s. r. o. Otrokovice  

[5] Doprava a cesty: Širšia je lepšia ako užšia, Springer Media CZ, 2/2005, str. 13. 

[6] www.pneubox.sk 

[7] www.technogum.sk 

[8] www.michelin.sk 

[9] www.becep.sk 

Lektoroval:  
doc. Ing. Vladimír Rievaj, PhD., ŽU v Žiline, Zadané na uverejnenie: 30. mája 2010  

 106

http://www.pneubox.sk/
http://www.technogum.sk/
http://www.michelin.sk/

	Silové pôsobenie medzi pneumatikou a podkladom
	Aquaplaning
	Vplyv pneumatík pre letné a zimné používanie
	Literatúra:
	Lektoroval:

