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Abstrakt 

Tato práce řeší vliv nesprávného huštění pneumatik na oteplení jejich částí při jízdě osobního 

vozidla. Byla provedena série testů pro různé hodnoty tlaku v pneumatikách a v průběhu 

jednotlivých testů byla nasbírána data teploty pneumatik pomocí termovizní kamery. Dále byla 

provedena analýza těchto dat a proveden návrh úprav metodiky pro další měření. 

Abstract  

This work solves the effect of incorrect tire inflation on the warming of their parts while driving 

a personal car. A series of tests were carried out for different tire pressure values and during the 

tests the temperature data of tires was collected using a thermocamera. An analysis of these 

data was also carried out and a proposal for modification of the methodology for further 

measurements was made. 

Klíčová slova 

Pneumatika, konstrukce, teplo, analýza, experiment, měření 

Keywords 

Tire, construction, thermos, analysis, experiment, measurement 
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ÚVOD 

Tato diplomová práce se zabývá vlivem huštění pneumatik na oteplení jejich částí při 

jízdě osobního vozidla. 

Mezi velmi časté závady při používání pneumatik patří jejich nesprávné huštění. Dnes je již 

tento problém z části ošetřen povinným továrním montováním systému pro monitorování tlaku 

v pneumatikách. V případě nefunkčnosti tohoto továrního systému by vozidlo neprošlo STK 

 a navíc by to mohl být důvod pro krácení pojistného pojišťovnou v případě nehody.  

Stále, je ale na silnicích v provozu velké množství vozidel bez tohoto továrně instalovaného 

systému. 

Při nesprávném huštění, zejména při podhuštění, se pneumatika při jízdě deformuje jinak, než 

konstruována. Tímto se výrazně snižuje životnost, narůstá spotřeba pohonných hmot a co je 

nejzávažnější problém, výrazně se snižuje manévrovatelnost a zvyšuje se riziko aquaplaningu 

na mokré vozovce. Správné huštění pneumatik je tedy důležité pro zachování ekonomičnosti  

a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. 

Cíle práce jsou návrh a příprava jízdních zkoušek, dále pak samotné provedení jízdních zkoušek 

a získání potřebných dat, zjištění vlivu nesprávného nahuštění pneumatik na oteplení pneumatik 

a na závěr návrh případných úprav metodiky měření pro další využití.  
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1 PNEUMATIKY 

1.1 DEFINICE PNEUMATIKY 

Pneumatika, je souhrnný název pro plášť, případně duši nebo ochrannou vložku 

nainstalovanou na ráfek kola. Plášť (u bezdušové pneumatiky), popřípadě duše (u pneumatiky 

s duší), jsou naplněny tlakovým médiem. (1) 

Z geometrického hlediska tvoří pneumatika uzavřený prstenec – toroid. Z mechanického 

hlediska je to tlaková nádoba, jejíž stěny tvoří pružná membrána. Z hlediska složení 

jednotlivých částí vzhledem k jejich různým vlastnostem lze brát pneumatiku jako těleso  

s anizotropními vlastnostmi. 

Pneumatika zajišťuje přenos sil mezi koly vozidla a vozovkou. Působí také jako primární 

odpružení vozidla. Na obr. 1 je v řezu vyobrazena vnitřní konstrukce radiální bezdušové 

pneumatiky. 

 

Obr. 1 – Konstrukční prvky radiální bezdušové pneumatiky: běhoun (1), vzorek pozitivní (2), 

vzorek negativní - drážka (3), rameno pneumatiky (4), bočnice (5), kostra pneumatiky a patka 

pláště (6), patní lano (7), nárazník (8), PA nárazník a praporek (9). (2) 

 

1.2 KONSTRUKČNÍ PRVKY PNEUMATIKY 

1.2.1 Běhoun 

Je vnější část pneumatiky z kaučukové směsi o určité tloušťce, do které je vlisován 

dezén a která zajišťuje přímý kontakt s povrchem vozovky. (3) Tloušťka běhounu má značný 
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vliv na zahřívání pneumatiky, z tohoto důvodu by měl být co nejtenčí. Důležitou funkcí 

běhounu je ochrana kostry pneumatiky před poškozením. Tloušťka běhounu je v praxi volena 

tak, že dezén s drážkou tvoří přibližně 80% a zbylá pryžová vrstva pod dezénem asi 20%. Toto 

ale neplatí u pneumatik pro nákladní vozidla, u těchto typů je většinou běhoun konstruován pro 

možnost prořezání drážek vzorku a tím zvýšení kilometrové životnosti pneumatiky. 

Prořezávání běhounu u pneumatik osobních vozidel je zakázáno. Někdy se můžeme setkat 

s takzvaným dvouvrstvým běhounem. První vrstva je konstruována pro vysokou odolnost proti 

opotřebení a druhá vrstva je konstruována tak, aby byly její hysterezní ztráty při dynamickém 

namáhání co nejmenší. To znamená menší teplotní namáhání pneumatiky. (2) 

Hlavní funkce běhounu jsou tedy:  

 co nejdelší životnost a odolnost proti otěru,  

 co nejlepší adheze na vozovce, 

 nízký valivý odpor, 

 ochrana kostry a nárazníku pneumatiky před mechanickým poškozením.  

Nejdůležitějším úkolem běhounu pneumatiky je právě co nejlepší adheze na různých druzích 

povrchu a za všech povětrnostních podmínek. Rozmístění a tvar drážek a segmentů dezénu na 

běhounu pneumatiky je výsledkem dlouhodobého vývoje a náročných zkoušek a testů. (2) 

 

Obr. 2 – Běhoun zimní pneumatiky (2) 

Vnější část běhounu (1) je namáhána nejvíce při manévrování. Je tvořena tuhými bloky, které 

mají za úkol zabezpečit, aby byla jízdní stabilita vozidla co nejlepší a aby bylo zabezpečeno 

přesné a bezpečné ovládání. Vnitřní část běhounu pneumatiky (2) je konstruována pro co 

nejefektivnější odvod kapaliny během jízdy na mokré vozovce a co nejlepší záběr na sněhu. 

Tuto funkci zabezpečují hlavně příčné drážky v dezénu. Na obrázku můžeme také vidět čtyři 

široké obvodové drážky (3), jejichž hlavní funkcí je zajistit dostatečnou směrovou stabilitu.  
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Jsou ale také důležité pro odvod tekutin ze styčné plochy pneumatiky s vozovkou. Další 

důležitou částí běhounu jsou příčné drážky (4), které jsou umístěny tangenciálně ke směru 

jízdy. Jejich funkcí je efektivně odvádět vodu při jízdě na mokré vozovce a zabezpečovat co 

nejlepší záběr na sněhu. Hluk, který vzniká odvalováním pneumatiky po vozovce, je částečně 

eliminován různou velikostí tuhých bloků (5) na okrajích běhounu. Lamelování (6) na tuhých 

blocích běhounu zlepšuje záběr a brzdící účinek. V místě styku s vozovkou dojde při akceleraci 

nebo brzdění k rozevření lamel (zvětší se počet záběrových hran) uvnitř bloků což zlepšuje 

adhezní schopnosti pneumatiky hlavně na sněhem nebo ledem pokryté vozovce.  Vlastnosti 

pneumatiky jsou samozřejmě významně ovlivněny počtem, tvarem a rozmístěním lamel  

v dezénu. Na obr. 2 je zobrazen běhoun zimní pneumatiky Michelin kde je jasně patrné 

rozmístění lamel v dezénu. (2) 

1.2.2 Nárazník 

 

Obr. 3 - Nárazník (4) 

Přechod mezi kostrou pláště a běhounem tvoří nárazník. Funkcí nárazníku je stabilizace 

běhounu v obvodu a zvyšování odolnosti pláště proti poškození. Nárazník zachycuje  

u radiálních pneumatik veškeré obvodové namáhání běhounu. Pneumatiky nákladních 

automobilů se obvykle skládají ze tří až čtyř vrstev a u osobních automobilů najdeme zpravidla 

dvě nárazníkové vrstvy. V dnešní době se pro zesílení nárazníku u osobních vozidel používá 

ocelový kord. Nárazník je tedy složen buďto z pogumovaných ocelových kordů, textilních 

vláken nebo jejich kombinací. (2) 

Funkce nárazníku: 

 napomáhá zajišťovat životnost pneumatiky,  

 stabilizuje běhoun,  

 chrání kostru pláště,  
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 konstrukce má vliv na valivý odpor pneumatiky. (2) 

1.2.3 Polyamidový (PAD) nárazník 

PAD nárazník překrývá nárazník z ocelových kordů. Jeho vlákna směřují do směru po 

obvodu pláště. Napomáhá se tím zvyšovat odolnost pláště ve vysokých rychlostech a má také 

vliv na snížení valivého odporu a zlepšení jízdního komfortu. (2) 

1.2.4 Bočnice 

 

Obr. 4 - Bočnice (4) 

Je vyrobena z kaučukové směsi, která je pevná v tahu, odolná proti průrazu, 

prolamování, povětrnostním vlivům a musí vydržet mnohonásobný ohyb. Plní ochrannou 

funkci kostry. Spojuje patku pneumatiky s běhounem. Bočnice má na sobě vyznačeny údaje  

o rozměru, typu, výrobce atd. (2) 

1.2.5 Výztužný pásek 

Přechodovou oblast mezi patkou pláště a boční stěnou má za úkol zpevňovat  

a stabilizovat patní pásek, který je vyroben z pogumovaných nylonových nebo aramidových 

kordů. (2) 

1.2.6 Patka 

Zesiluje část pláště dosedající v oblasti patních lan na opěrné plochy ráfku kol. Vlivem 

tlaku vzduchu uvnitř pneumatiky je patka přitlačována na dosedací plochu ráfku. 

Nejdůležitějšími funkcemi patky je zajištění vzduchotěsného spoje mezi ráfkem a přenos 

bočních sil, které mezi nimi vznikají. (2) 
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Obr. 5 – Patka pláště (4) 

Ochranný patní pásek 

Je vyroben ze syntetického kaučuku. Zastává ochrannou funkci patky pláště v místě 

styku s ráfkem a zabezpečovat těsnost a pevné spojení s ráfkem. (2) 

Jádro patky 

Zajišťuje postupný přechod z oblasti patky, vyznačující se vysokou tuhostí, do elastické 

oblasti bočnice pneumatiky. Zabezpečuje vysokou boční tuhost pláště a dokonalý přenos 

příčných sil. Jádro patky se také skládá z přídavných textilních nebo ocelových kordových 

výztuží pro zvýšení ohybové tuhosti v horní části patky. Díky tomu je v oblasti dosedacích 

ploch ráfku zmírněno vydouvání pláště, a je tak zabráněno vyzutí pneumatiky z disku kola při 

působení bočních sil. (2) 

Patní lanko 

 

Obr. 6 – Patní lanko (4) 

Pro výrobu patních lan se používá ocelový drát s mosaznou nebo bronzovou 

povrchovou úpravou o průměru 0,89 mm pro osobní a 1,6 mm pro pneumatiky nákladních 

vozidel. Kordový svazek je dále pogumován kaučukovou směsí. (3) Třecí síly působící mezi 

pogumovanými povrchy pomáhají vyztužovat patku v obvodovém směru.  Tímto je zaručeno 
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bezpečné usazení pláště na ráfku a požadovaná těsnost mezi nimi. Kordové vložky kostry jsou 

uchyceny okolo patního lanka. (2) 

1.2.7 Kostra pláště  

 

Obr. 7  – Kostra pneumatiky (4) 

Je základní nosná část pláště složená z vložek textilních vláken nebo ocelových drátů. 

Tyto vložky jsou zakotveny na patních lanech. Její stavba a složení určují základní vlastnosti 

pláště. Velmi důležitou částí kostry jsou kordová vlákna, která jsou, stejně jak je tomu u patních 

lan, během procesu pogumována. Hlavní funkcí kostry je zabezpečit přenos tažného momentu 

a současně udržet stálý tvar pneumatiky. Důležitým úkolem je také předejít roztržení při 

pracovním tlaku pneumatiky. (2) 

Dříve se kostra pneumatiky skládala z irského lnu, který byl později nahrazen bavlnou.  

Tyto přírodní materiály měly bohužel mnoho nevýhod jak například nehomogenita, závislost 

na vlhkosti apod. S příchodem moderních umělých materiálů jako umělých vláken nebo 

ocelových kordů, se nakonec od přírodních materiálů zcela upustilo. (2) 

V dnešní době se nejvíce používají pro výrobu kostry materiály jako: raylon (umělé hedvábí), 

polyesterový kord, ocelový kord, polyamidový kord, kevlarový kord (využívá se pro výrobu 

speciálních, např. sportovních plášťů). (2) 

Pneumatiky se dělí podle uspořádání kordových vložek v kostře na:  

a) radiální,  

b) diagonální  

c) pláště smíšené konstrukce. (2) 
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1.2.8 Vnitřní gumová vložka 

 

Obr. 8 – Gumová vložka (4) 

Její funkcí je zabránit úniku plynu z prostoru mezi ráfkem a pneumatikou. Je tvořena 

folií nebo profilu ze speciální plynonepropustné kaučukové směsi (butyl). (3) 
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2 ROZDĚLENÍ PNEUMATIK 

2.1 PODLE STRUKTURY 

2.1.1 Diagonální pneumatika  

 

Obr. 9 – Diagonální pneumatika (5) 

Kordové vložky jsou u tohoto typu pneumatiky skládány tak, že se sudý počet vložek 

na sobě kříží v úhlu řezu 30° - 65°. (3) Toto uložení kordových vložek vylučuje nutnost použití 

nárazníku. Kordová vlákna se u diagonálního rozložení při zatížení a následné deformaci 

neprodlužují, ale mají tendenci se posouvat a namáhat pryžový potah na střih. Diagonální 

pneumatiky jsou proto známy tím, že se při jízdě pod zatížením více zahřívají. (2) 

 

2.1.2 Radiální pneumatika 

 

Obr. 10 – Radiální pneumatika (5) 

Uložení kordů ve všech kordových vložkách je vedeno radiálně od patky k patce kolmo 

na rovinu rotace kola. Kordy v kordových vložkách kostry tedy zachycují působící boční síly  
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a nárazník zachycuje síly obvodové, v jehož vrstvách jsou kladeny kordy kolmo na kordy 

kostry. (2) 

2.1.3 Srovnání diagonální a radiální konstrukce kostry 

Radiální pneumatiky dokážou lépe přenášet boční síly a tím zůstává větší část radiálního 

pláště ve styku s vozovkou. Díky nárazníku mají radiální pneumatiky vyšší obvodovou tuhost. 

Nevýhodou pak jsou vyšší výrobní náklady, choulostivost na nesprávné nahuštění, a větší 

hlučnost na nerovném povrchu. Navzdory těmto nevýhodám mají ale radiální pneumatiky lepší 

adhezi, nižším opotřebení, větší odolností proti průrazu a menší valivý odpor. V dnešní době se 

u osobních vozidel využívají jen pneumatiky radiální konstrukce. Výjimku tvoří pláště 

používané u zemědělské mechanizace a především pak u zemních strojů. Diagonální  

se zpravidla používají jen pro zemědělské stroje díky jejich odolnosti pod zatížením. 

Bezpečnost jízdy díky nízkým pracovním rychlostem strojů není téměř ovlivněna. (2) 

 

2.2 PODLE DEZÉNU 

2.2.1 Směrový dezén 

 

Obr. 11 – Směrový dezén pneumatiky Fulda Carat Progresso (6) 

 

Pneumatiky se směrovým dezénem jsou vždy označeny šipkou na bočnici.  

Ta předepisuje směr otáčení při jízdě. Tyto pneumatiky se většinou využívají pro střední, nižší 

nebo sportovní vozidla. Jejich silnou stránkou je schopnost efektivně odvádět vodu při jízdě na 

mokré vozovce. Směrový dezén je stále nejvíce využívaný hlavně u zimních pneumatik, díky 

dobrému záběru a rychlému odvodu sněhu z drážek. Nevýhodou tohoto dezénu je ale nižší 

kilometrový nájezd a vyšší hlučnost při jízdě. (6) 
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2.2.2 Symetrický dezén 

 

Obr. 12 - Symetrický dezén pneumatiky Kleber Dynaxer HP3 (6) 

Tyto pneumatiky nemají označení o směru rotace nebo označení vnější – vnitřní strany. 

V minulosti se tento typ dezénu používal nejčastěji, ale dnes se více používá dezén asymetrický.  

Tento dezén je převážně vhodný pro vozy nižší střední třídy, kompakty nebo i vozy SUV,  

u vozidel vyšší třídy se většinou nevyužívá. Výhodou symetrického dezénu jsou vyvážené 

vlastnosti na suché i mokré vozovce. (6) 

 

2.2.3 Asymetrický dezén 

 

Obr. 13 – Asymetrický dezén pneumatiky Goodyear Excellence (6) 

Tento moderní dezén využívá kombinaci symetrického a směrového a je vhodný jak pro 

vozy nižší tak vyšší třídy. Pro své výkonnostní vlastnosti se vyrábí také pro sportovní využití. 

Dezén pneumatiky je rozdělen na dvě části, vnitřní a vnější. Což znamená, že pneumatika nemá 

naznačený směr rotace, ale pouze stranu jakou se má nasadit na disk. Každá strana má svou 

hlavní funkci. Funkce vnitřní strany je odvádět vodu a o přenášet brzdné a záběrové síly. Díky 
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více zpevněné vnější hraně má vnější strana zajišťovat co nejlepší vedení a stabilitu vozidla při 

průjezdu směrovým obloukem. (6) 

2.3 PODLE SEZÓNÍHO VYUŽITÍ 

2.3.1 Letní pneumatiky 

Nejdůležitější vlastností letní pneumatiky je zvýšená odolnost proti aquaplaningu na 

mokré vozovce. Letní pneumatiky jsou také méně hlučné a komfortnější při jízdě na suché 

vozovce. (7) 

 

Obr. 14 – Dezén letní pneumatiky (8) 

Většina letních pneumatik je konstruována pro vyšší kilometrový nájezd, než je tomu  

u zimních. Tato vlastnost je určena především směsí a konstrukcí dezénu pneumatiky. 

2.3.2 Zimní pneumatiky 

 

Obr. 15 – Směrový dezén zimní pneumatiky (9) 
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Zimní pneumatiky je nutno podle vyhlášky použít v případě, že je v oblasti kam jedeme, 

nutná zimní výbava nebo že se dá před jízdou předpokládat, souvislá vrstva sněhu a ledu na 

vozovce. Díky měkčí zimní směsi a tvaru dezénu zajistí lepší adhezi na sněhem nebo ledem 

pokrytém povrchu vozovky přilnavost. Specifickým prvkem zimní pneumatiky je řešení profilu 

běhounu s lamelovými drážkami uvnitř tuhých bloků pro lepší záběr. (7) 

Rozdíl brzdné dráhy u zimních a letních pneumatik v zimních měsících je při 50 km/h přibližně 

8 metrů ve prospěch zimních. U vyšších rychlostí je rozdíl výraznější. Délka brzdné dráhy ale 

závisí na kvalitě použitých pneumatik. (7) 

 

2.3.3 Celoroční pneumatiky 

Jedná se o kombinaci vlastností letních a zimních pneumatik. Celoroční pneumatiky 

jsou spíše kompromis a hlavní využití mají spíše v oblastech s mírnou zimou a létem.  

 

Obr. 16 – Dezén celoroční pneumatiky (10) 

Celoroční pneumatiky proto nedosahují takových výsledků jako účelně konstruované letní  

a zimní pneumatiky. (7) 

2.4 POŽADAVKY NA PNEUMATIKY 

Funkční požadavky 

Důležité parametry pneumatik jsou zejména ty, které ovlivňují jízdní vlastnosti vozidla. 

Jedná se především o stabilitu, zrychlování, brzdění a ovladatelnost, které ovlivňují dynamické 

chování vozidla v podélném směru. Ve vertikálním směru se zase jedná především o pohlcování 

nárazů od nerovnosti vozovky respektive odpružení zavěšené hmoty a nosnost pneumatiky.  

U některých požadavků však dochází k protichůdnosti. Např. je žádoucí, aby pneumatiky 

snižovaly přenos vibrací do vozidla. Naopak je, ale radiální poddajnost příčinou vibrací kostry 
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pneumatiky při průjezdu přes krátké nerovnosti důsledkem čehož je radiální deformace 

pneumatiky. S tím pak souvisí velikost valícího odporu a hlučnost pneumatiky. (11) 

Provozní požadavky  

Důležitými požadavky pro uživatele osobních vozidel jsou především ty provozní. Mezi 

tyto požadavky patří například zajištění nízkého valivého odporu, což má pozitivní vliv  

na spotřebu pohonných hmot. Dále pak obtížnost údržby, odolnost vůči opotřebení, možnost 

bezpečného dojetí v případě okamžité ztráty vzduchu a v neposlední řadě také cena 

pneumatiky. (11) 

2.5 ZNAČENÍ PNEUMATIK 

Tovární značení pneumatik se řídí předpisem Evropské hospodářské komise  

EHK R-30. Nezatížená pneumatika je tedy označena těmito hlavními parametry. 

 Jsou to: 

 šířka profilu běhounu v milimetrech (205), 

 výška pneumatiky vyjádřená v procentech (55), což je poměr šířky k výšce 

 průměr ráfku v palcích (16),  

 doplňkové hodnoty jako označení konstrukce (R), index nosnosti (91)  

a kategorie rychlosti (V). 

 

Obr. 17 – Značení pneumatiky Dunlop (12) 

 

Pneumatika o parametrech 205 /55 R16 91W udává 

a) 205 – jmenovitá šířka pneumatiky B v mm 
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b) 55 – profilové číslo pneumatiky, poměr výšky k šířce v % 

c) R – označení konstrukce (R = radiální, D = diagonální) 

d) 16 – jmenovitá průměr ráfku v palcích, (16") 

e) 91 - hmotnostní index pneu (91 odpovídá max. hmotnost 615 kg na jednu pneumatiku  

a celková hmotnost vozidla 2050 kg 

f) W - rychlostní index pneu (písmeno W odpovídá max. rychlosti 270 km/h, 

Pneumatiky s rychlostním indexem ZR jsou vyráběny pro rychlosti přes 300 km/h. Při těchto 

rychlostech je však nutné dodržet zatížení pneumatiky maximálně 85% její nosnosti. (13) 

Hmotnostní index udává nejvyšší možné provozní zatížení na pneumatiku a rychlostní index 

udává nejvyšší možnou provozní rychlost, kterou se dá s vozidlem jet. Tyto indexy stanovují 

minimální dovolenou hranici, které pneumatiky můžeme na vozidle používat, a jsou dány 

velkým technickým průkazem. Na vozidle můžeme použít pneumatiky s vyššími indexy pro 

rychlost a nosnost než jsou minimální.  (12) 

Doplňkové údaje: 

C pro lehká nákladní vozidla, dodávky – dodávkové C pneumatiky 

TT / TL TubeType – dušová u moto pneu a TubeLess – bezdušová pneu 

RF , XL zesílená bočnice pneu (vyšší index nosnosti) 

EMT, ROF pro vozy s indikátorem tlaku v pneumatikách 

LRR Low Rolling Resistance – snížený valivý odpor 

Pneumatiky RunFlat jsou dojezdové pneumatiky, kde se využívá samonosné technologie 

pneu (dojezd po defektu) Princip spočívá v zesílení bočnic pneumatiky. Jsou schopny 

krátkodobého provozu omezenou rychlostí, zpravidla 80 km/h. (12) 

Označení výrobců svých RunFlatových pneumatik: 

RFT Bridgestone – run flat tyre 

SSR Continental – self supporting runflat 

DSST Dunlop – dunlop self supporting technology 

ROF Goodyear – run on flat 

R/F Pirelli 

ZP Michelin – zero pressure 
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CS technologie Continental Conti Seal (samoopravná pneu do průrazu 5mm) 

FR, MFS, RPB, FP rim protection – zesílená boční ochrana ráfku pneu před poškozením – 

ochranný lem na pneumatice proti poškrábání alu kola např. u obrubníku 

Podle určení 

M+S, MS Mud & Snow – bláto a sníh, označení pro zimní pneumatiky 

M/T mud terrain - do těžkého blátivého terénu 

A / T All Terrain pneu - pro všechny povrchy 

AW All Weather - (celoroční pneu) do každého počasí 

H/T highway terrain - pro silniční jízdu  

Podle orientace 

symetrický – pneumatiku je možno jakkoli měnit a otáčet 

směrový – při montáži je nutno dodržet směr otáčení vyznačení šipkou na bočnici 

pneumatiky 

asymetrický – pneumatika má označenou vnitřní – inside a vnější – outside stranu, 

nutné dodržet při montáži (12) 
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3 VÝROBA PNEUMATIK 

3.1 TECHNOLOGIE VÝROBY PNEUMATIK 

Z pohledu technologie je možné popsat výrobu plášťů jako několik, odděleně 

probíhajících samostatných operací, které se setkávají až při tzv. konfekci. Zejména jde  

o vlastní přípravu kaučukových směsí, pogumovaného kordu, výrobu běhounů a bočnic, výrobu 

patních lan a nárazníků. Zkompletování všech těchto komponent probíhá při konfekci. 

Produktem konfekce je pak surový plášť, ze kterého se hotový produkt vytvoří procesem 

vulkanizace. (2) 

 

Obr. 18 – Forma pro výrobu pneumatik (14) 

 

3.2  SLOŽENÍ GUMÁRENSKÝCH SMĚSÍ 

Jakost konstrukčních částí pneumatiky je významně ovlivňována surovinami použitými 

pro výrobu pryžových směsí. Pro docílení pohodlné a bezpečné jízdy s požadovanou životností 

je nutno vyrobit plášť pneumatiky jen s použitím kvalitních surovin a materiálů. Složení směsí 

používaných při výrobě pneumatik je jedním z přísně střežených tajemství jednotlivých 

výrobců.  

Pneumatika se obecně skládá z materiálů: 48% gumy, 36% přísad (technické saze a chemická 

aditiva), 16% výztužných materiálů (kordy a patní lana). Přesný poměr a druh součástí, které 

tvoří pryžovou směs, závisí především na k jakému účelu a na jakém povrchu a za jakých 

podmínek bude výsledná pneumatika používána. 
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V praxi neexistuje žádná pryž, která by měla vlastnosti a adhezní schopnosti, které by byly 

ideální na všech površích a za všech podmínek. Vyrobit plášť, který by měl univerzální 

schopnosti je velmi náročné. Způsob, jakým složení směsi mění adhezních schopností budoucí 

pneumatiky, závisí na řadě dalších faktorů, jako je druh materiálu povrchu, na kterém  

se pneumatika bude pohybovat, nebo velikosti provozního zatížení. Například zvýšení podílu 

sazí zvyšuje koeficient tření na abrazivním povrchu, ale snižuje jej na hladkém povrchu. Měkké 

směsi jsou obvykle charakterizovány vyššími koeficienty tření než ty, které jsou tvrdší na 

hladkých površích, ale pouze při nízkém zatížení. Minerální oleje přidávané do směsi pryž 

změkčují, ale při rostoucím zesítění pryže při vulkanizace ji dělá tvrdší a způsobuje horší třecí 

vlastnosti. (2) 

Různé druhy pryžové směsi se používají nejen pro výrobu různých druhů plášťů, ale i pro 

výrobu jednoho pláště. Pracoviště pro výrobu směsi zpracovává požadavky na vlastnosti pláště 

a připravuje jednotlivé druhy směsi. Tyto směsi jsou pak zpracovávány v hnětacích strojích, 

kde se tvoří homogenní směs, která se skládá z požadovaného množství kaučuku a přídavků ve 

formě aditiv. Výsledná směs pak putuje na další pracoviště. (2) 

 

3.2.1 Kaučuk  

Kaučuk je makromolekulární látka, která se řadí mezi elastomery. Elastomer má 

schopnost se vracet po deformaci do svého původního stavu. Při výrobě pneumatik se kaučuk 

využívá jako základní látka pro výrobu pryže. (2) 

Kaučuk můžeme rozdělit na: 

Přírodní kaučuk se získává z latexu kaučukových stromů a keřů, zejména z druhu Hevea 

Brasiliensis. Tyto stromy a keře se pěstují na kaučukových plantážích zejména v tropických 

pásmech Jižní Ameriky, jihovýchodní Asie a Afriky. Největší světová produkce kaučuku je 

v Malajsii, zhruba 40%.  (2) (3) 
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Obr. 19 – Získávání přírodního kaučuku (15) 

  

Při naříznutí kůry stromu vytéká bílá, mlékovitá kapalina zvaná latex, která obsahuje asi 40% 

kaučuku. Pro získání kaučuku je potřeba latex nechat vysrážet použitím kyseliny mravenčí nebo 

octové. Následně se vypere ve vodě a nechá se usušit buď jen teplým vzduchem (pro výrobu 

pneumatik je používán omezeně), nebo je konzervován dýmem (uzený kaučuk – 

nejpoužívanější). Z jednoho stromu lze takto získat 5 - 25 kg kaučuku. Chemické složení 

přírodního kaučuku je polymer 2 – metyl - 1,3 – butadien. (2) (3) 

Vlastnosti přírodního kaučuku:  

a) malá odolnost vůči abrazi,  

b) malá odolnost vůči působení benzínu, oleje, petroleje a kyselin,  

c) snadno bobtná,  

d) podléhá rychlému stárnutí,  

e) výrazná lepivost. (2) 

 Kvůli rozvoji automobilového průmyslu a s ním rostoucí spotřebou přírodního kaučuku na 

výrobu pneumatik a také ne úplně ideální vlastnosti přírodního kaučuku ve všech směrech, 

přiměly chemiky k hledání alternativní náhrady. Tou se stal syntetický kaučuk. (2) 

Syntetický kaučuk je v dnešní době surovinou, která je nepostradatelná pro výrobu plášťů 

pneumatik. To vyplývá nejen z jeho mechanicko-fyzikálních vlastností, které mají využití pro 

výrobu každé části pláště pneumatiky, ale z omezenosti zdrojů přírodního kaučuku. Jeho 

výhodou je oproti přírodnímu kaučuku větší odolnost vůči nízké a vysoké teplotě a menší 

citlivost na působení olejů. 
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Obr. 20 – Syntetický kaučuk (16) 

Mezi nejpoužívanější syntetické kaučuky pro pláště osobních automobilů se využívají tyto: 

butadienstyrenový kaučuk (SBR), butadienový kaučuk (BR), izoprenový kaučuk (IR), 

butylkaučuk (IIR) a chlorbutyl kaučuk (CIIR). Při výrobě se používají směsi přírodního  

a syntetického kaučuku pro dosažení lepších mechanicko-fyzikálních vlastností materiálu. (3) 

Kapalný polybutadienový kaučuk se používá pro pláště s vyšší konstrukční úrovní. Především 

do silika směsí, které jsou určeny na zimu a do deště. Jejich výhodou je malý valivý odpor  

a kratší brzdná dráha. (3) 

 

3.2.2 Přísady do kaučukových směsí 

Pro zlepšení mechanických, fyzikálních a chemických vlastností směsí pneumatik, 

jakož i pro urychlení a zdokonalení výrobního procesu se do zpracovaných kaučukových směsí 

přidávají aditiva. Sem patří vulkanizační činidla, urychlovače a zpomalovače vulkanizace, 

vulkanizátory, pojidla, antidegradanty, antioxidanty, antiozonanty, změkčovadla a další 

přísady. (2) 

Saze  

Využití mají jako plnivo. Saze se dělí na ztužující a neztužující. Ztužující napomáhají zlepšovat 

fyzikálně-mechanické vlastnosti, pevnost, pružnost, tvrdost a odolnost proti opotřebení.  

Pozitivní účinek sazí spočívá v tom, že částice sazí jsou velmi jemné a v procesu vulkanizace 

se skvěle vážou s molekulami kaučuku. Po vulkanizaci dodávají pryži pevnost, tvrdost a zvyšují 

její odolnost vůči opotřebení a zahřívání. Saze dodávají pneumatice také tmavé zbarvení. Při 

výrobě plášťů pneumatik se používají převážně saze retortové, které se získávají díky 
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nedokonalého spalování par olejů. Těchto sazí se vyrábí více druhů, které se liší jejich 

vlastnostmi a vhodností pro použití na jednotlivých součástech pláště. Množství a typ použitých 

sazí pomáhá dosáhnout požadovaných vlastností sloučenin běhounu, směsí pro výrobu bočních 

stěn, kosterních a nárazníkových směsí a dalších směsí. (3) (2) 

Silika 

Další druh plniva. Využití siliky je převážně u plášťů určených pro zimní provoz. Saze se tak 

nahrazují sloučeninou na bázi oxidu křemičitého, což je silika. Tato sloučenina je známá pod 

názvem silika. U směsi s vysokým obsahem siliky je výhodou, že začíná tvrdnout až při výrazně 

nižších teplotách než směs, která obsahuje jako plnivo převážně saze. Poměr sazí k obsahu 

siliky je ve směsi většinou v poměru od 3 : 2 do 1 : 9. 

Antidegradanty 

Zde hlavně antioxidanty a antiozonanty napomáhají ke zvýšení odolnosti pryže proti stárnutí 

pryže působeím kyslíku, ozónu a světla. Objem ozónu ve vzduchu není příliš velký, ale za to je 

ozón daleko agresivnější než kyslík. Mezi antidegradanty můžeme zařadit např. substituovaný 

chinolin. Kvůli stárnutí ztrácí pneumatika své adhezní vlastnosti. (2) (3) 

Jako antidegradant můžeme zařadit také parafín, který při vulkanizaci vytéká na povrch 

pneumatiky a v průběhu skladování vytváří ochrannou vrstvu. V průběhu jízdy se pak parafín 

vlivem tření z povrchu pneumatiky odstraní.  (2) 

Změkčovadla 

Napomáhají zvyšovat plasticitu směsi a usnadňují její mechanické zpracování. Po vulkanizaci 

ovlivňují tvrdost a tažnost výsledné pryže. Používají se různé druhy minerálních olejů. (2) 

Pryskyřice 

Přidávají se pro zlepšení lepivosti směsi. Nejčastěji se používá kumaronová pryskyřice  

a kalafuna. (2) 

Vulkanizační činidla 

Nejčastěji používaným činidlem je síra. V důsledku přítomnosti síry ve směsi může probíhat 

vulkanizace. K vulkanizaci se menší míře využívají reaktivní pryskyřice nebo oxidy kovů. 

Vulkanizace probíhá při teplotě 140°C – 240°C. (2) (3) 
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Aktivátory vulkanizace 

Nejvíce používaným aktivátorem vulkanizace, jejíž vulkanizát obsahuje síru, je oxid zinečnatý 

nazývaný také jako zinková běloba a Stearin. Pomáhají zvyšovat účinek vulkanizačních činidel. 

(3) 

Urychlovače a retardéry vulkanizace  

Využívají se ke zkrácení nebo prodloužení doby vulkanizace směsi. Retardéry zpomalují 

rychlost vulkanizace do 120°C. (3) 

 

3.3 POŽADAVKY NA SMĚSI PRO VÝROBU PLÁŠTĚ PNEUMATIKY 

Běhounové směsi 

Požadavky na běhounové směsi jsou hlavně: odolnost proti otěru, pevnost v tahu, dobrá 

hystereze, odolnost proti stárnutí, co nejlepší koeficient tření s vozovkou. Složení pryže 

běhounové směsi má rozhodující vliv na vlastnosti pneumatiky. (2) 

 

Pryžové směsi pro potahování textilních kordů 

Vysoká tažnost, dobrý koeficient tření s viskózovými a polyamidovými kordy, odolnost proti 

tepelné únavě, odolnost proti stárnutí. (2) 

 

Pryžové směsi pro potahování ocelových kordů 

Mají většinou stejné vlastnosti jako směsi pro potahování textilních kordů. Nejpoužívanější je 

směs s převahou přírodního kaučuku, protože má lepší pevné spojení s ocelovým kordem než 

je tomu u syntetických kaučuků. (2) 

 

Pryžové směsi na výrobu bočnic 

Musí být odolné vůči stárnutí a proti vzniku a růstu trhlin. V oblasti ochranného patního pásku 

musí mít dobré adhezní vlastnosti k povrchu ráfku (2) 
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3.4 VÝZTUŽNÉ MATERIÁLY 

Vlastnosti materiálu pláště nejsou závislé pouze na vlastnostech pryže, která vzniká při 

vulkanizaci, ale také na její interakci s výztužnými materiály. Spojením vzniká při vulkanizaci 

typ vláknového kompozitu. Vzniklý kompozit má vlastnosti s kombinací tuhosti a pevnosti 

vláken výztužných materiálů a pružnosti pryže. V závislosti na požadavcích jejich mechanicko-

fyzikálních vlastností jsou pro jednotlivé konstrukční části pláště používány rozdílné typy 

výztužných materiálů. 

Výztužné materiály se nazývají kordy. 

Aby kompozit vzniklý spojením výztužných materiálů a pryže plnil správně svoji funkci, musí 

být zabezpečena dostatečná soudržnost povrchu kordů a pryže. Pro zlepšení soudržnosti se buď 

kordy impregnují látkami, které dokáží zvýšit koeficient tření mezi povrchy, nebo je látka 

s tímto účinkem přidávána přímo do kaučukové směsi. První možnost se využívá hlavně  

u textilních kordů (viskózových, polyamidových, polyesterových a skleněných). Druhá 

možnost je vhodná pro ocelové kordy. (2) 

 

Ocelové kordy 

Využívají se zejména proto, že mají vysokou pevnost a jsou rozměrově stabilní. Musí klást 

dostatečný odpor proti pohybu a být korozivzdorné. Kordy jsou vyrobeny z pomosazených 

drátů (70 % Cu a 30 % Zn. Mosazná vrstva na povrchu drátu má menší koeficient tření mezi 

kovem a pryží, něž by tomu bylo u čistého ocelového drátu. (2) 

 

Textilní kordy 

Stejně jako ocelové kordy poskytují textilní kordy plášti pneumatiky pevnost a rozměrovou 

stabilitu. Tyto materiály jsou ale lehčí a jsou snadno deformovatelné ohybovým zatížením. 

Mezi textilní kordy patří viskózová, skleněná, polyesterová a polyamidová vlákna.  

Dnešní době se začínají více využívat aromatická polyamidová vlákna s lepšími materiálovými 

vlastnostmi a menší hmotností tzv. kevlarová vlákna. (2) 
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Konfekce I. stupeň Konfekce II. stupeň 

  

0. Uložení lan do narážečů 0. Usazení kostry do upínacích hlav 

1. Navinutí vnitřní gumy 
1. Položení prvního nárazníku na 

pomocný konfekční buben 

2. Navinutí nových textilních kordů 2. Položení druhého nárazníku 

3. Rozevření konfekčního bubnu a následné 

naražení lan 

3. Navinutí (položení) PAD 

nárazníku 

4. Přehnutí okrajů kordů přes lana 
4. Položení běhounu na nárazníkový 

prstenec 

5. Uložení bočnic 
5. Přenesení prstence na před 

tvarovanou kostru 

6. Celkové zaválení polotovarů 
6. Dotvarování kostry a celkové 

zaválení 

7. Sejmutí kostry, kontrola 7. Sejmutí hotového pláště, kontrola 

 

(3) 
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4 ZKOUŠENÍ PNEUMATIK 

Zkoušení plášťů pneumatik probíhá ve třech oblastech. První oblastí jsou zkoušky při 

vývoji pneumatik, ty se provádí ještě před jejich uvedením na trh. Následují zkoušky,  

které slouží jako kontrola již sériově vyráběných pneumatik a do poslední skupiny zkoušek 

patří testování pneumatik vyrobených konkurenčními firmami. (3) 

 

Obr. 21 – Testování pneumatiky (17) 

4.1 TYPY ZKOUŠEK 

Zkušebny se většinou řídí svými vnitřními směrnicemi při provádění zkoušek 

pneumatik. Základní rozdělení zkoušek je na statické a dynamické. Výsledkem těchto zkoušek 

jsou určité charakteristiky, které slouží k porovnání různých konstrukcí pneumatik, popřípadě 

k odhadu chování pneumatik v provozu. (18) 

4.1.1 Zkoušky statické 

U těchto zkoušek se prověřuje, jestli plášť pneumatiky splňuje předepsané limity 

Jsou to zejména zkoušky: 

 hmotnosti; 

 rozměrů – průměr a šířka, obvod, šířka stopy (zaplnění dezénu), rozložení tlaku ve 

stopě; 

 tuhosti pláště – testuje se závislost na huštění a radiální, boční a torzní deformace; 

 pevnosti kostry – zde se testuje odolnost proti vnitřnímu tlaku, průniku ocelového trnu; 

 dosednutí pláště na ráfek - dosedací tlak při montáži, odolnost pro sesmeknutí z ráfku  

a radiální tuhost patky. 
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4.1.2 Zkoušky dynamické 

 

Obr. 22 – Dynamická zkouška pneumatiky (3) 

Výsledky zkoušek jsou v celosvětovém měřítku srovnatelné, využívá se totiž již 

zavedených standardů. Dynamické zkoušky jsou prováděny v laboratorních podmínkách  

ve zkušebnách. Jedná se o únavové zkoušky na bubnových stanicích. Pneumatika je umístěna 

do kontaktu s rotujícím válcem o velkém průměru (1,7 nebo 2 m), který rotuje určitou rychlostí 

vzhledem k dané zkoušce. Pneumatika je zároveň na válec přitlačována zvolenou silou, která 

simuluje zatížení v vozidlem a nákladem v běžném provozu. Povrch válce může být buď 

hladký, nebo profilovaný vzhledem k prováděné zkoušce. (3) 

Zkoumá se zejména:  

 odolnost kostry a patky pláště, 

 valivý odpor, 

 hlučnost, 

 rychlost, při které dojde k destrukci pláště, 

 boční, radiální a tangenciální síla při natočení kola, 

 opotřebení běhounu. (3) 

4.1.3 Silniční zkoušky 

Tyto zkoušky jsou prováděny na účelně vybudovaných testovacích tratích  

tzv. polygonech a dále pak i v běžných provozních podmínkách běžného silničního provozu. 

Zkoušení na polygonech je daleko bezpečnější než v běžném provozu a nabízí také výhody 

z hlediska provedení a přizpůsobení zkoušek k danému testování. Polygony jsou vybaveny 
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například úseky s různými povrchy, sklonem vozovky apod. Zkoušky můžeme rozdělit  

na objektivní a subjektivní. (19) (3) 

Objektivní zkoušky jsou prováděny zejména v závislosti na jízdních podmínkách vozidla a jsou 

to např.: 

 délka brzdné dráhy na suchu, mokru, sněhu nebo ledu, 

 aquaplaning – rychlost, při které dochází ke ztrátě adheze v příčném a podélném směru, 

 maximální rychlost, 

 spotřeba pohonných hmot. (3) 

U subjektivních jde o celkové posouzení vlastností pneumatik a chování vozidla při jízdě. 

Hodnotí se tyto parametry bodovým rozpětím 1-10 bodů: 

 odezva vozidla na pohyb volantu, 

 schopnost tlumit nerovnosti, 

 hlučnost, 

 vyhýbací manévry, 

 vliv podhuštění na sezutí pneumatiky z ráfku, 

 vliv defektu pneumatiky na sezutí z ráfku 

Tyto zkoušky se provádí za různých povětrnostních podmínek a na různých površích. (3) 

 

4.1.4 Životnostní zkoušky 

Při těchto zkouškách se monitoruje míra opotřebení plášťů pneumatik v provozu. 

Testují se různé vývojové varianty pneumatik s různou konstrukcí, dezénem a směsí běhounu.  

Zkouší se zejména: 

 charakter opotřebení v příčném směru a obvodovém směru (pilovité ojetí) 

 odolnost kostry 

Pro lepší srovnání testují výrobci i pneumatiky konkurenčních značek. (3) 
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5 HUŠTĚNÍ PNEUMATIK 

Velmi častou závadou při používání pneumatiky je její nesprávné huštění. Pneumatika 

bývá buď přehuštěna, nebo podhuštěna. K přehuštění dochází, není-li při huštění důsledně 

kontrolován tlak vzduchu v pneumatice nebo je měřen poškozeným tlakoměrem.  

 

Obr. 23 – Vliv huštění na životnost pláště (20) 

 

Na obr. 23 je podle grafu závislosti huštění na životnosti pláště patrné, že největší pokles 

životnosti najdeme v oblasti, kdy je pneumatika podhuštěna. Při tomto stavu totiž dochází k její 

největší deformaci a tím ke zvýšenému opotřebení.  
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Obr. 24 – Schematické zobrazení stopy tří stavů huštění pneumatik (21) 

U ztráty tlaku o 10 % již dochází ke zvýšení spotřeby a snížení životnosti pneumatiky až o 10%. 

Snížený tlak v pneumatice o 30% může způsobit snížení životnosti až o polovinu. (13) 

5.1 POVINNÁ KONTROLA TLAKU V PNEUMATIKÁCH – TPMS 

TPMS (Tire Pressure Monitoring System) je zkratka označující systém sledování tlaku 

v pneumatikách. Čidla, která jsou většinou zabudovaná ve ventilku kola, monitorují tlak v plášti 

pneumatiky a vysílají signál do jejich centrální řídící jednotky. Palubní počítač pak zobrazuje 

data o kompenzovaném tlak vzduchu a hlásí pomalé difuzní úniky i rychlé ztráty tlaku. (22) 

Od 1. 11. 2014 je tento systém povinný pro všechna nová vozidla v Evropské unii. Povinnost 

mít tento systém se nevztahuje na vozidla, která jsou již v provozu. Důvodem pro zavedení byla 

především snaha o menší ekologický dopad a zvýšení bezpečnosti na silnicích. (22) 

V době spuštění Evropská unie predikovala roční úsporu více než 1 mld. litrů paliva, zhruba 

4,8 milionů tun CO2 a pomoc předejít cca 2 % všech nehod, za kterými stojí dle odhadů 

nesprávné huštění pneumatik. (22) 

Podle principu funkce můžeme tyto systémy rozdělit na: 

Nepřímý systém TPMS 

Neměří tlak v pneumatice napřímo, ale s pomocí vyhodnocení dat ze systému ABS a ESP 

porovnává rychlost otáčení a vibrace každého kola. Řídící jednotka analyzuje data a po jejich 

vyhodnocení je odesílá do palubního počítače, kde se nezobrazují hodnoty tlaku, ale jen 

informace o stavu konkrétního kola. Jedná se o levnější, ale nepřesný systém monitorování 

tlaku. (22) 
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Přímý systém TPMS 

Tento systém zajišťuje monitorování aktuálního tlaku vzduchu v pneumatikách. Snímač tlaku 

je součástí ventilku a je pevně přichycen k ráfku. Zaznamenané informace o tlaku a teplotě 

vzduchu v plášti jsou odeslány do řídící jednotky a vyhodnocené údaje pak na displej palubního 

počítače. (22) 

5.2 PŘEHUŠTĚNÍ PNEUMATIKY 

 

Obr. 25 – Přehuštěná pneumatika (23) 

Kvůli přehuštění se mění tvar pneumatiky tak, že se střední část běhounu vyduje, což 

způsobí zmenšení plochy, která je ve styku s povrchem vozovky. V důsledku toho vzroste 

zatížení na 1 cm2 a dochází ke zvýšenému opotřebení ve střední části pneumatiky. Může dojít 

až k prodření středové části na kostru a v některých případech dochází i k poškození 

nárazníkových kordů a ke znehodnocení kostry pneumatiky. Hodnota doporučeného tlaku 

v pneumatice je většinou uvedena na štítku u dveří řidiče nebo v návodu k vozidlu. (1) 

5.3 PODHUŠTĚNÍ PNEUMATIKY 

 

Obr. 26 – Podhuštěná pneumatika (23) 
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Nízký tlak vzduchu v pneumatice může být důsledkem nesprávného měření tlaku 

vzduchu při huštění nebo z důvodu netěsnosti pneumatiky nebo ventilové vložky. Podhuštěná 

pneumatika se při jízdě také deformuje. Na rozdíl od přehuštěné pneumatiky se u podhuštěné 

řádně nevypne kostra, zejména ve střední části běhounové plochy a nastává opačná situace než 

při přehuštění. Styk pneumatiky s vozovkou je jen v okrajích běhounu, takže zde při jízdě 

dochází k většímu opotřebení než v části střední. Podhuštěná pneumatika má menší nosnost, 

podstatně vzrůstá valivý odpor a může dojít až k poškození kostry nebo k rozdělení jednotlivých 

vrstev kordů v kostře pneumatiky. (1) 

Jízda na podhuštěných pneumatikách se zdá být z pohledu komfortu lepší, ale rozhodně se tato 

varianta nevyplatí. Podhuštění pneumatiky je neekonomické a zároveň nebezpečné. Kvůli 

vyššímu valivému odporu se zvyšuje spotřeba pohonných hmot a zvýšeným opotřebením se 

zkracuje životnost. Z hlediska bezpečnosti se podhuštěním zhoršuje manévrovatelnost vozidla, 

omezuje nosnost pneumatiky a vzniká riziko poškození kostry. (1) 

 

Obr. 29 – Vliv podhuštění na stav pneumatiky (1) 

Obr. 28 – Poškození kordových nití 

uvnitř pláště (1) 

Obr. 27 – Vznik vyboulenin na 

boku pláště (1) 
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5.4 PROLOMENÍ PNEUMATIKY 

 

Obr. 30 – Prolomení pneumatiky (1) 

Prolomení nad patkou, v boku nebo ramenu je charakteristické svými hlubokými 

obvodovými prasklinami. Nejčastější příčinou je přetěžováni pneumatiky nebo její podhuštění. 

V dnešní době se již tato závady příliš nevyskytuje. Je to způsobeno používáním kvalitnějších 

kordových surovin. Při krátkodobém přetíženi, není-li příliš velké, nedochází k defektu, ale 

pneumatika se rychleji opotřebovává. Pneumatiky, u nichž došlo k prolomení kostry, nelze 

opravit, protože jsou znehodnoceny nosné prvky. Dnes vyráběné pneumatiky jsou velmi 

odolné. Zaručuje to kvalita používaných surovin, technologické postupy a důsledná kontrola 

celého výrobního procesu i hotových plášťů pneumatik. (1)   
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6 TERMOGRAFIE 

6.1 TEORIE TERMOGRAFIE 

Podle vlnových délek je elektromagnetické spektrum rozděleno do několika skupin, tyto 

skupiny se nazývají vlnová pásma. Všechna tato pásma se řídí stejnými zákony a odlišují se 

pouze vlnovými délkami. V termografii se využívá pásma infračerveného. Začátek tohoto 

pásma se nachází tam, kde končí viditelné pásmo. Toto pásmo končí tam, kde začíná pásmo 

mikrovlnných délek. Vlnové pásmo infračerveného záření se často ještě dělí blízké infračervené 

pásmo (0,75-3µm), střední infračervené pásmo (3-6µm), vzdálené infračervené pásmo (6-

15µm), velmi vzdálené infračervené pásmo (15- 100µm). (24) 

 

Obr. 31 – Elektromagnetické spektrum (25) 

Záření, které vstupuje do termokamery, obsahuje tyto složky – vyzářené, odražené a přenesené 

složky infračerveného záření, které vychází z objektů v zorném poli termokamery. (24) 

Emisivita 

Emisivita (ε) je měřítkem schopnosti materiálu pohlcovat a tedy i vyzařovat infračervené záření. 

Tato veličina závisí na charakteru povrchu materiálu a u některých materiálů, také na teplotě 

měřeného tělesa. Maximální emisivitu má tzv. černé těleso: ε  = 1 ( ≅ 100%). 

Případ ε= 1 je ideálním stavem. Reálná tělesa mají ε < 1, neboť reálná tělesa záření zároveň 

odrážejí, nebo přenášejí. Hodně nekovových materiálů (např. PVC, beton, organické látky) mají 

vysokou, na teplotě nezávislou emisivitu (ε ≈ 0,8 – 0,95) v dlouhovlnném spektru 
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infračerveného záření. Nízkou teplotně závislou emisivitu mají především kovy, hlavně ty s 

hladkými povrchy. Emisivitu je možno v termokameře nastavit manuálně. (24) 

Hodnota reflexe 

Reflexe (ρ) je konstanta, která je specifická pro každý materiál a udává schopnost tělesa odrážet 

záření. Hodnota reflexe závisí na charakteru povrchu materiálu a u některých materiálů, také 

na teplotě měřeného tělesa. Vyšší hodnotu reflexe má materiál s hladkým a lesklým povrchem 

než ten samý materiál s hrubým a matným povrchem. V mnoha měřicích úlohách odpovídá 

teplotě okolí. Hodnotu reflexe je možné také zjistit pomocí Lambertova zářiče. (24) 

Přenos – transmise (τ) 

Stupeň přenosu (τ) je ukazatel schopnosti materiálu propouštět infračervené záření a jeho 

velikost závisí na druhu a tloušťce materiálu. Téměř většina materiálů není pro dlouhovlnné 

infračervené zařízení průchozí. (24) 

Kirchhofův zákon záření 

Infračervené záření, pohlcené termokamerou se skládá z: 

 měřeným objektem vyslaného záření 

 odrazem záření ostatních těles v okolí 

 prostupu záření tělesem 

Součet těchto složek je vždy roven 1 ( ≅100%): 

𝜀 + 𝜌 + 𝜏 = 1 (24) 

V praxi nehraje prostup žádnou roli, součinitel prostupu τ ve vzorci zanedbáme, zjednoduší  

se na 

𝜀 + 𝜌 = 1 (24) 

V termografii to tedy znamená, že čím je nižší emisivita, tím je vyšší podíl odraženého záření, 

tím obtížnější je přesné měření teploty a tím důležitější je přesné nastavení kompenzace 

odražené teploty (RTC). (24) 

Souvislost mezi emisí a reflexí 

1. Měřené objekty s vysokou emisivitou (ε ≥ 0,8): 

Nízká odraznost (ρ):ρ = 1 - ε. Teplotu objektu je možné spolehlivě měřit pomocí 

termokamery. 
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2. Měřené objekty se střední emisivitou (0,8 <ε < 0,6) 

Střední odraznost (ρ):ρ = 1 - ε. Teplotu objektu je možné dobře měřit pomocí 

termokamery. Je nutné důsledné nastavení emisivity a kompenzace odražené teploty. 

3. Měřené objekty s nízkou emisivitou (e < 0,6) 

Vysoká odraznost (ρ):ρ = 1 – ε. Měření objektu je pomocí termokamery možné, ale 

naměřené hodnoty je potřeba posuzovat kriticky. Je nezbytné správně nastavit 

kompenzaci odraženého záření, neboť to má velký vliv na výpočet teploty. Hlavně v 

případě velkých teplotních rozdílů mezi měřeným objektem a jeho okolím je velmi 

důležité správné nastavení emisivity. (24) 

 

Obr. 32 – Snímek pneumatiky zachycený termokamerou (26) 

6.2 VÝVIN TEPLA V PNEUMATICE 

Při deformaci prvků pneumatiky jako jsou vulkanizáty nebo kordy dochází k určité 

absorpci energie. Při jízdě je tedy část hnací síly pohlcena hysterezí pneumatiky a přeměněna 

v tepelnou energii. Tento vývin tepla vede ke vzrůstu teploty pneumatiky. Za určitých 

provozních podmínek, závisí zvyšování na konstrukci pneumatiky a na viskoelastických 

vlastnostech použitých materiálů.  

Teplota pneumatiky má značný vliv na její provozní charakteristiky, na odolnost proti oděru a 

při vyšších provozních teplotách i na celkovou životnost. Z důvodu standardizace provozních 

podmínek na mezinárodní úrovni, musí konstruktéři volit pro pneumatiky takové konstrukční 

a materiálové provedení, aby byla provozní teplota co nejnižší.  

Teplota, které dosáhne pneumatika po delší době provozu, závisí na poměru mezi vývinem a 

odvodem tepla. Díky tomu, že je pryž špatný tepelný vodič, dochází ke značným rozdílům 

teplot různých částech pláště pneumatiky. Tento jev můžeme pozorovat hlavně pneumatik 
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s diagonální konstrukcí, kde jsou nejvyšší teploty v oblasti ramena, protože je v této části 

nejsilnější. Rameno je místo s největším vývinem a nejhorším odvodem tepla. U radiálních 

pneumatik je teplotní maximum obvykle v koruně pláště. Pokud je provozní teplota příliš 

vysoká, většinou se objeví porucha v rameni, a proto je i teplota v této zóně rozhodujícím 

faktorem při vývoji pneumatik. (19) 

6.2.1 Tepelná vodivost vulkanizátů 

Teplota v ramenu pneumatiky se měří po ustálení rovnováhy mezi vývinem tepla a jeho 

odvodem. Naměřená teplota tedy zůstává po celý zbytek zkoušky konstantní. Pro dosažení 

rovnováhy se vyžaduje doba běhu asi 2 hodiny u pneumatik nákladních vozidel a u osobních o 

stačí méně. Změnou tepelné vodivosti jde ovlivnit rovnovážnou teplotu jen velmi málo. 

Koeficienty tepelné vodivosti běhounové pryže se pohybuji v rozmezí od 2,8 do 3,0 W m-1 K-1 

a pro kostru pneumatik v rozmezí od 2,1 do 2,4 W m-1 K-1. Rozdíly tedy nejdou nikterak velké. 

Měření také ukazují, že se tyto rozdíly v tepelné vodivosti ještě zmenšují za provozních teplot, 

které jsou ještě vyšší. (19) 
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7 REALIZACE PLÁNOVANÉHO EXPERIMENTU 

7.1 FORMULACE PROBLÉMU 

Kvůli nesprávnému nahuštění a následnému zvětšení třecích sil působících mezi 

jednotlivými částmi pneumatiky dochází k nadměrnému zvyšování teploty při jízdě vozidla. Při 

nadměrném zvýšení teploty pneumatiky, může dojít až k její destrukci.  

V následujících kapitolách bude popsáno měření, které odhalí průběh oteplování pneumatik při 

jízdě při několika různých hodnotách tlaku. 

7.2 PLÁN MĚŘENÍ 

1. Vymezení zkušebního okruhu na polygonu s asfaltovým povrchem. 

2. Instalace zkušebních pneumatik s ráfky na přední a zadní nápravu vozidla. 

3. Měření teploty okolního vzduchu a vozovky. 

4. Odměření tlaku 2,5 bar ve všech pneumatikách. 

5. Měření výchozí teploty pneumatik. 

6. Začátek testovací jízdy. 

7. Po ujetí 20 kol na okruhu, nasnímat termo kamerou zkušební pneumatiky, změřit jejich 

tlak, zaznamenat teplotu okolního vzduchu a teplotu vozovky. Toto opakovat po 

každých 20 kolech na zkušebním okruhu. 

8. Po ujetí v celkovém součtu 60 kol, snížit tlak v měřených pneumatikách o 0,5 bar. 

9. Dále postupovat jako v bodech č.7 a 8.  

10. Po případné destrukci zkušební pneumatiky vyměnit za náhradní. 

7.2.1 Tabulka plánovaného času a nájezdu pro 8 huštění 

Pro 1 kolo  

Vzdálenost 1 kola 1,6 km 

Čas 1 kola 1,0 min 

Prům. rychlost 95 km/h 

   

Pro 1 měření  

Počet kol na 1 měření 60  

Celkový čas pro 1 měření 1,0 h 

Celková vzdálenost 96 km 

   

Pro 8 měření (2,5-0,5 bar) 

Celkový čas měření 8,1 h 

Celková vzdálenost 768 km 
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7.3 POTŘEBNÉ VYBAVENÍ 

Zkušební vozidlo 

Značka a typ vozidla:    Audi A4 Avant 

Rok výroby:      2003 

 Motorizace:      1.9 TDI 96 kW 

 

 Zatížení vozidla na jednotlivých kolech: PP – 437,5 kg 

       LP – 468 kg 

       LZ – 330 kg 

       PZ – 330,5 kg 

 Celková hmotnost:    1566 kg 

 (hmotnost měřena s řidičem o hmotnosti 75 kg + cca ½ palivové nádrže) 

Zkušební pneumatiky 

Značka a typ:     Barum Brillantis 2 

Rozměry:     195/65 R15 

Hmotnostní index:    91 

Rychlostní index:    V 

Struktura:      Radiální bezdušová 

Datum výroby:     8 týden roku 2018 

 

 

 

Obr. 33 – Barum Brillantis 2 (30) 
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Měřící zařízení: 

Termokamera FLIR E60 

Teplotní citlivost:   < 0.05°C 

Teplotní rozsah:   -20°C až +120°C 

      0°C až +650°C 

Přesnost:    ± 2 ° C nebo ± 2% odečtu, 

pro okolní teplotu 10 °C až 35 °C 

Ohnisková rovina:   nechlazený mikrobolometr 

Spektrální rozsah:    7.5–13 μm   

     

Manometr SUPERDAINU Profi Wonder Michelin 

Rozsah měření:    0,7 – 10 bar / 10 – 145 psi/ 100 – 1000 kPa 

Rozlišení přístroje:    0,1 bar / 1,45 psi / 10 kPa 

Provozní teplota:    -10°C až + 40°C 

Přístroj v souladu:    E.D. 86/217/EEC a normou UNI EN 12645:2000 

Maximální průtok vzduchu:   66 m3/h při 10 bar/145 psi/1000 kPa 

Maximální tlak zdroje vzduchu:  15 bar / 218 psi / 1500 kPa 

Obr. 34 - Termokamera FLIR E60 (27) 

Obr. 35  - Manometr SUPERDAINU Profi Wonder Michelin (28) 
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7.4 PRŮBĚH MĚŘENÍ  

Experimentální měření probíhalo na zkušebním polygonu Tatra Kopřivnice, konkrétně 

na jeho zkušebním oválu. K dispozici bylo 5 zkušebních pneumatik Barum Brillantis 2,  

které k testování poskytla společnost Continental Barum s.r.o.  

Čtyři pneumatiky, byly nasazeny na ocelové disky o rozměrech 6Jx15 ET47 a jedna pneumatika 

fungovala jako rezervní, kdyby v průběhu testování došlo k destrukci zkušebních pneumatik.  

Jízda na zkušebním oválu probíhalo jen ve směru proti chodu hodinových ručiček,  

což naznačuje i šipka na viz obr. 36.  

Měření probíhalo dne 19. 4. 2018. 

 

Obr. 36 – Mapa polygonu Tatra Kopřivnice 
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Tlak č. 1 – 2,5 bar 

Začátek měření: 10:20 

1. Kontrolní měření 

Čas měření: 10:45 

Ujetá vzdálenost: 32 km (20 kol) 

2. Kontrolní měření 

Čas měření: 11:10 

Ujetá vzdálenost: 32 km (20 kol) 

3. Kontrolní měření 

Čas měření: 11:35 

Ujetá vzdálenost: 32 km (20 kol) 

Po 3. kontrolní měření, byly pneumatiky ochlazeny na teplotu cca 30°C. V následujících  

po následujících měřeních již pneumatiky ochlazovány nebyly, neboť byl tento postup 

vyhodnocen jako časově náročný a bezpředmětný. Vzhledem k povětrnostním podmínkám  

se teplota pneumatik velmi rychle zvýšila do provozních hodnot. 

Obr. 37 – Pneu s nahuštěním 2,5 bar 
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Tlak č. 2 – 2,0 bar 

Začátek měření: 12:05 

1. Kontrolní měření 

Čas měření: 12:15 

Ujetá vzdálenost: 16 km (10 kol) 

2. Kontrolní měření 

Čas měření: 12:30 

Ujetá vzdálenost: 16 km (10 kol) 

3. Kontrolní měření 

Čas měření: 13:55 

Ujetá vzdálenost: 32 km (20 kol) 

Následující měření probíhala se snižováním tlaku v o hodnotu 0,25 bar. 

Tlak č. 3 – 1,75 bar 

 

Obr. 38 - Pneu s nahuštěním 2,0 bar 

Obr. 39 - Pneu s nahuštěním 1,75 bar 
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Začátek měření: 13:05 

1. Kontrolní měření 

Čas měření: 13:20 

Ujetá vzdálenost: 16 km (10 kol) 

2. Kontrolní měření 

Čas měření: 13:35 

Ujetá vzdálenost: 16 km (10 kol) 

3. Kontrolní měření 

Čas měření: 14:00 

Ujetá vzdálenost: 32 km (20 kol) 

V následujících měřeních byl snížen počet kontrolních měření z toho důvodu, že se teplota 

pneumatik po 2. kontrolních měřeních dále nezvyšovala. 

Tlak č. 4 – 1,5 bar 

Začátek měření: 14:05 

1. Kontrolní měření 

Čas měření: 14:20 

Ujetá vzdálenost: 16 km (10 kol) 

2. Kontrolní měření 

Čas měření: 14:45 

Ujetá vzdálenost: 32 km (20 kol) 

Po 1. kontrolním měření byly dále termokamerou snímány jen přední pneumatiky z důvodu 

bezpečnosti a také proto, že u nich nebylo pozorováno další radikální zvyšování teploty. 

Obr. 40 - Pneu s nahuštěním 1,5 bar 
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Při tlaku v pneumatikách 1,5 bar, byla subjektivně zpozorována zvýšená hlučnost v interiéru 

vozidla, která byla nejspíše způsobena nesprávným odvalováním pláště pneumatik po vozovce.  

Tlak č. 5 – 1,25 bar 

Začátek měření: 14:50 

1. Kontrolní měření 

Čas měření: 15:05 

Ujetá vzdálenost: 16 km (10 kol) 

2. Kontrolní měření 

Čas měření: 15:25 

Ujetá vzdálenost: 32 km (20 kol) 

Tlak č. 6 – 1,0 bar 

Začátek měření: 15:35 

1. Kontrolní měření 

Čas měření: 15:50 

Ujetá vzdálenost: 16 km (10 kol) 

Obr. 41 -  - Pneu s nahuštěním 1,25 bar 

Obr. 42 - Pneu s nahuštěním 1,0 bar 
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2. Kontrolní měření 

Čas měření: 16:13 

Ujetá vzdálenost: 32 km (20 kol) 

Tlak č. 7 – 0,75 bar 

Začátek měření: 16:18 

1. Kontrolní měření 

Čas měření: 16:30 

Ujetá vzdálenost: 16 km (10 kol) 

2. Kontrolní měření 

Čas měření: 16:55 

Ujetá vzdálenost: 32 km (20 kol) 

Tlak č. 8 – 0,5 bar 

Začátek měření: 15:35 

1. Kontrolní měření 

Čas měření: 15:50 

Obr. 43 - Pneu s nahuštěním 0,75 bar 

Obr. 44 - Pneu s nahuštěním 0,5 bar 
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Ujetá vzdálenost: 16 km (10 kol) 

2. Kontrolní měření 

Čas měření: 16:13 

Ujetá vzdálenost: 32 km (20 kol) 

U 2. kontrolního měření selhala technika a data z tohoto měření bohužel nejsou k dispozici. 

7.5 NAMĚŘENÁ DATA 

Záznam teploty pneumatik a vozovky byl prováděn pomocí termokamery Flir E60. 

Teplota okolního vzduchu byla odečítána z palubního počítače zkušebního vozu. 

Tlak č. 1 – 2,5 bar 

Tabulka 1 - Hodnoty nahuštění před a po měření pro dané měření – 2,5 bar 

 Tlak v pneu [bar] 

 PP LP LZ PZ 

Počáteční 2,5 2,5 2,5 2,5 

Konečný 2,7 2,7 2,65 2,68 

 

Tabulka 2 – Nejvyšší teploty naměřené v průběhu měření – 2,5 bar 

  Teplota pneu [°C] Teplota 

vozovky 

[°C] 

Teplota 

vzduchu 

[°C]     PP LP LZ PZ 

Počáteční 

Běhoun 41 40,9 37,2 45,8 

22 18,5 
Rameno 51,8 45,7 35,9 39 

Bočnice  34,5 36,5 32,7 27,9 

Patka 36,8 40,1 33,2 29 

1 

Běhoun 43,7 42,6 38,3 45,7 

24 19,5 
Rameno 55,8 42,1 34,6 49,7 

Bočnice  34,5 36,4 32,4 34,1 

Patka 37,1 40,1 34,5 35,1 

2 

Běhoun 46,5 46,9 41,6 45,1 

26 20,5 
Rameno 58,4 47,5 37,1 50,5 

Bočnice  35,6 37,5 34,5 34,9 

Patka 39,3 41,4 35,7 36 

3 

Běhoun 43,3 44,7 41,4 43,3 

28 21,5 
Rameno 55,5 48,9 39,8 49,2 

Bočnice  38,7 38,4 35,6 37,1 

Patka 39,9 42,8 36,2 37,8 
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Tlak č. 2 – 2,0 bar 

Tabulka 3 - Hodnoty nahuštění před a po měření pro dané měření – 2,0 bar 

 Tlak v pneu [bar] 

 PP LP LZ PZ 

Počáteční 2 2 2 2 

Konečná 2,1 2,1 2,1 2,1 

 

Tabulka 4 – Nejvyšší teploty naměřené v průběhu měření – 2,0 bar 

  Teplota pneu [°C] Teplota 

vozovky 

[°C] 

Teplota 

vzduchu 

[°C]     PP LP LZ PZ 

1 

Běhoun 44,2 42,9 41,5 42,1 

28,5 22,5 
Rameno 53,3 48,3 40,2 48,3 

Bočnice  40,9 38,9 35,4 38,2 

Patka 42,7 45,9 37,7 39,1 

2 

Běhoun 45,8 45,3 43,5 45,6 

29 22 
Rameno 56,2 48,8 41,4 48,6 

Bočnice  40,2 39,6 36,3 39,1 

Patka 41 43,8 37,7 39,8 

3 

Běhoun 43,6 44,9 42,6 45 

30 22,5 
Rameno 57,2 49,7 43,6 - 

Bočnice  39,2 40,8 37,9 - 

Patka 44,1 46 39,2 - 

 

Tlak č. 3 – 1,75 bar 

Tabulka 5 - Hodnoty nahuštění před a po měření pro dané měření – 1,75 bar 

 Tlak v pneu [bar] 

 PP LP LZ PZ 

Počáteční 1,75 1,75 1,75 1,75 

Konečná 1,9 1,9 1,9 1,9 
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Tabulka 6 – Nejvyšší teploty naměřené v průběhu měření – 1,75 bar 

  Teplota pneu [°C] Teplota 

vozovky 

[°C] 

Teplota 

vzduchu 

[°C]     PP LP LZ PZ 

1 

Běhoun 44,2 45 43,3 41,3 

32 22,5 
Rameno 56,9 51,5 45,7 49,3 

Bočnice  38,8 41 38,4 38,3 

Patka 42 45 39,7 40,2 

2 

Běhoun 43,1 56,6 44 - 

33 22,5 
Rameno 59 - 44,2 50,8 

Bočnice  41,2 - 38,7 39,9 

Patka 44,3 - 40,3 41 

3 

Běhoun 48,5 45,3 43 44,7 

33 22,5 
Rameno 59,5 53,9 48 50,3 

Bočnice  45,8 43,6 39,9 42,1 

Patka 47,2 47,1 41,6 41,8 

 

Tlak č. 4 – 1,5 bar 

Tabulka 7 - Hodnoty nahuštění před a po měření pro dané měření – 1,5 bar 

 Tlak v pneu [bar] 

 PP LP LZ PZ 

Počáteční 1,5 1,5 1,5 1,5 

Konečná 1,6 1,6 1,6 1,6 

 

Tabulka 8 – Nejvyšší teploty naměřené v průběhu měření – 1,5 bar 

  Teplota pneu [°C] Teplota 

vozovky 

[°C] 

Teplota 

vzduchu 

[°C]     PP LP LZ PZ 

1 

Běhoun 45,5 45,6 43 45,8 

34 22,5 
Rameno 64,7 60 47,8 52,4 

Bočnice  49,5 43,6 40,1 44,4 

Patka 50,1 49,8 42 42,5 

2 

Běhoun 48 44,4 - - 

34 23,5 
Rameno 66,9 54,2 - - 

Bočnice  50,3 43,9 - - 

Patka 51,4 48,6 - - 
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Tlak č. 5 – 1,25 bar 

Tabulka 9 - Hodnoty nahuštění před a po měření pro dané měření – 1,25 bar 

 Tlak v pneu [bar] 

 PP LP LZ PZ 

Počáteční 1,25 1,25 1,25 1,25 

Konečná 1,30 1,30 1,30 1,30 

 

Tabulka 10 – Nejvyšší teploty naměřené v průběhu měření – 1,25 bar 

  Teplota pneu [°C] Teplota 

vozovky 

[°C] 

Teplota 

vzduchu 

[°C]     PP LP LZ PZ 

1 

Běhoun 43,7 48,6 - - 

34,5 23,5 
Rameno 64,6 55,0 - - 

Bočnice  50,5 43,2 - - 

Patka 51,4 48,3 - - 

2 

Běhoun 44,4 43,4 - - 

34,5 23,5 
Rameno 65,0 58,8 - - 

Bočnice  50,2 47,4 - - 

Patka 52,3 53,3 - - 

Tlak č. 6 – 1,0 bar 

Tabulka 11 - Hodnoty nahuštění před a po měření pro dané měření – 1,0 bar 

 Tlak v pneu [bar] 

 PP LP LZ PZ 

Počáteční 1,00 1,00 1,00 1,00 

Konečná 1,00 1,00 1,00 1,00 

 

Tabulka 12 – Nejvyšší teploty naměřené v průběhu měření – 1,0 bar 

  Teplota pneu [°C] Teplota 

vozovky 

[°C] 

Teplota 

vzduchu 

[°C]     PP LP LZ PZ 

1 

Běhoun 44,4 49,5 - - 

32,0 23,5 
Rameno 73,2 61,4 - - 

Bočnice  52,1 51,7 - - 

Patka 53,2 51,5 - - 

2 

Běhoun 47 50,7 - - 

32,0 23,5 
Rameno 75,6 71,9 - - 

Bočnice  53,7 55,3 - - 

Patka 56,5 62,1 - - 
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Tlak č. 7 – 0,75 bar 

Tabulka 13 - Hodnoty nahuštění před a po měření pro dané měření – 0,75 bar 

 Tlak v pneu [bar] 

 PP LP LZ PZ 

Počáteční 0,75 0,75 0,75 0,75 

Konečná 0,75 0,75 0,75 0,75 

 

Tabulka 14 – Nejvyšší teploty naměřené v průběhu měření – 0,75 bar 

  Teplota pneu [°C] Teplota 

vozovky 

[°C] 

Teplota 

vzduchu 

[°C]     PP LP LZ PZ 

1 

Běhoun 44,6 46,7 - - 

30 23,5 
Rameno 65,5 60,3 - - 

Bočnice  54 47,9 - - 

Patka 50,5 53,5 - - 

2 

Běhoun 49,4 51,5 - - 

30 23 
Rameno 72,7 72,3 - - 

Bočnice  57 56,8 - - 

Patka 56,8 58,9 - - 

 

Tlak č. 8 – 0,5 bar 

Tabulka 15 - Hodnoty nahuštění před a po měření pro dané měření - 0,5 bar 

 Tlak v pneu [bar] 

 PP LP LZ PZ 

Počáteční 0,5 0,5 0,5 0,5 

Konečná 0,5 0,5 0,5 0,5 

 

Tabulka 16 – Nejvyšší teploty naměřené v průběhu měření - 0,5 bar 

  Teplota pneu [°C] Teplota 

vozovky 

[°C] 

Teplota 

vzduchu 

[°C]     PP LP LZ-2,5 bar PZ-2,5 bar 

1 

Běhoun 42,9 53 42,5 44,7 

27 22 
Rameno 71,8 72,2 - - 

Bočnice  52,3 57 - - 

Patka 53 61,3 - - 
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7.6 ANALÝZA NAMĚŘENÝCH DAT 

Na následujícím grafu jsou zaznamenána data teplot vozovky a okolního vzduchu 

v průběhu měření v závislosti na čase. Z grafu je patrné, že se teplota vzduchu v průběhu měření 

příliš neměnila a pohybovala se mezi 18,5 a 23,5°C. Zato teplota vozovky se vlivem slunečního 

záření zahřála z 22 na 34,5°C. Nejvyšší teplota se ale udržela jen do konce 5. měření a dále již 

jen klesala. 

 

Kola se zkušebními pneumatikami byla na vozidlo osazena, před začátkem měření. Počáteční 

teplota pneumatik, které byly ve stínu, se pohybovala mezi 20°C a 24°C viz obr. 45. 

V porovnání s pneumatikami, které byly vystaveny přímému slunci, viz obr. 46. Tady nejvyšší 

teplota povrchu pneumatiky dosahovala až 37°C. 
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Následující snímky jsou porovnáním teplotních stavů testovaných pneumatik při nejvyšším 

tlaku 2,5 bar a při nejnižším 0,5 bar. U zadních pneumatik je k dispozici jen snímek s nejnižším 

tlakem 1,5 bar, protože se u nich průběh teplot nijak výrazně neměnil. 

 

 

 

Obr. 49 – PP 2,5 bar Obr. 50 – PP 0,5 bar 

Obr. 48 – LP 2,5 bar Obr. 47 – LP 0,5 bar 

Obr. 51 – LZ 2,5 bar Obr. 52 – LZ 1,5 bar 
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Při analýze snímků ze všech měření byly vybrány hodnoty nejvyšších dosažených teplot. 

Nejvíce teplotně zatížena byla pravá přední pneumatika. Toto bylo způsobeno tím, že zkušební 

trasa byla oválovitého tvaru a jezdilo se jen jedním směrem a to proti směru hodinových 

ručiček, tak jak je zakresleno na obr. 36. Z důvodu toho, že se vozidlo pohybovalo neustále 

v levém směrovém oblouku a konstrukční uspořádání pohonného ústrojí vozidla je přední 

hnaná náprava s motorem ve předu, spočívalo největší zatížení na pravém předním kole.  

Jako nejvíce teplotně zatížená část pneumatiky bylo vyhodnoceno rameno.  

Na následujícím grafu je patrné, že největší nárůst teplot nastal mezi 2,5 bar a 1,25 bar.  

U nižších hodnot tlaku se již teplota radikálně neměnila a udržovala se v rozmezí 65-76°C.  

Po celou dobu testování teplota pneumatik nebyla zaznamenána teplota vyšší jak 80°C.  
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Následující graf znázorňuje průběh teplot bočnice pravé přední pneumatiky. Tady bylo patrné, 

že zvyšování teploty probíhalo nejvíce mezi tlakem 2,5 bar a 1,5 bar. Při nižších tlacích 

docházelo k ustálení teploty mezi 50 až 57 °C.  

 

Pravá zadní pneumatika byla v porovnání s levou více teplotně zatížena, což bylo způsobeno 

jízdou stejným směrem po zkušebním oválu, tak jak tomu bylo u pravé přední pneumatiky. 

U pravé zadní pneumatiky (obr. 56) byla zajímavá teplotní struktura běhounu, což bylo vidět 

na porovnání s levou zadní pneumatikou (obr. 55). Obvodové drážky v dezénu pravé zadní 

pneumatiky měly vyšší teplotu než samotný dezén. Což mohlo být způsobeno rychlejším 

ochlazováním po zastavení vozidla.  
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Obr. 55 – Běhoun pravé zadní pneu; 1,75bar Obr. 56 – Běhoun levé zadní pneu; 1,75bar 
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Na následujících snímcích je porovnání bočnice a ramene pravé přední pneumatiky před a po 

testování. Na pneumatikách byl pozorován výrazný otěr ramene a přibližně poloviny bočnice. 

Ostatní testované pneumatiky takové poškození po skončení testování neměly.  

 

Na obr. 59 je vidět na bočnici pravé přední pneumatiky začínající otěr způsobený kontaktem 

bočnice a vozovky při jízdě vozidla. Tento otěr byl zaznamenán jen na PP pneumatice.  

Na obr. 60 je již otěr více patrný a bylo zde možno pozorovat, že třením bočnice o vozovku 

dokonce došlo k odření značení pneumatiky. 

 

 

Obr. 60 – Otěr při tlaku 1,5 bar Obr. 59 – Otěr při tlaku 0,5 bar 

Obr. 58 – PP před testováním Obr. 57 – PP po testování 
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7.7 NÁVRH ÚPRAV METODIKY PRO DALŠÍ MĚŘENÍ 

Závislost huštění pneumatik na rychlosti vozidla 

Pro další měření navrhuji zanalyzovat závislost huštění pneumatik na rychlosti vozidla, 

tzn. pro určitý tlak v pneumatikách, změřit průběh teplot při různých rychlostech. 

V provedeném měření bylo dosaženo situace, kdy se teplota pneumatik více nezvyšovala. Tato 

situace byla způsobena cyklickým zatěžováním z důvodu udržování konstantní rychlosti při 

jednotlivých jízdních testech. Pro zvýšení teploty pneumatiky na tolik, že by došlo k její 

destrukci, by musely být v průběhu jízdy prováděny manévry jako brzdění, akcelerace  

a zatáčení, nebo by muselo být nastaveno takové podhuštění, že by byl v kontaktu plášť 

pneumatiky a okraj ráfku kola. 

Závislost huštění na jízdních manévrech 

Další alternativou by mohla být závislost huštění na jízdních manévrech. Do jízdních 

zkoušek by bylo zahrnuto brzdění, akcelerace a zatáčení. 

Do těchto možností pro experimentální měření by mohlo být také zajímavé vložit srovnání 

s průběhem teplot uvnitř pneumatik. 
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8 ZÁVĚR 

Pneumatika, se jako jediná část vozidla, podílí na přenosu točivého momentu hnacího 

ústrojí vozidla a zároveň také přenáší brzdné a boční síly na povrch vozovky. Proto je velmi 

důležité dbát jak na kvalitu pneumatik při výběru tak i na následné údržbě této důležité části 

vozidla.  

U nesprávně nahuštěných pneumatiky dochází k její deformaci a zhoršení stykové plochy 

s vozovkou. Přehuštěná pneumatika má důsledkem vysokého vnitřního tlaku zakulacený 

běhoun a s vozovkou je v kontaktu jen střední částí. Následkem je snížení jízdního komfortu  

a zhoršení jízdních vlastností vozidla. Podhuštěná pneumatika důsledkem nízkého tlaku ztrácí 

svůj tvar a vlivem hmotnosti vozidla dochází k propadu střední části běhounu dovnitř 

pneumatiky. Pneumatika je tak ve styku s vozovkou pouze v jejích okrajích. Styková plocha je 

tam značně omezena a pneumatika nedokáže efektivně přenášet podélné a boční síly. To má za 

následek zvýšené namáhání pneumatiky, zvýšený jízdní odpor, zvýšenou spotřebu pohonných 

hmot a výrazně zhoršené dynamické vlastnosti vozidla.  

Pro zjištění závislosti vlivu huštění na oteplení částí pneumatik při jízdě, bylo provedeno 

experimentální měření, které mělo za cíl tento vliv zmapovat. Společnost Continental Barum 

s.r.o. poskytla pro tento experiment 5 pneumatik Barum Brillantis 2 a společnost Tatra 

Kopřivnice poskytla možnost využití zkušebního polygonu v areálu podniku. Plán a skutečný 

průběh měření je detailněji popsán v kapitolách 7.2 a 7.4. Celkem bylo v průběhu testování 

najeto 290 kol na zkušebním polygonu, což odpovídá 464 km. V kapitole 7.5 jsou v tabulkách 

vypsány nejvyšší teploty jednotlivých částí pneumatik pro jednotlivá měření. Při analýze 

získaných dat (viz kapitola 7.6), bylo zjištěno, že nejvyšší teploty dosahovalo rameno pravé 

přední pneumatiky. Důvodem byl vliv jízdy vozidla neustále v levém směrovém oblouku. 

Nejvíce zatížená tak byla právě pravá přední pneumatika. Nejvyšší dosažená teplota 75,6°C 

byla při tlaku 1 bar. Při nižším tlaku se teplota již více nezvyšovala a pohybovala se v rozmezí 

65-75°C. Kvůli vysokému podhuštění se při jízdě v oblouku pravá přední pneumatika 

deformovala natolik, že došlo k výraznému otěru bočnice, viz obr. 58 – 61 na konci kapitoly 

7.6. U žádné z testovaných pneumatik nedošlo v průběhu testování k její destrukci. K tomu by 

mohlo dojít např. v případě většího zatížení, prodření pneumatiky okrajem ráfku, vyšší 

rychlostí jízdy nebo delší trasou. Tyto možnosti můžou být inspirací pro další měření v této 

oblasti.  
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