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Опір коченню колеса, яке обладнано пневматичною шиною 
залежить від ряду факторів. Встановлено, що  головними із них будуть 

конструкція і матеріал шини та обода, точність і якість їхнього 
виготовлення, швидкість руху з якою рухається колесо і яке нормальне 

навантаження воно сприймає, у яких дорожніх умовах відбувається 
рух. До третини втрат енергії приходиться на протектор шини і більше 

двох третин втрачається в її каркасі. Основні фактори впливу каркаса, 
це тип конструкції, склад гуми та матеріалу корду, який кут нахилу 

ниток корду, яке відношення висоти профілю каркаса до його ширини. 
Фактори впливу протектора це його товщина і ширина, кривизна, склад 
гуми. Боковини впливають  своєю товщиною і складом своїх 

складових, крім цих факторів вплив чинять швидкість руху, величина 
внутрішнього тиску повітря у шині, яке навантаження сприймає 

колесо, його ширина та діаметр обода. Також величина опору коченню 
залежить від температури шини і її пробігу з начала експлуатації, 

наскільки зношений протектор, оптимальності кутів установки коліс. 
Всі перераховані вище фактори не тільки впливають на опір коченню, 

але вони знаходяться у взаємному зв'язку між собою, що викликає 
труднощі  вивчення їхнього вкладу. 

Поділ шин за конструкцією каркаса  на діагональні, діагонально-
оперезані та радіальні, при досліду їх на опір коченню показує, що саме 

кращі з них це радіальні шини при швидкостях руху до 120 км/год. 
Проте вони  втрачають цю перевагу перед низько профільними, а також 
і  оперезаними при більш високих швидкостях. Якщо швидкості руху 

автомобілів невеликі, то діагональні шини мають найбільший опір. 
Вплив на опір коченню чинить і відношення висоти профілю шини 

до його ширини. Зниження цього показника зменшує опір коченню, що 
призводить до збільшення твердості шини. Тобто в цьому випадку 

зменшуються гістерезисні втрати, так як в процесі деформації шини 
беруть участь менші маси протектора й каркаса. А при невеликих 

швидкостях руху автомобіля вплив висоти профілю для діагональних 
шин стає значущим, ніж для радіальних. Для радіальних шин 

зменшення відношення має невеликий вплив при низьких швидкостях, 
але стає помітним при високих. 

У каркасах кут нахилу ниток корду дуже суттєво впливає на зсувні 
деформації які відбуваються з гумою в шині, а також на радіальну 



деформацію шини і її здатність відновлюватися. При збільшенні кута 
нахилу ниток зсувні деформації зростають і це негативно позначається 

при постійних циклічних деформаціях виникаючих при коченні колеса 
і збільшує при цьому гістерезисні втрати. Щоб не відбувалося 
передчасного руйнування каркаса необхідно додавати амортизаційної 

гуми, а це також додаткові гістерезисні витрати в каркасі.  Зменшенням 
кута нахилу ниток корду  у каркасі шини пропорційно зменшує опір її 

коченню.  
Практика показала, що одним із важливих факторів є не тільки 

товщина ниток корду, а саме товщина гумових прошарків 
розташованих між нитками і шарами. Зменшення товщини ниток корду 

тягне за собою відповідного збільшення прошарків гуми між нитками. 
З точки зору зменшення коефіцієнта опору кочення існує оптимальна 

товщина гуми як між шарами так і між нитками корду пов'язаними 
тісно одна  з одною. Якщо не дотримуватися цієї оптимальної величини 

то коефіцієнт опору коченню буде підвищуватись, а відповідно будуть 
рости втрати на кочення.  

Дослідженнями встановлено, що більше половини втрат на 
кочення припадають на гістерезис гуми, відповідно що поліпшення 
рецептури гуми шини приводить до зниження опору коченню 

автомобілів.  Внаслідок підвищення пружності гуми можна в діапазоні 
низьких і середніх швидкостей руху знизити  опір коченню до 40%,  

якщо порівнювати їх  із шинами, що виготовлені з серійних матеріалів. 
А при високих швидкостях руху розбіжності між високо і низько 

гістерезисними гумами зменшуються. 
Велике значення на зменшення втрат на кочення машин має 

внутрішній тиск повітря в шині. При русі автомобіля по гладкій твердій 
дорозі, збільшення внутрішнього тиску приводить до зниження втрат 

на опір кочення у всьому діапазоні швидкостей. Це відбувається тому 
що збільшення внутрішнього тиску в шині зменшує її радіальну 

деформацію і підвищує твердість і відповідно зменшуються 
гістерезисні витрати. Так як шина в процесі кочення нагрівається, то 
внутрішній тиск у неї підвищується, а опір коченню машини 

зменшується.  Важливою характеристикою шини є залежність втрат на 
кочення від внутрішнього тиску.  Сучасні шини сконструйовані  таким 

чином, що вони мають малий опір коченню і зміну коефіцієнта опору 
коченню в залежності  від внутрішнього тиску,  яка описується 

пологою кривою. 
Опір коченню колеса яке рухається по м'якій ґрунтовій поверхні 

залежить від того, як деформуються шини і грунт. На м'якому ґрунті 
деформація шини значно менше, ніж при русі по твердій поверхні, тому 

що в даному випадку, при зануренні в грунт колеса значно 
збільшується його опорна поверхня. Проведені багато чисельні досліди 

доводять, що на м'яких ґрунтах деформація звичайної шини до 50% 
менше, чим деформація її на твердій дорозі. У даному випадку основні 



втрати енергії відбуваються на зминання ґрунту, а на деформацію шини 
звичайно менше. Але на деформацію ґрунту витрачається більше 

енергії ніж на деформацію шини. 
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