
Na vašem výběru 
pneumatik záleží!

5 Aerodynamika
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Aby se nákladní vůz mohl pohybovat, musí překonávat různé formy odporu.
To vyžaduje energii, kterou zajišťuje hlavně palivo.

Valivý odpor odpovídá 
až za 

Valivý odpor je měřítkem síly, kterou je třeba 
překonat, aby se pneumatika na daném povrchu 
odvalila. 
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Při výběru správných pneumatik 
je třeba zvážit různé vlastnosti 
pneumatik, požadavky na použití 
vašeho vozidla a specifické potřeby 
vaší společnosti.

Snížení valivého odporu není snadný úkol, 
protože je těžké vylepšit tuto stránku výkonu 
pneumatiky, aniž by to negativně ovlivnilo 
ostatní parametry, jako je ovladatelnost, 
přilnavost a počet ujetých kilometrů (nájezd). 

Ale díky rozsáhlému výzkumu, inovativním 
směsím a vylepšeným výrobním procesům 
lze nyní tyto protichůdné cíle sladit.

CO je tO VAliVý ODPOr?

30 %
spotřeby paliva vozidlem 
a emisí CO

2
. 

Jakmile se pneumatika začne 
pohybovat pod tíhou vozidla, jsou 
běhoun a bočnice vystaveny flekčním, 
ohybovým a smykovým silám. 

Pneumatika se neustále deformuje 
a obnovuje svůj tvar. V tomto procesu, 
nazývaném také hystereze, se energie 
ztrácí ve formě tepla. Hystereze je 
hlavní příčinou valivého odporu.

Dalšími faktory přispívajícími z 10 % 
k celkovému valivému odporu jsou 
aerodynamický odpor, tření mezi 
pneumatikou a vozovkou, gravitační 
síla a setrvačnost.
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Komponenty pneumatiky, které přispívají 
k valivému odporu, jsou patka, kord, bočnice, 
vnitřní vložka, plášť a především vzorek 
dezénu.

Největší podíl na valivém odporu má 
 – běhoun, jeho šířka, hloubka a zejména 
jeho směs.
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ieAby byl valivý odpor co 
nejnižší, musí směs zajišťovat 
nízké vnitřní tření. V tom 
případě se ztrácí méně 
energie ve formě tepla 
a klesá jak spotřeba paliva, 
tak emise  CO

2
. 
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HleDáTe OPTimálNí PNeumATiKy PrO VAŠe PODNiKáNí?
POMůžeMe VáM S VýBěreM.

Flekční, ohybové a smykové síly

Které komponenty pneumatik 
přispívají k valivému odporu?

Má snížení valivého odporu vliv 
na další výkonnostní kritéria?

Které vnější faktory ovlivňují 
valivý odpor?

!

Formy odporu

Co je to valivý odpor?

Valivý odpor a jeho dopad 
na spotřebu paliva a emise  CO2


