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РОЗРОБКА СПОСОБУ РЕГУЛЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ТА ТИСКУ 

ПОВІТРЯ У ПНЕВМАТИЧНІЙ ШИНІ 
 
Запропоновані способи регулювання тиску та температури у пневматич-

ній шині, в результаті досягнуто зменшення деформації і підвищення її 
довговічності, зменшення  витрат енергії на рух транспортного засобу та 
забезпечення плавності його ходу.  

Ключові слова: тиск, температура, пневматична шина, клапан. 

 

Предложены способы регулирования давления и температуры в пневма-

тической шине, в результате достигнуто уменьшение деформации и уве-
личение ее долговечности, уменьшение затрат энергии на движение тра-

нспортного средства и обеспечение плавности его хода. 

Ключевые слова: давление, температура, пневматическая шина, клапан. 

 

The methods of regulation of pressure and temperature in a pneumatic tire 

are offered, as a result diminishing of deformation and increase of its 

longevity, decreasing expenses of energy on a motion of transport vehicle and 

providing of smoothness of its motion are attained. 

Key words: a pressure,  a temperature, a pneumatic tire, a valve. 

 

Оптимальний тиск в шині має вирішальне значення. У звичайній шині 

при зниженому тиску відбувається значний прогин, що призводить до її 

сплющування і збільшення опорної поверхні (відбитку) та опору коченню. 

Прогин шини виражається у відсотках по відношенню до висоти профілю і 

складає для сучасних шин 7…14% залежно від її розмірів. За таких обставин 

розподіл тиску у збільшеній опорній поверхні шини стає несприятливим: 

виражені піки тиску на боковій стороні, недостатній тиск на дорогу, високі 

питомі витрати палива та підвищений шум під час руху транспортного засо-

бу. При низькому тиску виникає високий опір коченню, шина сильніше зми-

нається, отже збільшується робота зминання. Температура автомобільної 

шини може підвищитись до 120°С залежно від тривалості  руху транспортно-

го засобу, його швидкості та величини прогину шини, що значно зменшує її 

довговічність. Наприклад, зменшення тиску повітря в шині на 0,1 МПа збі-

льшує температуру приблизно на 10%. При зростанні тиску гума втрачає 

еластичність, міцність, не амортизує на нерівностях дороги, передає вібрацію 
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на інші вузли та агрегати, що згодом виходять з ладу. При значних тисках 

шина може втрачати зчеплення з дорогою на повороті через зменшення пло-

щі контакту. Зростає ймовірність аварійного розриву шини, особливо при 

наїзді на перешкоду. Локальний перегрів матеріалу відбувається, перш за все, 

в області плеча шини, каркас втрачає свою міцність, деталі протектора і бре-

кера розділяються, шина розвалюється. При цьому знижується ступінь безпе-

ки: боковий відвід знижується, гальмівний шлях подовжується, транспортний 

засіб повільно реагує на рух керма, незадовільний рух по прямій. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Відомий спосіб [1], в якому 

регулювання розподілу тиску у пневматичній шині здійснюють за рахунок 

розміщення у ній окремих  камер-секцій по обидві сторони від діаметральної 

площини шини, при цьому торці секцій, розміщених по одну її сторону, роз-

міщені в контакті між собою, а торці секцій, розміщених по обидві її сторони, 

зміщені на половину радіального кута, охоплюючого однією із секцій, та 

перекриття руху повітря по кільцевому каналу всередині камери при русі 

транспортного засобу.   

В автомобілях ЗІЛ-157К і ЗІЛ-131 регулювання тиску в шинах здійс-

нюють за допомогою системи, яка містить: компресор, повітряний балон 

(ресивер), трубопроводи, пристрої підводу повітря у шини, прилади конт-

ролю тиску та керування, причому шини виконані у вигляді однооб’ємних 

торів [2]. Така система періодичного регулювання тиску дозволяє: 

- долати важкопрохідні ділянки дороги; 

- продовжувати рух автомобіля у випадку проколу камери; 

- контролювати тиск повітря в шинах. 

Проте таке регулювання тиску у шині не дає можливості оптимально його 

регулювати по периметру шини, а особливо у контактуючій з дорогою части-

ні залежно від дорожніх умов руху та навантаження транспортного засобу 

впродовж тривалого часу. 

Дослідження показали, що в Європі тільки у близько 13% автомобілів но-

рмально відрегульований тиск у шинах. Близько 17% автомобілів їздить із 

завищеним тиском повітря в шинах і 70% – з низьким [3]. Це означає значний 

ризик для безпеки, знижену економічність за рахунок невиправдано високої 

витрати бензину, а також внаслідок скорочення ресурсу шин. Компанія 

Goodуеаг визначила, що тиск у шинах нижче норми на 20% (тобто при 2,5 

бар нижче норми на 0,5 бар) скорочує ресурс шини на 15% і підвищує витра-

ту палива на 10 %. 

З метою запобігання відхиленню тиску від норми створені спеціальні сис-

теми контролю тиску у шинах (рис. 1). Індикатор тиску на панелі приладів 

дає можливість попереджувати неприпустимі перепади тиску у шині. Вже 

існують системи контролю тиску в шинах у заводській комплектації, напри-

клад Роrsche 928. Це пов’язано з появою на ринку шин з протиаварійними 

якостями. Ряд виробників шин постачає їх для заводської комплектації авто-

мобілів. Система контролю тиску в шинах вчасно попереджує водія і повинна 
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спонукати його знизити швидкість і перевірити шини. Усі виробники при 

встановленні своїх шин із протиаварійними  властивостями передбачають 

встановлення системи контролю тиску повітря в шинах. 

 
Рис. 1. Передача сигналів тиску та температури у  шині на блок управління 

У системах сучасного обладнання кон-

тролю і сигналізації тиску повітря в шинах 

використовують чутливі сенсори та блоки 

керування АВS для реєстрації розходжень 

шляху, який пройшла шина за один оберт 

при нормальному і зниженому тисках. 

Підвищене зминання шини при незначно-

му зниженню тиску може визначатися 

починаючи з відповідної величини і ви-

кликати попереджувальний сигнал про 

даний стан колеса. Ця система через скла-

дну електронну обробку даних підходить 

тільки для використання в заводській ком-

плектації, що складається з ковпачка, кла-

пана з сенсором тиску, передавального і 

приймального пристрою, блока управління 

(рис. 2). 

Компанія Pirelli також розробляє нову 

систему контролю тиску повітря в шинах, 

що одержала назву X-Pressure. Датчик усередині покришки фіксує втрату 

тиску повітря й інформує про це водія. Причому, водій може довідатися про 

низький тиск за світловим індикатором на самому колесі, через автомобільне 

радіо або через стільниковий телефон – датчик подає сигнал через Bluetooth. 

Розробники Pirelli передбачили резервний запас стисненого повітря усереди-

ні колеса, що при необхідності накачує шину. Інженери американської ком-

Рис. 2. Заводська система 
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панії Maxair створили технологію для автомобільних коліс, яка стежить за 

рівнем тиску в шинах і підкачує їх до потрібного показника, якщо це необ-

хідно. На основі цієї розробки компанія випустила систему автоматичного 

регулювання і контролю тиску в шинах з автономним компресором. У разі 

пошкодження покришки система підтримує потрібний тиск у пробитому 

колесі до ремонту. Система існує лише у вигляді прототипу, але Maxair обі-

цяє запустити її у виробницво. 

JOSN Tyredog TD-1000A – система контролю тиску в шинах (TPMS), роз-

роблена для простого моніторингу в режимі реального часу. При зміні тиску 

чи температури у шині, монітор подає попереджувальний сигнал. Приймач 

TD-1000A отримує дані безпосередньо від встановлених ззовні на вентилях 

датчиків. JOSN Tyredog TD-1000A комплектується LCD монітором і чотирма 

зовнішніми чи внутрішніми датчиками. Технічні можливості та переваги: 

• попередження про зниження (підвищення) тиску відносно рекомен-

дованого рівня;  

• здійснення постійного моніторингу тиску в шинах, що дозволяє збі-

льшити пробіг шини та знизити витрати палива;  

• підвищення рівня безпеки;  

• попередження про зниження тиску до пошкодження шини ; 

• висока точність вимірювань;  

• зручність спостереження і нагляду; 

• постійна дія. 

Метою даної роботи є розробка способу підвищення ресурсу шини, зме-

ншення питомих витрат палива, забезпечення плавності та підвищення сту-

пеня безпеки при русі транспортного засобу за рахунок регулювання оптима-

льного розподілу тиску та температури повітря по периметру шини. 

Ця задача вирішується тим, що регулювання тиску здійснюють у пневма-

тичній шині, розділеній радіальними ребрами на декілька камер-секцій по 

периметру шини, сполучених між собою дроселюючи соплами [4] із зворот-

ними клапанами [5]. Регулювання тиску та температури у контактуючій з 

дорогою камері-секції залежно від дорожніх умов здійснюють дроселюван-

ням і перепуском повітря через сопла із зворотніми клапанами у напрямку 

зворотному обертовому рухові колеса з послідовним зниженням його тиску 

та температури у кожній камері-секції, після її контакту з дорогою, відводять, 

охолоджують і компресором подають, у секцію, до наступного контакту з 

дорогою, втрати повітря із системи компенсують забором атмосферного по-

вітря і подачею його у всмоктувальну частину компресора, тиск та перепад 

тиску регулюють за допомогою регулятора тиску і встановлених на камерах–

секціях сенсорних датчиків тиску з корекцією по температурі та плавності 

ходу автотранспортного засобу. 

У даному способі регулювання розподілу тиску пневматична шина менше 

деформується і тим забезпечується підвищення її довговічності та зменшення 

витрат енергії на рух транспортного засобу.    
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Спосіб [4] регулювання розподілу тиску реалізується в пневматичній шині 

(рис. 4), яка складається із покришки 1 з радіальними поперечними ребра-  

ми 2, камери, виконаної з окремих двох і більше камер-секцій 3, з’єднаних  

між собою соплами 4 з малими отворами, а наповнення камери повітрям 

здійснюється через ніпель 5. Камери-секції 3 встановлені у міжреберні прос-

тори, утворені  поперечними ребрами 2 покришки 1. 

 
 

               А-А                                       

                                           Б-Б                                В-В 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3. Схема пневматичної шини для реалізації  

способу регулювання розподілу тиску 

 

Регулювання розподілу тиску здійснюється наступним чином. Повітря  у 

шині несе на собі вагу транспортного засобу, шина стискається у місці, де 

вона контактує з дорогою. При цьому тиск  повітря у камері-секції 3, контак-

туючій з дорогою, зростає на деяку величину  21 ppp −=∆ , де 
2p – тиск у 

шині до початку обертання колеса; 1p – тиск у контактуючій з дорогою ка-

мері-секції 3 в процесі руху колеса. Під час руху транспортного засобу відбу-

вається дроселювання повітря із стиснутої камери-секції 3 шини через дросе-

лі 4 у суміжні камери-секції. При дроселюванні повітря втрата тиску 

21 pp −  тим більша, чим менша відносна  площа отвору дроселя 4. При 
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цьому відбувається зміна температури повітря за умови  адіабатного проті-

кання процесу дроселювання (ефект Джоуля – Томсона). Зменшення темпе-

ратури повітря у суміжній камері-секції відбувається внаслідок виконання 

роботи проштовхування повітря через дроселі 4 і відповідного зменшення 

внутрішньої його енергії. В результаті температура повітря у шині підтриму-

ється на значно нижчому рівні. 

Також камери-секції, розміщені по периметру шини, можуть бути сполу-

чені між собою зворотними клапанами з малими отворами. Тоді переріз В-В 

покришки, зображений на рис. 4, буде мати вигляд відповідно до рис. 4. Зво-

ротні клапани 4 містять кульки 6 і пружини 7. В цьому випадку дроселюван-

ня повітря із контактуючої з дорогою камери-секції з підвищеним тиском 

повітря буде здійснюватись лише у суміжну з нею наступну камеру-секцію за 

напрямком руху транспортного засобу. Така схема розподілу тиску є більш 

ефективною. 

 
Рис. 4. Схема зворотнього клапана 

 

Функціональна схема регу-

лювання розподілу тиску та 

температури у  пневматичній 

шині зображена на рис. 5. Згід-

но зі схемою частина повітря із 

секції, після її контакту з доро-

гою, відводиться, охолоджу-

ється і компресором подається 

у секцію до наступного контак-

ту з дорогою, втрати повітря із 

системи компенсують забором 

атмосферного повітря і подачею його у всмоктувальну частину компресора, 

тиск та перепад тиску регулюють за допомогою регулятора тиску і встанов-

лених на камерах-секціях сенсорних датчиків тиску з корекцією по темпера-

турі та плавності ходу автотранспортного засобу. 

Схема регулювання тиску у шині [7] складається з: шини, розділеної раді-

альними ребрами на камери-секції 1,2,3,4, дроселюючого сопла з зворотнім 

клапаном 5, компресора 6 для відводу і підводу повітря у секції шини, холо-

дильників 7,9, ресивера 8, регулюючих клапанів 10,14,15, регулятора тиску 

11, сенсорних датчиків тиску 12,13, датчика температури 16. 

Заключене у шині повітря несе на собі вагу транспортного засобу, шина 

стискається у місці контакту з дорогою. При цьому тиск  повітря у камері-

секції 1, контактуючій з дорогою, зростає до величин kp . Заданий тиск kp у 

контактуючій з дорогою камері-секції 1 підтримують подачею компресором 

6 повітря через холодильник 7, ресивер 8, який застосовують для створення 
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необхідного запасу повітря у системі та згладжування пульсацій його тиску 

після компресора, у камеру-секцію 2, до її наступного контакту з дорогою. З 

метою компенсації втрат повітря через регулюючий клапан 10 у систему 

регулювання тиску подають атмосферне повітря. 

 
Рис. 5. Схема централізованого регулювання розподілу тиску та температури у пнев-

матичній шині: 

1,2,3,4 – камери-секції; 5 – дроселююче сопло із зворотнім клапаном; 6 – компресор; 

7,9 – холодильники; 8 – ресивер; 10,14,15 – регулюючі клапани; 11 – регулятор тиску: 

12,13 – сенсорні датчики тиску; 16 – датчик температури 

Під час руху транспортного засобу відбувається дроселювання повітря із 

стиснутої камери-секції 1 шини через дроселі 5 у суміжні камери-секції 2, 3, 
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4. При дроселюванні повітря втрата тиску k bp p−  тим більша, чим менший 

тиск повітря bp  у камері-секції 4 після її контакту з дорогою. Величина пе-

репаду тиску k bp p−  зумовлює інтенсивність процесу дроселювання повіт-

ря, з її ростом температура повітря зменшується за умови  адіабатного проті-

кання процесу дроселювання (ефект Джоуля – Томсона) внаслідок виконання 

роботи проштовхування зростаючої кількості повітря через дроселі 5 і відпо-

відного зменшення внутрішньої його енергії [6]. В результаті температура 

повітря у шині підтримується на значно нижчому рівні. 

Величину тиску bp у камері-секції 4 підтримують відбором з неї частини 

повітря і подають його через холодильник 9 у компресор 6. Тиск kp  та пере-

пад тиску k bp p−  регулюють з корекцією по температурі та плавності ходу 

транспортного засобу за допомогою регулятора тиску 11, сенсорних датчиків 

тиску 12, 13, регулюючих клапанів 10, 14, 15, датчика температури 16.   

Періоди відводу і подачі повітря у секції залежать від частоти обертання 

колеса і величин секторів АВ (кут α) та СД (кут β) з'єднання камер-секцій 4, 2 

із системою регулювання тиску. 

Таким чином, наведені способи регулювання тиску та температури у 

пневматичній шині дозволяють зменшити деформування шини і підвищити її 

довговічність, зменшити витрати енергії на рух автотранспортного засобу з 

урахуванням зниження опору коченню у 2-3 рази та забезпечити плавність 

його ходу. 
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