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ВПЛИВ ЯКОСТІ ШИН НА ЗМІНУ СТІЙКОСТІ АВТОМОБІЛІВ У 

ПРОЦЕСІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

 

Для зменшення схильності до розвитку заносу автомобіля і ліквідації 

заносу в процесі гальмування адаптують керуючий вплив гальмівної системи 

автомобіля в процесі експлуатації до його вагового стану і динамічної зміни 

вертикальних навантажень на колесах [1 – 9]. 

Відомо, що зміна одного з коефіцієнтів жорсткості шини робить 

позитивний вплив на одні експлуатаційні властивості автомобіля і негативний 

на інші. Тому, серед причин виникнення збурюючих сил і моментів при 

гальмуванні автомобіля в процесі експлуатації (поперечний ухил дороги, дія 

вітру, порушення геометрії ходової частини автомобіля і кутів установлення 

керованих коліс, виконання повороту або маневрування, нерівність гальмівних 

сил на колесах, викликана відмінністю приводних тисків в контурах, 

коефіцієнта зчеплення між шинами і опорною поверхнею і бортовою 

нерівномірністю вертикальних реакцій) виділяється якість шин, яка суттєво 

впливає на зміну кутів бічного відведення коліс та асиметричність шин 

внаслідок їх нерівномірного зносу. 
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