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Tämän diplomityön tavoitteena oli selvittää eri rengastyyppien vaikutus linja-auton 
energiankulutukseen. Työssä tarkasteltiin myös renkaiden vaikutusta turvallisuuteen ja 
liikennöitävyyteen. Työ on osa keväällä 2003 aloitettua kolmivuotista HD Energia-
hanketta, jossa raskaan kaluston energiankäyttöä pyritään tehostamaan ajoneuvo- ja 
käyttöteknisin ratkaisuin. Työn perustana on kirjallisuustutkimus sekä käytännön 
mittaukset eri rengastyypeillä. 
 
Työn alussa on kerrottu linja-autojen ja renkaiden historiasta ja kehityksestä viime 
vuosisadan alusta tähän päivään saakka. Linja-auton renkaiden vaatimuksia ja leveän 
yksikköpyörän taustoja selvitettiin kirjallisuuden lisäksi myös raskaan 
ajoneuvokaluston aikakausilehtien avulla. Työn yhtenä päämääränä oli tarkastella 
leveän yksikköpyörän soveltuvuutta linja-autokäyttöön paripyörän tilalle. VTT:n 
raskaan kaluston alustadynamometrillä suoritetuissa rullauskokeissa ja Braunschweig-
syklissä päävertailuparina olivat Michelinin valmistamat yksikköpyörät ja paripyörät. 
Muut taka-akselilla testatut renkaat olivat pinnoitettuja. Muuttujina pinnoitettujen 
renkaiden ryhmässä olivat rengaskoko, kuluneisuus ja rungon tyyppi. Etuakselilla 
vertailtiin uusia, samankokoisia kahden eri valmistajan renkaita.  
 
Mittaustulosten perusteella yksikköpyörän ja paripyörän vaikutuksessa auton energian 
kulutukseen havaittiin pieni ero yksikköpyörän hyväksi. Kuluneisuudella havaittiin 
olevan suuri vaikutus talvipintaisen pinnoitetun renkaan vierinvastukseen, 
urasyvyydeltään 67-prosenttisesti kuluneella renkaalla päästiin pienemmän 
vierinvastuksen ansiosta yli 4 % alhaisempaan kulutuslukemaan kuin vastaavalla 
ajamattomalla renkaalla. Kuluneen renkaan uudelleenurittaminen on tämän 
perusteella kannattavaa, sen avulla saadaan renkaalle lisää käyttöikää sen ollessa 
taloudellisimmillaan. Myös rengasrungon tyyppi teki yhden prosentin eron 
samankokoisten ja samalla pintakuviolla varustettujen pinnoitettujen renkaiden välille. 
Eri rengaskokojen mittaukseen vaikutti myös testiauto. Rullauskokeiden tulosten 
perusteella rengaskoko 295/80 R 22,5 on vierinvastukseltaan parempi kuin 
samantyyppinen 275/70 R 22,5-kokoinen rengas, mutta suuremmalle renkaalle mitatut 
kulutuslukemat olivat 0,7 % suurempia. Tähän on todennäköisesti syynä renkaan 
halkaisijan muutoksen aiheuttama muutos auton välityssuhteissa. Testiauto on 
suunniteltu ajettavaksi 275/70 R 22,5-kokoisilla renkailla. 
 
Turvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden arvottaminen jäi yleiselle tasolle. 
Perusoletuksena on, että käyttötarkoitukseen on valittu oikean tyyppinen rengas. 
Rengasteknisesti linja-auton turvallisuutta voi parantaa renkaiden huollolla, eli alkavien 
vaurioiden tarkkailulla ja ilmanpaineiden säännöllisellä tarkastamisella. Myös 
raskaaseen kalustoon piakkoin saataville tuleva rengaspaineen valvontajärjestelmä 
tulee olemaan selvä parannus turvallisuuteen ja käyttövarmuuteen. 

Avainsanat: Linja-auto, rengas, polttoaineen kulutus, vierinvastus, turvallisuus, 
yksikköpyörä, supersingle, dynamometri 
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The aim of this Master’s thesis was to study the influence of different tyre types on bus 
energy consumption. The safety of tyres was also studied. This thesis is part of the 
triennial HD Energy project, which began in the spring of 2003, the purpose of which is to 
improve the energy efficiency of heavy vehicles and promote energy efficient driving 
procedures.  
 
The first part of the thesis provides a brief history of buses and tyres. Literature was the 
source for information about bus tyre requirements and the super single tyre history. One 
of the goals was to examine the applicability of the super single tyre as a replacement for 
the dual tyre in buses. The coast down and Braunschweig cycle measurements were 
done at the VTT chassis dynamometer. Super single tyres were compared with similar 
dual tyres. Other tyres tested on the rear axle were retreaded tyres. The parameters were 
tyre size, tread wear and casing manufacturer. Two new tyres from different 
manufacturers were tested on the front axle. 
 
The results showed that fuel consumption is slightly lower with the super single tyre than 
with the dual tyre. Tread wear has considerable influence on fuel consumption. The 
retreaded winter tyre, with 67 % of the tread depth worn, gave a better result, by more 
than 4%, than a similar new, retreaded winter tyre. Based on this result, it makes sense 
to extend the tyre life by regrooving, when the tyre is most economical. 
 
The type of casing is also influential. The difference in consumption between two different 
casing types was 1 %. Results from the test bus, when comparing tyre sizes 275/70 R 
22,5 and 295/80 R 22,5, showed that with the bigger size the result is better in the coast 
down tests. However, fuel consumption was lower with the smaller size. Probably, one 
reason is the change in the gear ratio, caused by the different tyre diameters. The test 
bus was designed to use the smaller tyre size. 
 
The evaluation of safety and trafficability is general. The conclusion is that a suitable type 
of tyre should be used for each purpose. Service, such as monitoring damages and 
checking tyre pressure regularly, improves tyre safety. A tyre pressure monitoring 
system, which will soon be available for heavy vehicles, will make a noticeable difference 
in improving the safety and reliability of tyres. 

Keywords: Bus, tyre, fuel consumption, rolling resistance, safety, super single wheel, 
dynamometer 
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1 SUPERSINGLE SEKÄ UUSI, PINNOITETTU JA 
KULUNUT PARIPYÖRÄ – KÄYTÄNNÖN KOKEITA 

1.1 Testirenkaat ja -auto 

Tämän diplomityön yhteydessä tehtyihin mittauksiin päätettiin ottaa mukaan 

sekä uusia että pinnoitettuja renkaita, sillä suuri osa Suomessa linja-autoissa 

käytettävistä renkaista on pinnoitettuja. Päävertailuparina mittauksissa oli 

perinteiset Michelin XDU 275/70 R 22,5 Remix-paripyörät ja Michelin X One 

XDU 455/45 R 22,5-supersingle-renkaat. Muita taka-akselin testirenkaita olivat 

Michelinin rungolla varustetut Noktop 21-pinnalla pinnoitetut renkaat, jotka 

mitattiin sekä 275/70 R 22,5- että 295/80 R 22,5-kokoisina. Ajamattomien 

renkaiden lisäksi pienemmistä renkaista saatiin mukaan myös samanlaiset 

kuluneet, joissa pintaa oli jäljellä noin 33 %. Renkaan rungon vaikutusta 

puolestaan tutkittiin testaamalla Noktop-pinnalla varustettu Bridgestonen 

valmistama rengas. Pinnoitetut renkaat oli pinnoittanut helsinkiläinen Rengasala 

Oy. Etuakselilla vertailtiin 275/70 R 22,5-kokoisia Michelin XZU+:aa ja 

Bridgestone R297:ää. Rengaspaineina käytettiin taka-akselilla Michelinin 

taulukon mukaisia rengaspaineita, vajaan 10 tonnin akselikuormalle takana X 

One XDU:lla 8,0 baria, 275/70 R22,5-kokoisilla renkailla 7,5 baria ja 295/80 

R22,5-kokoisilla 6,5 baria. Etuakselilla paineet olivat noin viiden tonnin 

akselikuormalle 7,5 baria. 

 

Testiautona oli Pohjolan Liikenteen omistama kaksiakselinen Scania L 94 UB-

B, joka oli varustettu Lahti 402-korilla. Testiauton pituus oli 13,4 m ja leveys 2,6 

m. Auton omamassaksi oli merkitty 12 000 kg ja kokonaismassaksi 18 000 kg. 

Mittauksissa käytettiin 50%:n kuormitusta, kyytiin lastattiin keskikäytävälle 

sijoitettuihin pusseihin yhteensä 3 m3 vettä. Voimanlähteenä testiautossa oli 

yhdeksänlitrainen 228 kW:n tehoinen dieselmoottori.  
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Rengastyyppi Koko Rungon tyyppi 
(pinnoitetut renkaat) 

Kulutuspinnan 
syvyys 

Listahinta (sis. 
alv) 

Paino  

Michelin XDU Remix  275/70 R 

22,5 

 17 mm 463,60 € 98,5 kg 

Noktop 21 

(pinnoitettu) 

295/80 R 

22,5 

Michelin XZE Pilote 18 mm 150,00 € + runko 105,0 kg 

Noktop 21 

(pinnoitettu) 

275/70 R 

22,5 

Michelin XZA 1 18 mm 200,00 € + runko 96,5 kg 

Noktop 21 

(pinnoitettu) 

275/70 R 

22,5 

Michelin XZU 2T 6 mm 150,00 € + runko 

(uusi vastaava) 

ei 

punnittu 

Michelin X One XDU 455/45 R 

22,5 

 17 mm 1639,68 € 141,0 kg 

Noktop 21 

(pinnoitettu) 

275/70 R 

22,5 

Bridgestone M810 18 mm 150,00 € + runko 96,5 kg 

Michelin XZU + 275/70 R 

22,5 

 17 mm 631,96 € ei 

punnittu 

Bridgestone R297 275/70 R 

22,5 

 17 mm 531,00 € ei 

punnittu 

Taulukko 1: Testatuista renkaista kahdelle viimeiselle rengastyypille tehtiin nollavastus-
rullaukset etuakselilla, muilla taka-akselilla testatuilla renkailla ajettiin nollavastus-
rullauksen lisäksi Braunschweig-sykli. Pinnoitettujen renkaiden hintaan ei sisälly runkoa, 
joka useimmiten on asiakkaan oma. Jos rungon joutuu ostamaan, se lisää hintaa arviolta 
100 €. 

 

 

Kuva 1: Testiauto saatiin lainaksi Pohjolan Liikenteeltä. Kaksiakselinen Lahti 402-korilla 
varustettu Scania L94 on yleinen kaupunkibussityyppi Suomessa. 
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1.2 Rullauskokeiden tulokset 

Rullauskokeet suoritettiin VTT:n raskaan kaluston dynamometrillä 

nollavastusrullauksina. Mittauksissa linja-auton pyörät kiihdytettiin 

dynamometrin voimin pyörimään 90 km/h:n nopeuteen vaihteen ollessa 

vapaalla. Tämän jälkeen vauhdin annettiin vapaasti hidastua 10 km/h:n nopeu-

teen. Mittaukseen kuului jokaisella rengastyypillä kolme sykliä [Kuvaaja 1]. 

 

Nopeus nollavastusrullauksessa
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Kuvaaja 1: Nollavastusrullauksissa linja-auton pyörät kiihdytettiin kolme kertaa 90 
km/h:n nopeuteen, jonka jälkeen vauhdin annettiin vapaasti hidastua 10 km/h:n. 

 

1.2.1 Etupyörät 
Etuakselilla nollavastusrullauksissa haluttiin selvittää, kuinka suuri ero on 

kahden erimerkkisen uuden ohjaavalle akselille asennetun renkaan välillä. 

Vertailupariksi valittiin Bridgestone R297- ja Michelin XZU+-tyyppiset renkaat 

[Kuva 2]. Kummankin rengastyypin suunnittelussa on otettu huomioon 

kaupunkiliikenteen erikoisvaatimukset, renkaissa on paksut sivukumitukset, 

jotka lisäävät renkaan hankauskestävyyttä jalkakäytävän reunakiveä vasten 

ajettaessa. Kummassakin renkaassa pitkittäisurat ovat selvästi poikittaisuria 

voimakkaammat. 
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Kuva 2: Bridgestone R297 (vasemmalla) on kaupunkiympäristöön suunniteltu rengas 
ohjaavalle akselille. Michelin XZU+ on myös kaupunkirengas, jota voi käyttää sekä etu- 
että vetoakselilla. 

 

Nollavastusrullaus etupyörillä (2.sykli)
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Kuvaaja 2: Etuakselilla vertailtiin samankokoisia Michelinin ja Bridgestonen valmistamia 
kaupunkibussiin tarkoitettuja renkaita. 

 
Eturenkaiden mittaustuloksia vertaillessa voi havaita, että Bridgestone rullasi 

hivenen kevyemmin kuin Michelin. Nollavastusrullauksen toisen syklin 

nopeuskuvaajasta [Kuvaaja 2] voidaan selvittää kiihtyvyys kummallakin 

rengastyypillä ja kiihtyvyyksien välinen ero: 
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Rengastyyppi Alkunopeus 

[km/h] 
Loppu-
nopeus 
[km/h] 

Aika 
alussa 
[s] 

Aika 
lopussa 
[s] 

Rullaus-
aika 
[s] 

Kiihtyvyys 
[m/s2] 

Ero 
parhaaseen 

MichelinXZU  89.73 10.06 471 918 447 -0.050 3.2% 
Bridgestone R297  89.56 10.08 475 935 460 -0.048 0 

Taulukko 2: Nollavastusrullausten nopeuskuvaajien perusteella voidaan laskea hidastu-
vuudet etupyörille. 

 

Hidastuvuudet on selvitetty laskemalla nopeuskuvaajien kulmakertoimet: 
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Michelin XZU+:n hidastuvuus ja näin ollen myös voima (F=m*a) on toisen syklin 

hidastuvuuserojen perusteella 3,2% Bridgestone R297:n aiheuttamaa voimaa 

suurempi. Tulosta tukee myös nollavastusrullausten keskimääräisten 

rullausmatkojen ero [Kuvaaja 3]. 

%404,3%100*
17,6

96,517,6
=

−
km

kmkm  

Michelin XZU+:n rullausmatka on teräspintaisella halkaisijaltaan 2500-millisellä 

rummulla 3,4% lyhyempi kuin Bridgestone R297:n. 
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Keskimääräinen matka nollavastusrullauksessa 
(etupyörät)
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Kuvaaja 3: Kolmen nollavastusrullaussyklin keskiarvona lasketusta rullausmatkasta 
voidaan nähdä eri rengastyyppien erot vierinvastuksessa. 

 

1.2.2 Takapyörät 
Takapyörillä tehtiin nollavastusrullaukset samaan tapaan kuin etuakselilla. 

Valitusta rengasjoukosta haluttiin selvittää leveän yksikköpyörän ja sitä 

vastaavan paripyörän aiheuttaman vastuksen ero. Lisäksi haluttiin tietää 

rengaskoon, kuluneisuuden ja rungon tyypin merkitys pinnoitetun renkaan 

vastukseen.  

 

Kuva 3: Taka-akselilla päävertailuparina oli Michelin X One XDU (vasemmalla) ja Michelin 
XDU Remix (keskellä). Noktop 21-pinnalla Michelinin valmistamalle rungolle pinnoitettuja 
renkaita (oikealla) testattiin 275/70 R22,5- ja 295/80 R22,5-kokoisina. Pienempää kokoa 
kokeiltiin myös kuluneena ja Bridgestonen valmistamalla rungolla. 
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Nollavastusrullaukset takapyörillä (2. sykli)
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Kuvaaja 4: Asettamalla takapyörillä tehtyjen nollavastusrullausten toisen syklin nopeus-
käyrät rinnakkain, voidaan takarenkaat asettaa paremmuusjärjestykseen. 

 
Taka-akselilla renkaiden välillä havaittiin selvästi suurempia eroja kuin 

etuakselilla. Rullausmatkat jäivät noin puoleen siitä, mitä eturenkailla päästiin. 

Syinä tähän ovat mm. korkeampi akselipaino, raskaampi akseli ja voimansiirron 

häviöt. Hidastuvuudet on selvitetty etupyörien tapaan laskemalla nopeus-

kuvaajien kulmakertoimet seuraavalla kaavalla: 

 

t
va
∆
∆

=  

 
Rengastyyppi Alkunopeus 

[km/h] 
Loppu-
nopeus 
[km/h] 

Aika 
alussa 
[s] 

Aika 
lopussa 
[s] 

Rullaus-
aika 
[s] 

Kiihtyvyys 
[m/s2] 

Ero 
parhaaseen 

XDU 275/70 88.85 10.62 248 467 219 -0.099 14.5% 
Ret.B275/70 89.59 10.00 208 385 177 -0.125 44.2% 
Ret.M275/70 88.74 9.92 218 406 188 -0.116 34.4% 
Ret.M275/70worn 89.33 10.11 284 538 254 -0.087 0.0% 
Ret.M295/80 89.49 9.95 156 351 195 -0.113 30.8% 
X One 455/45 89.76 9.94 258 488 230 -0.096 11.3% 

Taulukko 3: Nollavastusrullausten nopeuskuvaajien perusteella voidaan laskea hidastu-
vuudet etupyörien tapaan myös takapyörille. 
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Teräspintaisella halkaisijaltaan 2500-millisellä rummulla pienin hidastuvuus ja 

näin ollen pienin liikettä vastustava voima on kuluneella Noktop 21-pinnalla 

varustetulla Michelin-renkaalla. Käyttämättömistä renkaista paras tulos oli 

Michelin X One XDU:lla, sen hidastuvuus on 11,3% suurempi kuin mittauksissa 

parhaiten rullanneilla renkailla. Päävertailuparin välille ei kuitenkaan muodos-

tunut suurta eroa, sillä Michelin XDU-paripyörien ero parhaiten rullanneisiin 

renkaisiin on 14,5%. Ajamattomat pinnoitetut renkaat jäivät kolmen kärjestä 

selvästi, paras näistä oli Michelinin rungolle pinnoitettu 295/80 R 22,5-kokoinen 

rengas 30,8%:n erolla parhaaseen. Seuraava oli Michelinin rungolle pinnoitettu 

275/70 R 22,5-kokoinen rengas 34,4%:n erolla parhaaseen. Viimeinen eli 

suurimman liikettä vastustavan voiman kehittävä rengas oli Bridgestonen 

rungolle pinnoitettu rengas 44,2%:n erolla parhaaseen. 

 

Ajamattomien pinnoitettujen renkaiden jääminen selvästi jälkeen uusista 

Michelin-renkaista on selitettävissa lähinnä pintakuvion karkeudella. Noktop 21 

on uutena suunniteltu talvikeleille, joten se on Michelinin XDU-kuvioon 

verrattuna melko karkea. Kuluessaan pinta kuitenkin muuttuu selvästi sileäm-

mäksi kesäpinnaksi, jolloin sen vastus vähenee huomattavasti. Pinnoitetun 

renkaan suurempia vastusarvoja voidaan selittää myös renkaan rakenteella, 

erimerkkisten rengasrunkojen kumin koostumukset vaihtelevat jonkin verran, 

joten on lähes mahdotonta saada kulutuspinnan kumimateriaalia ominai-

suuksiltaan täysin rungon kanssa yhteensopivaksi. Mittausten mukaan näyttää 

siltä, että suurempi rengaskoko olisi ajovastusten suhteen edullisempi. 

Michelinin ja Bridgestonen valmistamien runkojen ero tuloksissa ilmentää 

pinnoitetuille renkaille yleistä piirrettä. Vaikka pintamalli on sama, rungon 

erilainen rakenne vaikuttaa renkaan ominaisuuksiin hyvinkin paljon. Parhaiten 

rengasrunkojen ominaisuudet on tiedossa silloin, kun pinnoittamon asiakkaalla 

on omat pinnoitettavaksi kelpaavat rengasrungot. Rungot kestävät kuitenkin 

vain tietyn määrän pinnoituksia, jonka jälkeen pitää hankkia joko uusi rengas, 

tai ostaa pinnoitettu rengas muualta saadun rungon kanssa. Runkoja tuodaan 
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Suomeen jonkin verran Euroopasta, mutta niiden saatavuuden kanssa on 

varsinkin sesongin (=syksy) aikaan ongelmia.  

 

Michelinin Remix-renkaat on pinnoitettu Michelinin itse valmistamille rungoille ja 

pinnoitus on tehty muotissa. Rengas vastaakin valmistajan mukaan ominai-

suuksiltaan uutta rengasta [1]. Muihin pinnoitettuihin ajamattomiin renkaisiin 

verrattuna Michelin XDU Remixin vastus on selvästi pienempi. Michelin X One 

XDU:n ja XDU-paripyörien ero jäi odotettua pienemmäksi. Kuluneen renkaan 

selvästi muita pienempi vastus voidaan selittää matalamman kulutuspinnan 

vähäisemmällä muodonmuutostyöllä ja käytössä kovettuneella pintakumi-

seoksella. 

 

Keskimääräinen matka nollavastusrullauksessa 
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Kuvaaja 5: Kolmen nollavastusrullaussyklin kokonaismatkasta voidaan nähdä eri rengas-
tyyppien erot vierinvastuksessa. 

 
Myös nollavastusrullausten keskimääräisiä rullausmatkoja vertaamalla 

havaitaan, että järjestys pysyy samana [Kuvaaja 5]. Kulunut pinnoitettu rengas 

on selvästi keveimmin rullaava. X One XDU:n rullausmatka jää 8,8% 

lyhyemmäksi, seuraavana XDU-paripyörät 12,7% lyhyemmällä rullausmatkalla. 

Suurempikokoinen pinnoitettu Michelin jäi parhaasta 22,7%, pienempi Michelin 

25,2% ja pinnoitettu Bridgestone 28,9%. 
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Hitausmomentin eli inertian vaikutusta mitattiin erillisillä renkaan inertia-

mittauksilla. Pyöriä kiihdytettiin ja jarrutettiin kuusi kertaa dynamometrin voimin, 

ja koko ajan mitattiin dynamometrillä vaikuttava vaakatason suuntainen voima 

[Kuvaaja 6]. Kiihdytysten ja jarrutusten aikana mitattujen voimien erotus selvittä-

mällä saadaan renkaiden ja vanteiden inertian aiheuttama voima, sillä dynamo-

metrin oman inertian vaikutus poistuu voimamittausta käytettäessä. 

 

Nopeus inertiamittauksissa
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Kuvaaja 6: Inertiamittauksissa pyöriä kiihdytettiin ja jarrutettiin, minkä aikana mitattiin 
dynamometrille kohdistunut vaakatason suuntainen voima. 

 

Laskettujen vaakatason suuntaisten voimien erotuksen ja 

nollavastusrullauksissa mitatun kiihtyvyyden avulla laskettiin kaavalla (m=F/a) 

jokaiselle renkaalle vastaava massa, joka redusoituna ajoneuvon massaan 

vastaa inertian osuutta renkaan vastuksista. 

Inertia redusoituna auton massaan

258
231

282 273 279 266

126 113

0

50

100

150

200

250

300

Pinnoitettu
Michelin
275/70,
kulunut

Michelin X
One XDU

Michelin
XDU  
275/70

Pinnoitettu
Michelin
275/70

Pinnoitettu
Michelin
295/80

Pinnoitettu
Bridgestone

275/70

Michelin
XZU+

(eturengas)

Bridgestone
R297

(eturengas)

[k
g]

 
Kuvaaja 7: Jokaiselle rengastyypille määritettiin akselikohtainen inertian vaikutusta 
vastaava ajoneuvon massaan redusoitu massa. 
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Saadun massan avulla voidaan selvittää inertian vaikutus dynamometriltä 

mitattuihin vaakatason suuntaisiin voimiin [Kuvaaja 8] nollavastusrullausten 

aikana.  

Dynamometriltä etupyöriltä mitattu voima (2. sykli)

-500

-480

-460

-440

-420

-400

490 690 890
[s]

[N
] Bridgestone R297

Michelin XZU+

 

Kuvaaja 8: Etupyöriltä mitattiin vaakatason suuntainen voima nollavastusrullausten 
aikana. 

 
Inertian aiheuttama voima [Kuvaaja 9] on etupyörillä vaakatasossa vaikuttavaan 

kokonaisvoiman suuruuteen nähden hyvin pieni, noin 1-2 %. Näin ollen sillä ei 

ole suurta vaikutusta vierinvastusvoimaan [Kuvaaja 10]. 

 

Inertian aiheuttaman voiman keskiarvo 2. 
rullaussyklin aikana
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Kuvaaja 9: Inertian aiheuttama voima etupyörillä selvitettiin ajoneuvon massaan 
redusoidun massan sekä nollavastusrullauksen aikana mitatun kiihtyvyyden avulla. 
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Etupyörien vierinvastus (2. sykli)
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Kuvaaja 10: Vierinvastus on saatu vähentämällä dynamometriltä mitatusta voimasta 
inertian aiheuttama voima. 

 
Inertian vaikutuksen eliminoiminen ei tuo etupyörillä mitattuun voiman 

suuruuteen juurikaan muutosta. Bridgestone R 297:llä vierinvastus on hivenen 

pienempi kuin Michelin XZU+:lla. 

 

Samalla tavalla voidaan selvittää inertian eliminoimisen vaikutus takapyörillä 

mitatuista voimista.  

Dynamometriltä mitattu voima (2. rullaussykli)
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Kuvaaja 11: Takapyöriltä mitattiin vaakatason suuntainen voima nollavastusrullausten 
aikana. 
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Inertian aiheuttaman voiman keskiarvo 2. 
rullaussyklin aikana
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Kuvaaja 12: Inertian aiheuttama voima takapyörillä selvitettiin ajoneuvon massaan 
redusoidun massan sekä nollavastusrullauksen aikana mitatun kiihtyvyyden avulla. 

 
Inertian aiheuttama voima [Kuvaaja 12] on myös takapyörillä vaakatasossa 

vaikuttavaan kokonaisvoiman suuruuteen nähden pieni, noin 2 %:n suuruinen. 

Näin ollen sillä ei ole suurta vaikutusta vierinvastusvoimaan [Kuvaaja 13], eikä 

se näin ollen muuta renkaiden nollavastusrullaustulosten järjestystä. 

 

Takapyörien vierinvastus (2. rullaussykli)
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Kuvaaja 13: Vierinvastus on saatu vähentämällä dynamometriltä mitatusta voimasta 
inertian aiheuttama voima. 
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Tarkastellaan vielä inertian eroja päävertailuparin välillä. Lasketaan 

kummallekin rengastyypille inertian tekemä työ toisen rullaussyklin aikana: 

JmNxFW
JmNxFW

XDUXDUXDU

XOneXOneXOne

815673078*5,26*
669763220*8,20*

275275275 ==∆=
==∆=

 

 

Päävertailuparin väliseksi suhteeksi saadaan: 

82,0
81567
66976

275

==
J
J

W
W

XDU

XOne  

 

Lasketaan pyörimisenergian muutos eli työ vertailun vuoksi valmistajan 

ilmoittamien hitausmomenttiarvojen avulla.  
 Michelin X One XDU 455/45 R 22,5 Michelin XZU+ 275/70 R 22,5 

Hitausmomentti J 14,6 kgm2 10,0 kgm2 

Massa (ilman vannetta) 84 kg 59 kg 

Dynaaminen säde r 450 mm 451 mm 

Taulukko 4: Michelin XDU 275/70 R 22,5:n sijaan laskuissa käytettiin samankokoisen 
XZU+-renkaan hitausmomenttia ja dynaamista sädettä, jotka valmistajan mukaan ovat 
hyvin lähellä XDU:n arvoja. 

J
m

smsmkgmJW

J
m

smsmkgmJW

XDUXDUXDU

XOneXOneXOne

46430
451,0

/95,2/68,24*0,10*2*
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 −
==

=






 −
==

ω

ω
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J
J

W
W

XDU
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Valmistajan ilmoittama hitausmomentti ja sen avulla laskettu työ koskee 

pelkkää rengasta ilman vannetta, kun taas mittaustulosten avulla selvitetyssä 

työssä mukana ovat renkaiden lisäksi vanteet, jarrurummut ja vetoakselit. 

Mittausten perusteella yksikköpyörä hukkaa inertiaan energiaa 18% vähemmän 

kuin paripyörä, tehtaan ilmoittamien arvojen perusteella ero on 24%. Kuuden 

prosenttiyksikön ero eri tavalla selvitettyjen töiden suhteessa on hyväksyttävä 

ottaen huomioon sen, ettei hitausmomentin tehdasarvoissa ole huomioitu 

vannetta. 
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1.2.2 Rullauskokeet tiellä 
Päävertailuparilla suoritettiin rullauskokeita myös tiellä. Mittauspaikka oli valtatie 

130:n mittaussuora Nurmijärvellä. Rullauspaikka valittiin sopivan sijaintinsa ja 

rauhallisen liikenteensä takia, siellä oli mahdollista tehdä lukuisia mittauksia 

yhden päivän aikana. Rullauksessa mitattiin matka nopeusvälillä 30-5 km/h. 

Eturenkaina oli sekä X One XDU:n että XDU-paripyörien kanssa Michelin 

XZU+-renkaat. 

Lahti 402-linja-auton rullausmatka nopeusvälillä 
30-5 km/h  

163.0

160.3

0 50 100 150 200

1

Takarenkaat:
Supersingle 455/45
R22,5 R 22,5
Takarenkaat: Paripyörä
275/70 R22,5

 
Kuvaaja 14: Tiellä suoritetuissa rullauskokeissa mitattiin rullausmatka nopeusvälillä 30-5 
km/h.Eturenkaina oli kummassakin rullauskoesarjassa Michelin XZU+-renkaat. 

 
Kummallakin rengastyypillä tehtiin kymmenen rullausta, joiden tuloksista 

laskettiin keskiarvot [Kuvaaja 14]. X One XDU:n ja XDU-paripyörän ero jäi 

näissäkin mittauksissa vähäiseksi, keskimäärin ero oli 1,7 % X Onen hyväksi.  

1.3 Braunschweig-syklin tulokset 

Takarenkaiden vaikutusta linja-auton energiankulutukseen tutkittiin ajamalla 

niillä läpi Braunschweig-sykli, joka on kehitetty Braunschweigin Teknillisessä 

yliopistossa. Sykli simuloi kaupunkilinja-autolle hyvin tyypillistä ajoa lukuisine 

kiihdytyksineen ja pysähdyksineen [Kuvaaja 15]. Syklin kesto on 1740 sekuntia, 

josta tyhjäkäynnillä 22 %. Keskinopeus syklin aikana on 22,9 km/h, maksimi-

nopeus on 58,2 km/h ja ajomatka yhteensä 10,8 km. 
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Nopeus Braunschweig-syklin aikana
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Kuvaaja 15: Braunschweig-sykli simuloi kaupunkilinja-auton tyypillistä ajoa lukuisine 
pysähdyksineen. Tyhjäkäynnin osuus koko syklin ajasta on 22%. 

 
VTT:n dynamometrillä ajettujen Braunschweig-syklien aikana mitattiin linja-

auton polttoaineen kulutus. Mittaus toteutettiin asentamalla auton 

polttoaineputket säiliöön, joka punnittiin syklin alussa ja lopussa. Polttoaineen 

lämpötila stabiloitiin kokeiden aikana. Kaikki syklit ajoi sama kuljettaja ja kaikilla 

renkailla ajettiin ensin yksi lämmityssykli, jonka jälkeen ajetuista kahdesta 

syklistä mitattiin polttoaineen kulutus. Näistä kulutuksista laskettiin keskiarvo. 

Samoille renkaille mitatut kulutuslukemat poikkesivat toisistaan keskimäärin 

1,3%, joten poikkeama mittaustarkkuudessa on eri renkaille saatujen tulosten 

(poikkeamat keskiarvosta välillä -2,6–3,2 %) suhteen kohtuullinen. 

 

Seuraavissa kuvaajissa on käytetty renkaiden nimien sijasta kirjaimia: 

A: Michelin XDU Remix 275/70 R 22,5 uusi 

B: Pinnoitettu Michelin 295/80 R 22,5 uusi 

C: Pinnoitettu Michelin 275/70 R 22,5 uusi 

D: Pinnoitettu Michelin 275/70 R 22,5 kulunut, 33% pintaa jäljellä 

E: Michelin XDU X One 455/45 R 22,5 uusi 

F: Pinnoitettu Bridgestone 275/70 R 22,5 uusi 
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Polttoaineen kulutus [g]
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Kuvaaja 16: Jokaisella rengastyypillä ajettiin kolme Braunschweig-sykliä, joista kahden 
viimeisen aikana mitattiin polttoaineen kulutus vaakaa apuna käyttäen. Kahdesta 
mittaustuloksesta laskettiin keskiarvot. 

 
Polttoaineen kulutuksen poikkeamat keskiarvosta 
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Kuvaaja 17: Kulutuslukemien poikkeamat kaikkien testattujen renkaiden keskiarvosta 
kertovat, että kulutuslukemissa on eri renkaiden välillä useiden prosenttiyksikköjen 
eroja. 

 
Braunschweig-syklien kulutuslukemat osoittavat rullauskokeiden tapaan 

kuluneen renkaan vastukseltaan vähäisimmäksi. Kulunut pinnoitettu rengas 

(kuvaajissa 9 ja 10 rengas D) selvisi syklistä 3,2% kuuden rengastyypin 
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laskettua keskiarvokulutusta pienemmällä kulutuksella. Litroiksi muutettuna 

kulutus on: 

km
l

km
l
g
g

100
8,47

8,10
100*

820

4253
=  

Seuraavaksi kulutusvertailussa sijoittui Michelin X One XDU (E), jonka kulutus 

oli 1,2% keskiarvoa vähäisempi: 

km
l

km
l
g
g

100
0,49

8,10
100*

820

4342
=  

Kauas haastajastaan ei jäänyt Michelin XDU Remix (A), jolla saavutettiin 1,0% 

keskiarvoa pienempi kulutus: 

km
l

km
l
g
g

100
1,49

8,10
100*

820

4350
=  

Ajamattomat pinnoitetut renkaat sijoittuvat kulutukseltaan keskiarvokulutuksen 

yläpuolelle. Neljänneksi parhaaseen tulokseen päästiin koelinja-autolla 275/70 

R 22,5-kokoisella pinnoitetulla Michelin-renkaalla (C), jolle mitattu 

kulutuslukema oli keskiarvoa 1,0% suurempi: 

km
l

km
l
g
g

100
1,50

8,10
100*

820

4436
=  

Viidenneksi sijoittui 295/80 R 22,5-kokoinen pinnoitettu Michelin-rengas (B), 

jolla päästiin keskiarvoa 1,7% suurempiin kulutuslukemiin: 

km
l

km
l
g
g

100
5,50

8,10
100*

820

4468
=  

 

Viimeiseksi näissä mittauksissa jäi pinnoitettu Bridgestone-rengas (F), jonka 

kulutuslukema oli keskiarvoa 2,6% suurempi: 

km
l

km
l
g
g

100
9,50

8,10
100*

820

4508
=  
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Kuva 4: Eri takarenkaiden välillä oli Braunschweig-syklin aikana tehtyjen mittausten 
mukaan selvä vaikutus polttoaineen kulutukseen. 

 
Mittaustulosten perusteella laskettuja kulutuslukemia voidaan pitää 

kaupunkilinja-autolle suuruusluokaltaan normaaleina, sillä esimerkiksi Helsingin 

linjalla 32 linja-autolle mitatut kaupunkikulutuslukemat vaihtelivat välillä 53-67 

l/100 km [5]. 

1.4 Rengaspaineen vaikutus 

Oikealla rengaspaineella on ratkaiseva merkitys renkaan toimivuudelle. 

Vajaapaineisten renkaiden ajokäytös voi poiketa normaalipaineisen renkaan 

käytöksestä hyvinkin paljon, minkä takia liian pieni rengaspaine voi aiheuttaa 

vaaratilanteita jarrutuksissa ja nopeissa väistöliikkeissä. Vajaalla 

rengaspaineella renkaan vierinvastus on suurempi ja renkaan kestoikä 

lyhyempi, rengas lämpiää enemmän ja lisää polttoaineen kulutusta. 

Henkilöautolla suoritetuissa rullauskokeissa havaittiin, että rengaspaineen 

laskettua 2,3 barista 2,0 bariin (-13%) rullausmatka nopeusvälillä 15-5 km/h 

vähenee keskimäärin yli 2 metriä (4,4%). Painetta laskettaessa edelleen 1,5 

bariin (-35%) muutos rullausmatkassa on jo lähes yhdeksän metriä (-18,9%) 
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[Kuvaaja 18]. Linja-autonrenkailla paineen vaikutusta ei tehtyjen rullaus- ja 

kulutusmittausten yhteydessä ollut mahdollista tutkia. 

 

Vaikka korkealla rengaspaineella päästään parempiin vierinvastusarvoihin, 

myös ylipaineella on tiettyjä haittoja, kuten renkaan ja tien nopeampi kuluminen, 

huonompi pito ja tien epätasaisuuksien voimakkaampi välittyminen ajoneuvon 

koriin.  

Rullausmatka eri rengaspaineilla nopeusvälillä 
15-5 km/h
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44.3

37.6
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Kuvaaja 18: Henkilöautolla suoritetuissa rullauskokeissa rengaspaineen vähentäminen 
aiheutti selvän muutoksen rullausmatkassa. Kokeet tehtiin Ford Mondeo TDCi:llä, jossa 
oli 205/55 R16-kokoiset Pirelli P6000-renkaat. 

 

1.5 Kuluneisuuden vaikutus 

Sekä nollavastusrullausmittauksissa että Braunschweig-syklissä kulunein 

rengas osoittautui energiahäviöiltään parhaimmaksi. Nollavastusrullauksissa 

teräspintaisella rummulla hidastuvuuden ja näin ollen myös vierinvastuksen ero 

ajamattoman ja kuluneen samalla pintakuviolla ja saman valmistajan rungolla 

varustetulla renkaan välillä oli 34,4% [Taulukko 3]. Noktop 21-pinta on uutena 

melko karkea, sillä se on tarkoitettu talviolosuhteisiin. Kuluessaan rengas 

muuttuu kuvioltaan sileäpintaisemmaksi, jolloin tien pintaa vasten tapahtuva 

kulutuspinnan palojen muodonmuutostyö ja näin ollen koko renkaan energian-

kulutus jää vähäisemmäksi. Myös pintakumin ikääntymisen myötä tapahtuva 

kovettuminen vähentää renkaan muodonmuutostyön määrää [Kuva 5]. 
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Kuva 5: Noktop 21-pinta uutena (oikealla) ja kuluneena. Uuden renkaan lamellit kuluvat 
pois ja rengas muuttuu tasaisemmaksi kesäkelille sopivaksi. 

 

Polttoaineen kulutuslukemia vertailtaessa ajamattoman ja kuluneen renkaan 

välillä on selvä ero. Ajamattomalla renkaalla kulutus oli 50,1 l/100 km, kun 

kuluneella päästiin lukemaan 47,8 l/100 km, joten erotus on 2,3 l/100 km. 

Energiankulutuksen kannalta renkaiden hyödyntäminen lähes sileiksi asti on 

kannattavaa.  

1.6 Rengaskoon ja -tyypin vaikutukset 

Päävertailuparin välillä kulutuslukemien ero jäi odotettua pienemmäksi. Kolmi-

akselisella nivellinja-autolla on saavutettu parhaimmillaan 4,2%:n polttoaine-

säästö vaihtamalla 275/70 R22,5-kokoiset paripyörät keski- ja taka-akselilla 

455/45 R22,5-kokoisiin leveisiin yksikköpyöriin. Saksalaisen RWTÜV:n kesällä 

2003 suorittamassa testissä paripyöränä käytettiin Michelin XZU-rengastyyppiä, 

joka on vierinvastukseltaan hyvin lähellä tämän työn yhteydessä mitattuja 

Michelin XDU-renkaita [3]. Nyt suoritetuissa mittauksissa eron odotettiin olevan 
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2%:n luokkaa, mutta leveän yksikköpyörän kulutuslukema olikin vain 0,2 % 

pienempi, kuin vastaavalla paripyörällä. Rullauksissa renkaiden välinen ero 

vierinvastuksessa oli 3,2 prosenttiyksikköä [Taulukko 3]. Renkaiden 

dynaaminen säde on käytännössä sama, joten auton välityssuhteet eivät 

rengasta vaihdettaessa muuttuneet.  

 

Nollavastusrullaustuloksiin verrattuna ajamattomien pinnoitettujen Michelin-

renkaiden järjestys muuttui. Nollavastusrullauksissa kevyemmin rullasi 295/80 

R22,5-kokoinen rengas, jonka ero pienempään rengaskokoon oli 3,6 prosentti-

yksikköä [Taulukko 3]. Braunschweig-syklin mittauksissa 275/70 R22,5-

rengaskoolla päästiin 0,4 l/100 km pienempään kulutuslukemaan. Syynä tähän 

on todennäköisesti muutos renkaan halkaisijassa. Suurempi rengas muuttaa 

275/70 R22,5-kokoisille renkaille suunnitellun voimansiirron välitykset niin, että 

automaattivaihteiston vaihtaminen siirtyy korkeammalle nopeudelle [Taulukko 

5], Syklin nopeuksista riippuen tilanne voisi olla myös edullisempi suurilla 

renkailla jos tasaista nopeutta ajettaessa moottorin kierrosluku olisi suurilla 

renkailla pienempi kuin pienillä renkailla. Varmuudella välityssuhteen 

muutoksen merkitystä kulutukseen ei voida kuitenkaan määrittää, se vaatisi 

moottorin ominaiskulutuksen, vaihteiston ja vetopyörästön välityssuhteiden 

sekä vaihteiston vaihtamiskohtien tuntemisen. Kyseisessä autossa kyseistä 

sykliä ajettaessa suuremmat renkaat vaikuttavat polttoaineen kulutukseen 

kasvattavasti. 

 
Rengas Nopeus suurimmalla vaihteella 1500 r/min  

Pinnoitettu Michelin 295/80 R22,5 69,0 km/h 

Pinnoitettu Michelin 275/70 R22,5 63,5 km/h 

Pinnoitettu Michelin 275/70 R22,5 kulunut 63,0 km/h 

Pinnoitettu Bridgestone 275/70 R22,5 63,5 km/h 

Michelin XDU 275/70 R22,5 63,5 km/h 

Michelin X One XDU 455/45 R22,5 64,0 km/h 

Taulukko 5: Nopeudet suurimmalla vaihteella samalla kierrosluvulla paljastavat 
renkaiden vaikutuksen koeauton välityssuhteisiin. 

 



 26

1.7 Pinnoitusmahdollisuudet 

Pinnoitettujen renkaiden käyttö on taloudellisesti ja ekologisesti järkevää, sillä 

vaikka renkaan kulutuspinta onkin kulunut pois, runko on yleensä täysin 

käyttökelpoinen. Pinnoitettujen renkaiden käytön ansiosta myös valmistukseen 

käytettäviä materiaaleja kuluu vähemmän, mikä taas merkitsee mm. vähemmän 

päästöjä ja kuljetuksia. Pinnoitettujen renkaiden ongelmana on runkojen 

saatavuus ja niiden erilaisuus. Suomeen joudutaan tuomaan käytettyjä renkaita 

muualta Euroopasta kovan kysynnän takia.  

 

Näissä mittauksissa havaittiin myös rengasrungon melko suuri vaikutus samalla 

pintakuviolla varustetun renkaan energiankulutukseen. Michelin XDA 1- ja 

Bridgestone M810-rungoilla varustettujen renkaiden välille eroa syntyi 0,8 l/100 

km. Jos pinnoitetun renkaan joutuu hankkimaan runkoineen, ei aina ole 

mahdollisuutta valita rungon tyyppiä. Esimerkiksi Bridgestonen maahantuojan 

hinnastosta ei löydy M810-tyyppiä, joten kyseiset renkaat on todennäköisesti 

tuotu käytettyinä Suomeen ja pinnoitettu täällä. Michelin XDA 1 taas on alun 

perin pitkille siirtymille suunniteltu rengas, jossa erityistä huomiota on kiinnitetty 

alhaiseen vierinvastukseen, eikä kylkiä ole vahvistettu. Näin ollen kaupunkilinja-

autoon voi joutua ostamaan renkaat, joissa sivuosia ei ole vahvistettu. Tästä voi 

olla seurauksena lyhyempi käyttöikä, jos rengas rikkoutuu katukivetystä vasten 

hankautuessaan [Kuva 6].  
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Kuva 6: Testatuista kuluneista renkaista yhdessä oli vaurio renkaan kyljessä. 
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2 TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 

2.1 Tienraivaajat 

Amerikassa on jo jonkin aikaa ollut saatavilla leveitä yksikköpyöriä vetäville 

akseleille. Rengasvalmistajat ovat tuoneet uuden rengastyypin ensiksi valta-

meren takaisille markkinoille siitä syystä, että sikäläisissä rekkavetureissa on 

kaksi vetävää akselia peräkkäin, jolloin yhden renkaan rikkoutuminen ei 

merkitse niin suurta haittaa kuin eurooppalaisissa kaksiakselisissa vetureissa, 

joissa renkaan puhkeaminen merkitsee matkan keskeytymistä ja pahimmassa 

tapauksessa hallinnan menetystä. Euroopan markkinoita on lähdetty 

valtaamaan ensiksi linja-autoihin sopivilla leveillä yksikköpyörillä. Tähän löytyy 

selitys linja-autojen mitoituksesta ja käyttöympäristöstä. Pitkä akseliväli ja 

yksiosainen kori tekevät autosta käytökseltään rekkaveturia vakaamman, minkä 

johdosta hallittavuus säilyy paremmin renkaan rikkoutuessa. Kaupunkilinja-

autot myös liikkuvat melko pienellä alueella alhaisilla nopeuksilla, minkä takia 

renkaan rikkoutuminen ei ole niin suuri ongelma kuin pitkiä matkoja 

taivaltavissa rekoissa. Rekkoihin sopivien yksikköpyörien markkinoille tulo on 

tapahtunut oikeastaan vasta vuoden 2003 aikana, sillä kuorma-

autonvalmistajilla ei ole ollut aiemmin tarjolla ESP-järjestelmällä varustettuja 

rekkavetureita. Rengasvalmistajista ainakin Michelin sallii leveän yksikköpyörän 

asentamisen vain ESP- ja IVTM-järjestelmien kanssa.  

 

Ensimmäisiä linja-autoja, joissa leveää yksikköpyörää käytetään, ovat Irisbus-

konserniin kuuluvan ranskalaisen Heuliezin valmistamat Access’Bus-linja-autot. 

Sama konserni valmistaa myös Civis-nivellinja-autoa, jota on myyty 

Yhdysvaltoihin Las Vegasiin [4]. Myös MANin ja Neoplanin mallistosta löytyy jo 

leveillä yksikköpyörillä varustettuja malleja. 
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Kuva 7: Irisbusin ja Renaultin yhdessä kehittämässä Civis-bussissa käytetään 495/45 R 
22,5-kokoista rengasta. Kyseistä bussia käytetään mm. Ranskassa Clermont-Ferrandin 
kaupunkiliikenteessä [4]. 

 
Kuva 8: Irisbus Civisin moottorina on pyörien napoihin sijoitetut sähkömoottorit[4].  

 

2.2 Tulevaisuuden kalusto 

Joukkoliikenteelle asetettavat vaatimukset ovat kuluneiden vuosikymmenien 

aikana muuttuneet paljon. Kalusto on kehittynyt täyttämään muuttuvat 

asiakkaiden tarpeet ja viranomaisten määräykset. Tulevaisuudessa matkaa 

tehdään entistä ympäristöystävällisemmän kaluston voimin. Kehittyvä 

informaatioteknologia on tuonut monia innovaatioita helpottamaan joukko-

liikenteen käyttöä ja sujumista, esimerkiksi pysäkeille sijoitetuista näyttö-

tauluista voi nähdä linja-auton odotukseen kuluvan paikannusjärjestelmän 

avulla lasketun ajan. Tämän tiedon avulla voi suunnitella oman ajankäyttönsä 

entistä tehokkaammaksi, esimerkiksi 20 minuutin odotusajan voi käyttää ruoka-

kaupassa asiointiin tai kahvilla käyntiin. Ikääntyvä väestö asettaa entistä 

suurempia paineita esteettömän kulun tarjoavan kaluston lisäämiseen. 

Etuosastaan matalalattiaisten linja-autojen määrä lisääntyy koko ajan, ja entistä 

useammalla valmistajalla on mallistossaan kokomatalia lattiaratkaisuja. 
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Yksityisautojen yleistyessä entisestään joukkoliikenteeltä vaaditaan entistä 

enemmän joustavuutta ja luotettavuutta. Tämä voi edesauttaa pienemmän 

kaluston yleistymistä.  

 

Renkaissa tullaan todennäköisesti siirtymään leveisiin yksikköpyöriin ainakin 

kokomatalissa kaupunkilinja-autoissa. Myös kevyemmissä linja-autoissa 

voidaan todennäköisesti saavuttaa polttoainesäästöjä uuden rengasteknologian 

avulla. Markkinoille onkin tiettävästi tulossa myös pienempiä versioita leveästä 

vetoakselille tarkoitetusta yksikköpyörästä. Myös renkaisiin liittyvän 

elektroniikan voi odottaa yleistyvän ainakin paineenvalvontajärjestelmän muo-

dossa. Sen avulla voidaan lisätä renkaan elinikää pitämällä paineet kohdallaan. 

Paineenvalvonta voi myös monissa tapauksissa ehkäistä vaaratilanteita 

liikenteessä, sillä suuri osa rengasrikoista alkaa pienestä vuodosta. 

 

Uudet käyttövoimat tekevät myös tuloaan linja-autoihin. Yksi edistyneimmistä 

esimerkeistä on DaimlerChryslerin suunnittelema polttokennolla varustettu 

Citaro, jossa käytetään noin 200 kW:n tehoista polttokennoa. Ensimmäiset 30 

valmistunutta polttokenno-Citaroa tulevat testikäyttöön keskieurooppalaisille 

liikennöitsijöille tavalliseen kaupunkiliikenteeseen. Kyseisiä autoja tulee 

Amsterdamiin, Barcelonaan, Hampuriin, Lontooseen, Luxemburgiin, Madridiin, 

Reykjavikiin, Tukholmaan ja Stuttgartiin.  

 

 

Kuva 9: Polttokennolla varustetun Mercedes-Benz Citaron teho on noin 200 kW, ja sen 
toimintasäteeksi luvataan 200-300 km. Käyttövoiman polttokennot saavat vedystä, joka 
on säilötty katolle sijoitettuihin säiliöihin 350 barin paineeseen [1]. 
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3 YHTEENVETO 

3.1 Renkaiden kokonaistaloudellisuus 

Tässä diplomityössä tehtyjen mittausten perusteella leveä yksikköpyörä 

osoittautui hivenen taloudellisemmaksi kuin vastaava paripyörä. Dynamo-

metrillä ajo ei välttämättä tuo esille kaikkia uudella rengastyypillä saavutettavia 

etuja, eikä lieriömäisen teräsrummun päällä ajaminen vastaa täysin todellista 

tiekosketusta. Kuitenkin tien päällä suoritetut rullauskokeet tukevat dynamo-

metrillä mitattuja tuloksia, ero paripyörän ja leveän yksikköpyörän välillä ei ole 

ainakaan suoraan ajettaessa suuri.  

 

Suuremmat leveällä yksikköpyörällä saavutettavat edut tulevat yli sadan kilon 

painonsäästöstä sekä pienemmistä ulkomitoista. Ajoneuvon suunnitteluun tulee 

entistä enemmän vapauksia, kun pyöränkoteloiden väli voidaan tehdä suurem-

maksi. Tien päällä suoritetuissa rullauskokeissa leveä yksikköpyörä osoittautui 

myös ajomukavuudeltaan paremmaksi. 

 

Sekä uuden että pinnoitetun renkaan energiankulutus laskee renkaan kuluessa, 

olettaen renkaan kuluvan tasaisesti. Uudelleenurituksen avulla voidaan 

pidentää renkaan laillista käyttöikää jopa 25% siinä vaiheessa, kun se on 

taloudellisimmillaan.  

 

Rengaspaine on energiatehokkuuden kannalta merkittävä tekijä. Alipaineisten 

renkaiden vierinvastus kasvaa, mikä kasvattaa energiankulutusta. Ali- ja 

ylipaineisen renkaan käyttöikä jää oikealla paineella varustettua rengasta 

lyhyemmäksi, minkä takia renkaiden oikeisiin paineisiin tulisi kiinnittää erityistä 

huomiota. Myös sisempien paripyörien rengaspaineet tulisi tarkastaa säännölli-

sesti, vaikka ne saattavat jäädä venttiilin hankalan sijainnin takia vähäisemmälle 

huomiolle. 
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3.2 Liikennöitävyys, liikenneturvallisuus 

Suomen olosuhteita ajatellen linja-auton renkaan käyttökausi syksystä syksyyn 

on hyvin perustelu, varsinkin kun useat rengasmallit on suunniteltu siten, että 

ne kuluessaan muuttuvat talvipintaisesta kesäpintaiseksi. Rengaspaineiden 

tarkkailu tulisi olla entistä järjestelmällisempää energiatehokkuuden lisäksi 

myös turvallisuuden maksimoimiseksi. Tulevaisuudessa todennäköisesti 

yleistyvät paineenvalvontajärjestelmät helpottavat renkaan ylläpitoa, ja näin 

ollen pidentävät niiden keskimääräistä käyttöikää ja energiatehokkuutta. 

Jatkuvan paineenvalvonnan ansoista pieninä vuotoina alkaviin rengasvaurioihin 

voidaan puuttua varhaisemmassa vaiheessa, ja näin ollen rengasrikon 

aiheuttamat matkan katkeamiset vähenevät.  
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