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Jotta kuorma-auto voi liikkua, sen on päihitettävä resistanssin eri muotoja, 
eli erilaisia vastuksia.

Vierintävastus vastaa

MIKÄ VIERINTÄVASTUS ON?

30 %
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kulutuksesta ja CO

2
-päästöistä. 

Resistanssin muodot 



Renkaiden  
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Hystereesi

n. 90%

Vierintävastus on voima, joka tulee ylittää, jotta ren-
gas voi pyöriä tietyllä pinnalla. 

Heti kun rengas alkaa liikkumaan ajo-
neuvon aiheuttaman painon alla, kulu-
tuspinta ja renkaan sivuseinämä ovat 
alttiita taivutus- ja leikkausvoimille.
Rengas muuttaa muotoaan ja palautuu 
alkuperäiseen muotoonsa jatkuvasti. 
Tätä ilmiötä kutsutaan hystereesiksi 
ja energiaa kuuluu siinä lämmön muo-
dossa. Hystereesi on vierintävastuksen 
pääasiallinen syy.

Muut vierintävastukseen 10 % edestä 
vaikuttavat voimat ovat  
ilmanvastus, renkaan ja tienpinnan 
välinen kitka, ja painovoima sekä 
inertia.
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Taivutus- ja leikkausvoimat 

Mitä vierintävastus on?

Vierintävastuksen vaikutus poltto- 
aineenkulutukseen ja CO2-päästöihin



Kumiseos

Kulutuspinnan 
leveys

Kulutuspinnan 
syvyys

Kuviointi

Sisäkalvo

100%0%

Sivuseinämä

100%0%

Vyörakenne

100%0%

Kulutuspinta

100%0%

Jalka-alue

100%0%

Runko

100%0%

Vierintävastukseen vaikuttavat renkaan  
osat ovat: jalkaosa, vyörakenne,  
sivuseinämä, sisäkalvo, runko ja koko  
kulutuspinta.

Suurin vierintävastukseen vaikuttava 
tekijä on kulutuspinta; sen leveys, syvyys 
ja ennen kaikkea kumiseos.

Kumin sisäinen kitka

MatalaKorkea

Pienemmät CO2-päästöt
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Matalan vierintävastuksen 
saavuttamiseksi kumiseoksen 
on tuotettava matala sisäi-
nen kitka, jotta vähemmän 
energiaa menetetään läm-
mön muodossa, jolloin sekä 
polttoaineenkulutus ja CO

2
- 

päästöt pienenevät.

Mitkä renkaan osat vaikuttavat 
vierintävastukseen?
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Kun valitset käyttöösi sopivia renkaita, 
sinun on punnittava renkaiden erilaiset 
ominaisuudet, ajoneuvosi vaatimukset 
ja liiketoimintasi erityistarpeet.

Vierintävastuksen laskeminen vaikuttamatta 
negatiivisesti renkaan muuhun suoritusky-
kyyn, kuten käsiteltävyyteen, pitoon tai kilo-
metrisuoritukseen, on vaikeaa.  
 

Laajan tutkimustyön, innovatiivisten kumi-
seosten ja kehitettyjen tuotantoprosessien 
ansiosta nämä ristiriitaiset tavoitteet ovat nyt 
ratkaistavissa.

Tien  
kunto

Rengas- 
paineet

Kuormaus Kuormauksen 
jakautuminen

OIKEA RENGASVALINTA LIIKETOIMINNALLESI?
ME AUTAMME SINUA VALITSEMAAN.

Vaikuttaako vierintävastus  
muihin suorituskykyominaisuuksiin?

Mitkä ulkoiset tekijät  
vaikuttavat vierintävastukseen?
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