PV
(

Avd. 8 )

HJUL OCH RINGAR

Innehållsförteckning

Beskrivning

.

l

.

l

.

5

Ringförslitning
Reparationsanvisningar

•
•

Byte av hjul (se resp. vagntyp)
Kontroll
Ringar

av fälg

5

(med slang)

5

Slanglösa

ringar

Balansering
Felsökning

av hjul

7
,.................................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Specifikationer

(se resp. vagntyp)

9
Il

•

PV

BESI(RIVNING
Volvo person- och skåpvagnar är försedda
med så kallade skivhjul. Hjulen fasthålles vid
naven med skruvar och muttrar.
\",
Fälgen är av försänkt typ, dvsJ den har en
rännformad fördjupning i mitten. Denna försänkning underlättar
ringens demontering och
montering.
Ringarna är vanligtvis byggda med 4-6 cordlager. Två typer av ringar finns. På äldre personvagnar förekommer det gamla systemet med
däck och slang medan däremot nyare vagnar

som regel är försedda med slanglösa ringar. De
slanglösa ringarna är invändigt försedda med ett
lager av butylgummi.
Butylgummit har större
täthet än vanligt gummi. Lufttrycket
behöver
därför inte kontrolleras så ofta med slanglösa
ringar. Slanglösa ringar har lägre arbetstemperatur och varar därför längre än vanliga ringar.
De är dessutom explosionssäkra.
Beträffa:nde dimensioner av -hjul, ring och
slang se specifikationen för resp. vagn.

Ringförslitning
Ringförslitningen
kan variera avsevärt. Genom att bedöma förslitningens utseende kan i
regel orsaken till onormal ringförslitning
fastställas. I det följande ges anvisning på karakteristiska skador och deras orsaker. Det bör dock
observeras att samverkan av flera orsaker kan
ge en annan bild.
Diagrammet,
bild l, ger en uppfattning om
vissa faktorers inverkan på ringens livsliingd.

Ringtryck och belastning
En av de mest bidragande orsakerna till onormalt ringslitage är felaktigt ringtryck och över-

belastning. Värden för ringtrycken erhålles ur
specifikationen för respektive vagn.
Vid rätt ringtryck ligger normalt hela slithanan an mot vägbanan (bild 2). Belastningen fördelas över hela slitbanan och ringens luftkudde
utjämnar
på ett naturligt sätt stötarna från
mindre ojämnheter i vägbanan. Finns inga mekaniska felaktigheter
erhålles därvid jämn avnötning (bild 3).
Är ringtrycket för högt kommer endast slitbanans mittparti att ligga an mot vägbanan (bild
4). Därvid förslites mittpartiet onormalt (bild 5)
och risk för sprickbildning i mönsterbotten
föreligger. Det är felaktigt att tro att ringens bär-
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Bild 1.: Diagram över ringförslitning.

Bild 2.

Rätt ringtryck.
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2.2779

VOLVO.

20"105

Bild 3.

Normalt

Bild

6.

Föl' lågt ringtryck

ringslitage.

förmåga ökas genom att öka ringtrycket över
det tillåtna. Vid för högt ringtryck kan ringen
inte "svälja" ojämnheterna i vägbanan, varvid
vävstommen utsättes för onormal påfrestning
med risk för brott.

Vid för lågt ringtryck ligger endast slitbanans
skuldror an mot vägbanan (bild 6) varför dessa
slites hårdare än mittpartiet
(bild 7). Vidare
utsättes ringens sidor för onormalt stor böjning,
som höjer temperaturen
och försvagar corden.
Detta kan resultera i t. ex. vävbrott enligt bild
13, eller i gropar i slitbanan.

VOLVO

2()4f09

Bild 4.

Bild 7.

För högt ringtryck.

Ringslitage,

för lågt ringtryck

VOLVO

VOLVO

20'107

Bild 5.
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Ringslitage,

för högt ringtryck.

20"110

Bild

8.

Ringslitage,

felaktig

hjullutning.

•

•
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Mekaniska fel
Hjulinställning
Är framhjulens skränkning (too-in] för stor
blir ringslitaget
onormalt med vassa gummikanter ("råegg")
på inre sidan av slitbanan
(bild 9).

Bild 11.

Flackvis

ringslitoge.

Obalanserade hjul

VOLVO
2Z7S3

Bild

9.

"Toe-in. slitage"

(höger
sett framifrån).

Dåligt
balanserade
hjul medför
fläckvis
avnötning varvid så småningom gropar uppstår i
slitbanan (bild ll). Obalanserade framhjul ger
sig tillkänna
genom vibrationer
(jazzning) i,
framvagnen.

framhjul

övriga mekaniska fel

Negativ skränkning (toe-ont) ger ett liknande
slitage men med gummikanterna
på den yttre
sidan av slitbanan (bild 10).

Skeva hjul och glappa hjullager, kulleder eller
lagerbussningar kan ge ett ojämnt slitage enligt
bild 12. Ovala bromstrummor
och feljusterade
bromsar sliter ringarna fläckvis, t. ex. enligt
bild Il.

Felaktig hjullutning
av ringarna (bild 8).

Felaktig montering eller reparation
ger ett onormalt slitage.

resnlterar

i snedslitning

av ringen

VOLVO
22TH

Bild

io.

"Toe-out slitage" (höger
sett framifrån).

VOlNO
22756

framhjul
Bild 12.

Ringslitage.

mek. fel.
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VOLVO

22815

Körsättet

Bild 13,

Viivbl'ott,
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REPARATIONSANVISNINGAR
Byte av hjul
Se anvisningar

för resp. vagntyp.

Kontroll av fälg
Fälgen får kasta högst 2,5 mm. Kasten mätes
enligt följande:
1. Demontera ett av framhjulen.
2. Rengör anliggningsytorna mellan den fälg
som skall mätas och navet.
3. Montera fälgen på ovannämnda plats och
drag hjulmuttrarna
jämnt och med rätt
moment. Kontrollera
att inget onormalt
glapp finns.
4. Med ringen monterad mätes radialkast enligt bild 16. Vrid därefter indikatorkloc-

VOLVO

22.77S

Bild

17.

Mätning

av sidokast.

Ringar (med slang)
Byte av däck och slang
Demontering från fälgen
1.
2.
3.

Bild

16. Mätning

Släpp ut luften genom att skruva ur ventilnålen.
Tryck, mitt emot ventilen, ned ringens
båda sidor i fälgens försänkning.
Kräng av ringen vid ventilsidan med tillhjälp av två monteringsjärn
(bild 18).

av rtulialkast.

kan och mät sidokastet i likhet med bild 17,
som dock visar en annan typ av indikatorklocka, användbar för denna mätning.
Är ringen demonterad mätes fälgens kast
invändigt på fälgens anliggningsytor (fälghornets insida).
Vid båda mätningarna måste kontrolleras
att mätspetsen ej ligger an mot någon av
fälghornets rundningar då givetvis felaktiga värden erhålles.

Bild 18.

Demontering

av ring.
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Tryck in ventilen och drag ut den mellan
fälgen och däcket (bild 19). Tag ut slangen
och skruva på ventilnål och ventilhatt.

1
1

VOLVO
221"

Bild 21.
Bild

19.

Demontering

Fatta om ringen med båda händerna vid
ventilen och drag av ringen från fälgen

Bild 20.

Demontering

med monteringspasta.

av ventil.
3.

5.

Bestrykning

Pumpa in litet luft i slangen och lägg in
den i däcket. Se till att ventilen kommer
mitt för balanseringsmärket
på däcket, när
sådant finns, och på samma sida som däckets dimensionsbeteckning.
Kontrollera
att slangen ligger jämnt. Stick in ventilen
på sin plats i fälgen (bild 23).

av ring.

Montering på fälgen
L

Rengör och bestryk fälg och däck med ett
tunt lager monteringspasta
på de ställen
som markerats på bild 21.

2.

Lägg fälgen på golvet med utsidan uppåt
och placera härpå däcket med sin dimensionsbeteckning uppåt. Kräng på däckets
undre sida med hjälp av monteringsjärnen
(bild 22).
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VOLVO
23576

Bild

4.

22.

Montering

av ring, undersida.

Kräng på däckets översida (bild 24).

PV

Bild
5.

23.

Montering

av ventil.

Pumpa ringen och se till att den kommer i
rätt läge. Släpp sedan ut luften och pumpa
ringen på nytt till föreskrivet tryck. Genom
att luften släppes ut och ringen pumpas
på nytt får slangen möjlighet att komma i
rätt läge i däcket.

VOLVO

23107

Bild 25.

4.

Demontering

av ring.

tilen. Monteringsjärnen
måste vara släta
enär tätningsgummit i annat fall skadas.
Fatta om ringen med båda händerna och
drag av den från fälgen.

Montering på fälgen
1.

Bild 24.

Montering

Kontrollera att fälgen är helt felfri. På
fälgar som inte tidigare varit försedda med
slanglösa ringar kontrolleras särskilt noga
att svetsfogen är jämn och att inga nitar är
lösa. Rätta till alla ojämnheter.
Rengör
fälgkanterna omsorgsfullt med stålull eller

av ring, översida.

Slanglösa ringar
Byte av ring
Demontering
1.
2.

3.

från fälgen

Släpp ut luften genom att skruva ur ventilnålen.
Tryck ned ringens båda sidor i försänkningen med ett specialverktyg t. ex. enligt
bild 25. Hammare får inte användas.
Kräng av ringen vid ventilsidan med hjälp
av två monteringsjärn. Börja alltid vid ven-

VOLVO
22819

Bild 26.

Rengöring

av fälg.
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med små avstånd om 5-1'0 cm. Börja med
den sida som kommer mitt emot ventilen.
Den del av ringen som skall ligga närmast
ventilen monteras sist. Se till att balans eringsmärket
på ringen kommer mitt för
ventilen.
3.

Blöt en trasa cller trassel i rent vatten.
Pressa ur vattnet och låt det rinna mellan
fälgens och ringens kanter runt om så att
ringen lättare glider in i sitt rätta läge.

4.

Håll det hopmonterade hjulet i lodrätt läge
och studsa det mot marken. Låt det studsa
under ytterligare stötar runt hela omkretsen, vilket gör att kanterna ännu bättre
kommer i sitt rätta läge mot fälghornen.
Håll kvar hjulet i detta läge och pumpa in
luft till 3 kg/cm'' tryck för att spänna
ringen hårt mot fälgen. Sätt sedan i ventilkäglan.

VOLVO

21094

Bild 27.

Montering av slanglös ring.

stålborste, så att all smu ts, rost och gummiavlagringar
försvinner.
Om fälgen är
hårt angripen av rost, använd i stället en
fil. Teckningen på bild 26 visar den del (A)
av fälgkanten som måste rengöras särskilt
noga. Montera ventilen i fälgens ventilhål.
2.

Montera på ringen enligt bild 27 och 28.
Använd monteringsjärn
utan skarpa kanter eller ojämnheter. Montera steg för steg

Bild 29.

5.

VOLVO
21095

Bild 28.
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Montering av slanglös ring.

Justering av ringens läge.

Om man inte kan få ringen i rä tt lägc med
ovalll~ämnda metod, kan man försöka pressa in trådkanterna
på hyllorna genom att
ställa hjulet i 45° lutning mot en vägg och
sedan med foten pressa in fälgen. När man
fått trådkanterna i rätt läge på ena sidan
vändes hjulet och man gör likadant på
andra sidan. Se bild 29.

PV
Ett annat sätt är att spänna ett rep med
rännsnara runt slitbanan och på så sätt
tvinga
ut trådkanterna
samtidigt
som
ringen pumpas upp. Se bara till att repet
släppes av så snart ringen tätar mot fälghornen annars kan lufttrycket
i ringen
spränga repet.
6.

Kontrollera att ringen är rätt monterad genom att sänka ner hjulet i ett vattenbad. Re·
ducera därefter till det för ringens belastning föreskrivna lnfttrycket. Glöm ej ventilhatten!

Lokalisering av läckage
Undersök ringen noggrant för att upptäcka det
föremål som orsakat punkteringen.
Är ringen trycklös, pumpa upp den och lyssna
efter läckaget. Kan läckan inte lokaliseras avmonteras hjulet och prövas i en vattentank. Sätt
ett märke där luften går ut. Om luften sipprar
ut mellan däcket och fälgen, märk både fälg
och dack vilket nnderlättar
kontrollarbetet.

Lagring av slanglösa ringar
Har en slanglös ring blivit hopklämd är den
mycket svår att montera. Det är därför av vikt
att ringarna lagras så att de inte blir hopklämda. Tag inte bort den i däcket befintliga pappringen förrän ringen skall monteras.

Balansering av hjul
Vibrationer
i framvagnen
eller
ojämnt
slitage av framhjulens ringar beror oftast på
obalans i hjulen. Obalansen är av två slag, statisk och dynamisk.
Ett hjul är statiskt balanserat om man får
det att stanna i vilket läge som helst, när det roterar i vertikalplanet.
Intager det alltid ett bestämt läge, så tyder detta på statisk obalans.

Montering av ventil
Ventilen för slanglösa ringar monteras på
fälgen före montering av ringen. Olika utförande av ventiler finns. Någon allmän monteringsanvisning kan därför inte lämnas utan fabrikantens anvisning måste följas.
I fälgar av tidigare utförande är ventilhålet
ovalt och i senare utförande runt.

Reparation av slanglösa ringar
För reparation av mindre hål finns särskilda
reparationssatser.
Med dessa kan man reparera
ringen, ibland t. o. m. utan att demontera densamma. Reparationsförfarandet
är emellertid
olika för olika fabrikat av reparationssatser.
Följ därför de anvisningar som medföljer reparationssatsen.

b

a

VOLVO
20"1"530

Bild 30.
a. Statisk obalans

b.

Statisk balans
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att gott resultat skall erhållas, att arbetet utföres med balanseringsmaskin.
En typ av sådan
framgår av bild 32.
Med att enbart balansera hjulet statiskt, t. ex.
genom att sakta rulla det på hjulspindeln och
med hjälp av detta placera vikterna, kan de
statiska krafterna
utjämnas.
Den dynamiska
obalansen kan dock kvarstå och kanske förvärras. Vi tar ett exempel, se a bild 33. Detta hjul
är statiskt obalanserat eftersom det har en viktanhopning vid sin nedre del. Hjulet är även
dynamiskt obalanserat eftersom viktanhopningens tyngdpunkt
ej sammanfaller med hjulets
centrumlinje i lodplanet. Den sistnämnda. obalansen kan inte lokaliseras genom att rulla hjulet. Balanseras hjulet statiskt genom att vikter
placeras diametralt
tyngdpunkten och i sådan
storlek att hjulet kan ställas i vilket läge som
helst och stå stilla (statisk balans) uppstår frågan, skall vikten placeras på fälgens ut- eller insida eller skall de uppdelas på in- och utsida?

b

a

VOLVO
~O~3~'

Bild 31.
a.

Dynamisk

obalans

h.

Dynamisk

balans

Dynamiskt obalanserat är ett hjul vars rotationsplan vid hastig rotation ej sammanfaller
med hjulets normala rotationsplan, d. v. s. vinkelrätt mot axeltappen. Detta innebär att hjulet
vid rotationen strävar att kasta på samma sätt
som om det vore skevt, särskilt beträffande framhjulen framkallar de uppkommande krafterna
onormala rörelser i hela framvagnen.
Detta
medför många obehag t. ex. slag i ratten, vibrationer i framvagnen, ökat slitage i styrleder, på
ringarna m. m.
Innan man börjar med själva balanseringen av
hjulet göres det väl rent. Kontrollera att ringtrycket är det rätta samt att balanseringsmärket, där sådant finns, är mitt för ventilen.
Ringen måste i övrigt vara i gott skick och ligga
rätt på fälgen.

Balanseringens utförande
För att ett hjul skall kunna anses fullt utbalanserat måste det vara i såväl statisk som dynamisk balans. Denna utbalansering fordrar, för
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Bild 32.

Balonseringsmoskin;

PV
Placeras vikten på fälgens utsida (antages
vara som b bild 33) erhålles statisk balans. Den
dynamiska obalansen motverkas men om den
blir helt eliminerad vet man inte.
Placeras vikten på insidan erhålles som ovan
statisk balans. Den dynamiska obalansen däremot kommer härvid att förstärkas (jämför a
bild 31) då vikten samverkar med den redan
befintliga obalansen.
Fördelas viktbelastningen
på hjulets båda sidor erhålles givetvis statisk balans, men den dynamiska obalansen kommer att motverkas av
den ena vikten och förstärkas av den andra. Är
vikterna på hjulets båda sidor lika stora kvarstår alltså den dynamiska obalansen oförändrad.
Av ovanstående framgår att det ej är tillräckligt med statisk balans utan hjulet måste bringas
i hastig rotation och den dynamiska obalansen
uppmätas och avhjälpas.
Tillvägagångssä ttet vid balansering är beroende på den maskin man har till förfogande.
Följ därför noggrant de instruktioner som medföljer densamma. Vid balansering av hjul med
slanglösa ringar skall tungan på blyvikterna ha
en sådan utformning att den ej tränger så, långt
ner mellan däck och fälg.

FELSöI(

b

Q

VOLVO
20'4~S

Bild 33.
a.

Statisk

och dynamisk

obalans

b.

Statisk

och dynamisk

balans

ING

ORSAK

ÅTGÄRD

Onormalt ringslitage
Felaktigt

ringtryck.

Kontrollera

och justera ringtrycken.

Felaktig hjulinställning.

Kontrollera
Se avd. 6.

och justera hjulinställningen.

Obalanserade

Balansera

Kastande

hjul.

fälgar.

hjulen.

Rikta eller byt ut de felaktiga

Glapp i framvagnen.

Se avd. 6.

Huggande

J ustera bromsen. Se avd. 7.

broms.

fälgarna.
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