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REF ERAT

Vid statens v'dg- och trafikinstitut har ett antal regummerade döck undersökts med av-

seende på höllfasthetsegenskaper vid hög hastighet. Undersökningen har utförts i en-

lighet med det förslag till belastnings/hastighetsprov för nya däck som utarbetats av

ETRTO (European Tyre and Rim Technical Organization).

Resultatet antyder att hållfastheten vid höga hastigheter kan vara otillräcklig. För

att belysa vidden av problemet fordras dock undersökningar av större omfattning.
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iNLEDNlNG

Statens väg- och trafikinstitut har på uppdrag av statens trafiksäkerhetsverk undersökt

ett antal regummerode däck med avseende på hållfasthetsegenskoper vid hög hastighet.

Undersökningen har utförts vid trafikant- och fordonsavdelningen med hiälp av den vid

institutet konstruerade apparaturen för höghastighetsprovning och har utförts under led-

ning av förste forskningsingeniör Carl Formgren.

BAKGRUND

Den bilägare som står i begrepp att förnya sin bils däckutrustning kan, om han så önskar,

köpa regummerode däck åtminstone om däcken är av en vanligen förekommande dimen-

sion.

Regummeringar utförs av ett flertal företag. I Sverige har ett 40-tal av dessa slutit sig

samman och saluför sina produkter under en gemensam garanti av samma typ som för nya

däck. Denna sammanslutnings medlemmar har överenskommit att enhetligt mörka sina

regumrraeringor så att regun'z.n.:eringens ursprung utan svårighet kan fastställas.

För regummerode däck finns inga speciella begränsningar ifråga om hastighet.

MÅLSÄTTNlNG

Syftet med föreliggande undersökning är att få en indikation på om problem kan före-

ligga ifråga om regummerode däcks hållfasthetsegenskaper speciellt vid höga hastig-

h eter .

APPARATUR FÖR UNDERSÖKNlNGEN

Undersökningen utfördes med hiälp av den vid institutet konstruerade apporaturen för

undersökning av däck vid höga hastigheter. I denna ingår ett stålhiul med diametern

i ,75 m som drivs av en elektrisk motor och vars periferihastighet kan varieras upp till

250 km/h. En mot stålhiulet rörlig arm försedd med nav på vilket det aktuella däcket

med sin fälg uppsättes kan med önskad kraft pressas mot stålhiulet. Vid en punktering

dras armen automatiskt bort från stålhiulet för att hindra bl a extrerrs värmeutveckling

till brand. l apparaturen ingår även utrustning för nedräkning av förvald tid eller väg-

längd under förloppet och därefter frånkoppling.
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UNDERSÖKNINGENS UTFÖRANDE

Undersökningen har utförts i enlighet med det förslag till belastnings/hastighetsprov

för nya däck som utarbetats av ETRTO (European Tyre and Rim Technical Organizationj.

Detta tillgår på följande sött.

Ett nytt döck monteras på fölg och fylles till det lufttryck som specificeras för provet.

Därefter förvaras hjulet i rumstemperatur i minst tre timmar.

Efter denna förvaring justeras lufttrycket och hjulet monteras på en axel varefter det, V

med den för provet specificerade belastningen, som är 80 % av den maximibelastning

som av ETRTO anges för döcktypen ifråga, pressasmot den jömna cylindriska ytterytan

hos ett hjul med en diameter mellan l,7 och 2 m. Under provet får lufttrycket i däcket

ej modifieras och belastningen måste vara konstant.

Mellan stillastående och den för däcket specificerade första provningshastigheten skall

tio minuter förflyta. Hjulet körs sedan med denna hastighet under tio minuter varefter

hjulet körs utan avbrott i tio minuters perioder med en hastighet som är lO km/h högre

än under nörmast föregående period tills den för däcket specificerade högsta provnings-r

hastigheten körts.

. . o 0
Under provningen skall temperaturen r lokalen vara mellan 20 och 30 C.

För radialdöck l65 SR 15 gäller belastningen 4080 N (4l6 kp), lufttrycket 255 l<Pa

(2,6 kp/cmz), första provningshastighet 140 km/h och högsta provningshastighet

170 km/h.

För diagonaldöck l65 S l5 4 P.R. göller belastningen 3770 N (384 kp), lufttrycket

255 kPa (2,6 l<p/cm2), första provningshastighet l35 km/h och högsta provningshastig-

het l65 kmÅr.

För diagonaldöck 6.00 - l5 L 6 P.R. göller belastningen 3730 N (380 kp), lufttrycket

265 l<Pa (2,7 kp/cmz), första provningshastighet llO kmÅ1 och högsta provningshastig-

het l40 km/h.
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Efter fullbordat prov för däcket ei uppvisa slitboneseparation, kordlagerseparation,

kordseparation, lossiitna bitar ur slitbanan eller brusten kord.

5. UNDERSÖKTA DÄCK

Följande 12 regummerade däck undersöktes.

  

No Regummeringens märkning

GARANTBREGUMMERING SKEGA
1 '655R15 RS AC 10 =- 2 72 DRF RADiAL - 25
2 _11_ _än_ _11_

3 _,,__ RS GARANTlREGUMMERING DRF TÄBY
350 a 3 72 REGUiviMERING

4 _II_ _11. _H_

5 155-380XA5 051

5 -1'- 031

GARANTBREGUMMERING NÃSBY VULK
17 165515 412,12. RS 350 _ 4 72 DRF Roslogs_Nösby

8 nu _Ilm a"-

, GM Gummi-
9 0,00 151_ 6P..R. 012 MayerGM

10 '-"-
_11,_

GARANTIREGUMMERING .
11 1551215 RS AC m __ 12 7] DRF SKEGA RADlAL

12 -"- -1'- ...nu

      

Av de 12 däcken var No 1, 2, 9, 10, H och 12 helregummeringar medan hos de

övriga möiiighet fanns att identifiera ursprungsdöcken..

För däcken No 3, 4, 5, 6, 7 och 8 kunde ursprungsd'dcken identifieras till respektive

Goodyear G 800, dito, Michelin XAs, dito,Firestone Deiuxe Champion och Good-

year G8.
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Av de provade däcken var No 7, 8, 9 och 10 diagonaldöck, de övriga radialdöck.

Radialdöcken No 5 och 6 som inköpts på samma ställe som No 9 och lO har el i dimen-

sionsbeteckningen den numera gängse beteckningen för radialdöck.

Döck No l, 2, 3, 4, 5, 63,... H och 12 provades med de provningsdata som gäller för

radialdöck 165 SR T5.

RESULTAT

Döcken No 1 t o m ll uppvisade inga defekter efter provet medan döck No 12 efter

9 minuters körning vid den högsta provningshastigheten hade skadats i sådan omfatt-

ning att provet avbröts. Fig 'i och 2 visar det skadade däcket och tig 3 visar delar

av böltets yttersta kordlagex och delar av slitloana och döckskuldra som lossnot från

däcket.,

Efter provningen uppmättes öven yttemperaturen i döckens slitbana. Denna tempera-

tur uppnådde sitt högsta vörde 5 =- lO minuter efter provets slut och då mellan slitba-

nans mitt och ytterkant.

0 o o
Temperaturerna lag mellan 70 och 80 C.,

Den under provet tillryggalagda totala vöglöngden per döck varierade mellan 90 km

och HO km beroende på döckens olika provningsdata.

SLUTSATSER

Resultatet av föreliggande undersökning antyder att hållfastheten hos regummerade

döck vid höga hastigheter kan vara otillräcklig: Den utförda undersökningen är dock

otillräcklig för att belysa vidden av problemet För detta 'ändamål fordras undersök-

ningar av större omfattning..

vn. Rapport 10



Vt

Fig 1 och 2. Däck No 12 efter provet

 

Fig 3. Delar av b'dltets yttersta kordlager, slitbana Och döckskuldra

från däcket i fig 1 och 2.
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