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Plastñlm på vindruta

1 Bakgrund

Bilar i dagens fordonspark är försedda med laminerade vindrutor, där laminatet

vanligtvis är uppbyggt efter principen glas-plastskikt-glas. Laminat skall förhindra

att vindrutan splittras i en mängd små glasbitar i händelse av totaldefonnation,

vilket är resultatet om vindrutan är gjord av härdat eller vanligt glas i ett enda

skikt.

Trots denna förstärkning av vindrutans fysikaliska egenskaper som laminatet ger,

splittras vindrutan ofta vid olika typer av olyckor, exempelvis en kollision mellan

bil och älg, med följd att glasskärvor tränger in i kupén. Detta splitter orsakar

framförallt skador på huvud, hals och armar vilket dels innebär höga samhälls-

kostnader, men även personliga lidanden.

Detta gör att det önskvärt att kunna förstärka vindrutans fysikaliska egenskaper

ytterligare för att förhindra skador orsakade av den deforrnerade vindrutan. En

metod att minska skadeeffektema är att utrusta fordon med antilacerativa vindru-

tor som i princip är vanliga vindrutor på vilka man har applicerat ett inre segt

plastskikt (t ex polyuretan). Detta förhindrar att vassa glasfragment skadar de

åkande i händelse av deformation vid en olycka.

2 Syfte

Syftet med försöket var att ge underlag för att bedöma om antilacerativa vindrutor

är ett tänkbart alternativ för att minska skadeeffekten av glassplitter vid olyckor. I

denna studie, som utförts på uppdrag av Trafiksäkerhetsverket (TSV), har inte de

fysikaliska egenskaperna med avseende på hållfastheten med tillhörande defor-

mationsförlopp och dess konsekvenser studerats, utan enbart de optiska egenska-

pema.

Det finns på marknaden idag inget instrument som är lämpligt för fältmätningar

med avseende på distorsionen i glas. Det är därför angeläget att finna en valid

mätmetod för att i denna studie kunna kvantiñera distorsionen.
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3 Problem

3.1 Plastfilm

Efter appliceringen av det inre plastskiktet finns en uppenbar risk att vindrutans

optiska egenskaperna försämras. Principiellt kan man indela de optiska egenska-

pemas problemområde enligt följ ande:

1) Kvaliteten på tillverkningsprocessen av plastfilmen.

2) Plastfilmens limskikt.

3) Plastfilmens egenskaper vad beträffar mekaniskt slitage.

4) Plastfilmens egenskaper vad beträffar åldringseffekter.

3.2 Appliceringsmomentet

För att uppnå bästa resultat har appliceringen gjorts med rutorna på en arbetsbänk.

Vid arbete med plastfilmen bör nämnas att appliceringsmomentet utgör stor risk

för ett icke tillfredsställande resultat. Exempelvis kan nämnas att lokalen måste

vara dammfri för att undvika att dammpartiklar fastnar på limskiktet och ger be-

stående defekter i form av irriterande "smutsprickar", limskiktet måste aktiveras

omsorgsfullt i vatten för att undvika distorsion orsakad av varierande tjocklek på

limskiktet etc.

Det är dock möjligt att applicera filmen med rutan monterad på plats i bilen, men

risken för ett sämre slutresultat är avsevärt större än vid applicering på en arbets-

bänk.

4 Studiens utformning

Försöket påbörjades i januari -91 med att 20 bilar försågs med antilacerativa

vindrutor. Av dessa 20 bilar är 10 bilar privatägda och används för privat bruk,

medan övriga 10 (8 taxi- och 2 polisbilar) är fordon som används i yrkesmässig

trafik.

I försöken användes två olika fabrikat av plastfilmer. Det ena fabrikatet var 3M

och det andra levererades av Tempcon AB i Helsingborg. När det gällde val av

plastñlm rekommenderade 3M en film med modellbeteckningen SH 2 CL, medan

Tempcon rekommenderade en film ur sitt sortiment med modellbeteckningen

Safety-002 PS RS.
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De två olika fabrikaten fördelades slumpmässigt på de 20 fordonen, dvs tio fordon

försågs med 3M-film och tio med Tempcon-film

Appliceringen av plastfilmen utfördes på fabriksnya vindrutor i en för ändamålet

så lämplig lokal som möjligt. Den för appliceringen ansvariga personalen var väl

förtrogen med tidigare nämnda appliceringsproblem, och har i sitt arbete beaktat

desamma i högsta möjliga grad

Avsikten var från början att göra en avslutande mätning efter 1 års exponering, då

plastfilmema utsatts för en vinters rutskrapande och solens påverkan sommartid.

Dessvärre inföll aldrig den förväntade vintern i Östergötland vare sig 90/91 eller

91/92, varför försöket fortsatte även följande vinter i hopp om en mer representa-

tiv vinter. Denna förh0ppning infriades inte, och för att undvika ett alltför stort

bortfall av försöksbilar gjordes en avslutande fysikalisk mätning med avseende på

de optiska egenskaperna i april -93.

Vid dessa mätningar gjordes, i de fall det var möjligt, intervjuer med fordonets

ägare. När det gäller kategorin yrkesfordon var bilarna i flera fall avyttrade, vilket

medförde att vare sig slutmätning eller intervju var möjlig.

Även inom kategorin privatägda bilar förekom ett visst bortfall.

5 Mätmetod

Fysikaliska mätningar avseende de optiska egenskaperna i försöket kan indelas i

två olika typer, mätning av ströljusluminans och distorsion.

Ströljusluminansen är ett mått på rutans repighet och för fysikaliska mätningar har

använts ett Timmermanninstrument. En ny ruta kan sägas ha ett SLI-värde (Stray

Light Index) nära noll, emedan en repig ruta erhåller ett SLI-värde i storleken 3 -

10. Det erhållna SLI-värdet är ett medelvärde av det område på vilken mätningen

gjorts.

Fysikaliska mätningar avseende distorsionen, dvs hur ett föremål förvrängs när

man betraktar det genom den lacerativa rutan, är ett mått som är av stort intresse

att mäta. Dessvärre finns idag inget instrument framtaget för fältmätningar, vilket

medför att fysikaliska mätningar inte varit möjliga att utföra. En metod att använ-

da för bedömningar, är en standardmetod där man använder ljuskällor och raster

innehållande cirklar i ett speciellt mönster. Dessa cirklar förvrängs mer eller
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mindre då ljuset transmitteras genom vindrutan. Hur mycket de förvrängs fram-

kommer vid projiceringen på en duk som är försedd med ett mönster av cirklar,

med varierande toleransmått, motsvarande det som finns på rastret. Metoden ger

inga absoluta mätvärden, dock kan man bedöma om det undersökta mediet ger en

förvrängning av cirklama som gör att de två cirkelmönstren inte stämmer överens.

En annan metod (DIN 52305) ger möjlighet att bestämma distorsionen med fysi-

kaliska mätvärden. Standarden ställer dock krav på exakta avstånd, vilket gör att

den bäst kan användas i ett laboratorium.

I båda fallen innebär det att alla avstånd måste kontrolleras mycket noggrant för

att möjliggöra en korrekt bedömning. I detta försök fanns inte möjlighet att utföra

mätningar i laboratoriemiljö, med tanke på risken för skador på filmen vid vindru-

tans demontering. Fältmätningar med rutan på plats i bilen ger en alltför dålig

precision på alla avstånd och ger en otillfredsställande mätnoggrannhet. Med detta

som bakgrund gjordes därför endast subjektiva bedömningar av distorsionen.

6 Resultat

Vid en okulär besiktning vid försökets början framkom ingen skillnad mellan de

två olika fabrikaten vad beträffar appliceringsresultat. I båda fallen finns damm-

partiklar inneslutna, vilka gjorde att rutan föreföll prickig och oren. Dessa effekter

innebar olika grader av irritation hos den enskilde föraren beroende av mängden

dammpartiklar och var de fanns på rutan.

Vid försökets slut kunde inte någon skillnad konstateras mellan fabrikaten när det

gäller reptålighet och åldringseffekter. Likaså är förarnas subjektiva bedömningar

av den egna antilacerativa vindrutan likartade för de båda fabrikaten, vilket bety-

der att andelen missnöjda ägare fördelar sig lika på de två olika foliefabrikaten.

Förvisso förekom skillnader mellan de olika fordonen, dock kan orsakerna till

dessa variationer härledas till ex. rutskrapningsfrekvens, fordonets användnings-

frekvens, aktsamhet mot plastfilmen etc.

Den subjektiva bedömningen av distorsionen har utförts genom att man betraktat

en horisontellt monterad I-balk på 50 m avstånd från förarstolen genom vindrutan.

På detta vis konstaterades att samtliga antilacerativa vindrutor som ingick i slut-

mätningen uppvisade distorsion. Detta yttrade sig i att den betraktade I-balken

förlorade sin räta kantlinje som istället antog en mer eller mindre vågig kantlinje.
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Denna vågiga linje ersattes av en rät linje när plastfilmen avlägsnats vilket innebär

att distorsionen således orsakats av plastfilmen. Denna distorsion är av så påtaglig

karaktär, att några fordonsägare har ansett bilkörningen under vissa förhållande

som mycket obehagliga. Framförallt är det körning i mörker med våta vägbanor i

kombination med mötande fordons bländande strålkastarljus, men även körning i

motljus upplevdes som obehagligt av vissa fordonsförare.

Vid SLI-mätningarna rengjordes den antilacerativa vindrutan omsorgsfulltföre

mätning. Därefter avlägsnades plastfilmen och ev. limrester och mätningen upp-

repades. Det bör nämnas att limmet på plastñlmen i vissa fall var mycket svårt att

avlägsna från vindrutan.

I tabell 1 anges medelvärdet av fem mätpunkter på sju fordon (fem privatägda och

två tj änstefordon).

Tabell 1 SLI för mätning på vindruta med plastñlm och vindruta

utan plastñlm på sju fordon (fem privatägda och två tj änste-

fordon). Varje värde är ett medelvärde av fem mätningar.

             

SLI (med) SLI (utan)

Volvo 240 -80 0.30 0.27

Volvo 240 -83 0.42 0.38

Volvo 240 -85 0.45 0.41

Volvo 360 -86 0.50 0.38

Mazda 323-85 0.44 0.39

Volvo 240 0.43 0.37

Volvo 240 0.19 0.11

7 Slutsats och diskussion

Försöket har varit alltför begränsat för att några säkra slutsatser ska kunna dras.

Av resultaten vid den avslutande mätningen med Timmermann-instrumentet

framgår att ingen nämnvärd skillnad i SLI-värde föreligger vid mätning med och

utan plastfilm. Detta betyder att filmen inte är påtagligt repig, dock ser man vid en

okulär besiktning att några rutor på vissa områden uppvisar tydliga skador från en

isskrapa.

Problemet med distorsionen kan indelas i två områden, nämligen problemet att

finna en valid mätmetod och orsaken till att distorsionen överhuvudtaget finns.

Idag finns inget portabelt mätinstrument för bedömning av distorsion där man er-

håller kvantiñerade mätvärden. De standardiserade mätmetoder som finns innebär
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att man studerar hur exempelvis en cirkel förvrängs efter transponering genom det

aktuella mediet, i detta fall den antilacerativa vindrutan.

För närvarande är det svårt att avgöra om det är plastfilmen, som fortfarande be-

finner sig i ett utvecklingsskede, eller om det är vid appliceringen som de negativa

distorsionseffekterna uppstår. Dock kan det konstateras att effekterna är av den

graden att de svårligen kan accepteras ur säkerhetssynpunkt, trots den positiva

effekt den skulle kunna ha vid ex. en älgkollision.

Tanken med den antilacerativa vindrutan är mycket god, vilket förhoppningsvis

påskyndar utvecklingen av en ur mekanisk och optisk synvinkel bättre plastñlm.
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