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FÖRORD
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Åkerlund som kontaktman. Projektledare var Sven-Olof Lundkvist och mätning-

arna utfördes av undertecknad. Stort tack riktas till: Pilkington Bilglas AB i

Landskrona, som tillhandahöll nya Vindrutor samt lånade ut sitt mätinstrument;

Uno Ytterbom, som hjälpte till att få igång sagda mätutrustning; Säkerhetsráflan

AB, som bokade in försöksfordonen och dessutom stod till förfogande med hjälp

under mätningarna; Kron Recond i Göteborg, som Vänligen lånade ut plats i både

bilhall och fikarum. Slutligen, tack också till dem på Bilspedition, EKA Nobel,

Ericsson, ESAB, Pripps, Pååls, Taxi Göteborg och Telia som ställde upp med
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Säkerhetsräfflans effekt på vindrutans slitage och nedsmustning

av

Katja Jingryd

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)

581 95 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Varje bilist har sannolikt någon gång erfarit obehaget av vattenränder och/eller

trañkñlm på vindrutan. Ett antal bilförare har säkerligen också råkat ut för att i en

mötessituation i mörker bländas av reflexer i glaset. Detta beror på att mötande

strålkastarljus sprids, dels av smuts på rutan, men också av defekter i densamma.

Studien syftar till att undersöka Säkerhetsräfflans (två i vindrutan inslipade skåror,

som rengör bladen då vindrutetorkarna passerar) betydelse för rengöring och sli-

tage av vindrutan. Dessutom är det intressant att studera om man kan vänta sig en

miljöeffekt då man i större utsträckning borde kunna använda rent vatten som

spolarvätska och tvätta bort smutsen på ruta och torkarblad, i stället för att lösa

upp den med miljöfarliga kemikalier.

Fordonen i studien fick nya vindrutor som försågs med en skåra, på ena sidan av

vindrutan. Under antagandet att hela vindrutan utsätts för samma grad av sli-

tage/nedsmutsning fungerade då den konventionella halvan som kontroll för den

åtgärdade. Slitaget undersöktes genom att rutornas SLI-värde (Stray Light Index)

fastställdes med ett sk. Timmermann-instrument. Räfflans funktion i övriga

aspekter undersöktes med hjälp av en enkät.

Undersökningen visar på en signifikant minskning av slitaget på den sida av vind-

rutan som försetts med Säkerhetsräfflan. Enkäten visar att nästan 90 % av fordons-

innehavarna i försöket uppfattade Säkerhetsräfflan som bra och de flesta upplevde

en markant siktförbättring. Vad beträffar förlängning av torkarbladens livslängd är

tendensen positiv, medan inga direkta slutsatser kan dras gällande förbrukningen

av spolarvätska.
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1 BAKGRUND

Varje bilist har sannolikt någon gång erfarit obehaget av vattenränder och/eller

trafikfilm på vindrutan. Ett antal bilförare har säkerligen också råkat ut för att i en

mötessituation i mörker bländas av reflexer i glaset. Detta beror på att mötande

strålkastarljus sprids, dels av smuts på rutan, men också av defekter i densamma.

Hur vindrutans förslitningsgrad påverkar förarens siktsträcka till hinder på väg-

banan har undersökts av VTI (Helmers & Lundkvist 1988, dito 1993) och man

konstaterar bland annat att en mycket sliten vindruta ger 15-20 % kortare upp-

täcktsavstånd till simulerade fotgängare vid möte i mörkertraflk.

Två i vindrutan inslipade skåror, som rengör bladen då vindrutetorkarna passerar,

är en över tjugo år gammal finsk uppfinning. Laboratorietester visar förutom en

effektivisering av torkarbladens funktion och förlängd livslängd även ett minskat

slitage av själva vindrutan. Samtidigt konstaterades att åtgärden inte har några

hållfasthetsnedsättande bieffekter (Heiononen & Kivalo, Technical Research

Centre of Finland, 1975). Således verkar det som om skåran skulle kunna minska

dels trafikfilmens negativa inverkan på vindrutans optiska egenskaper, dels det

slitage som orsakas genom smärgling av små partiklar som följer med torkarna.

Dessutom borde man i större utsträckning kunna använda rent vatten som

spolarvätska och tvätta bort smutsen på ruta och torkarblad, i stället för att lösa

upp den med miljöfarliga kemikalier.

Säkerhetsräfflan, som det numera svenska patentet lyder, utfördes i en förstudie

våren 1992 på ett antal personbilar i VTI:s fordonspark. Efter en vinter sågs en

indikation på åtgärdens slitageminskande effekt och resultaten ansågs vara till-

räckligt intressanta för att försöken skulle gå vidare i en mer omfattande under-

sökning.
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2 SYFTE

Studien syftar till att undersöka räfflans betydelse för rengöring och slitage av

vindrutan. Dessutom är det intressant att studera om man kan vänta sig en miljö-

effekt tack vare den mekaniska, i stället för kemiska, rengöring som åtgärden

innebär.

3 METOD

3.1 Allmänt

De fordon som ingår i studien försågs med en skåra, på ena sidan av vindrutan,

varvid den konventionella halvan fungerar som kontroll för den åtgärdade sidan

vid en jämförelse. Räfflan gjordes på förarsidan (vänster) på en del av fordonen,

medan andra fick räfflan på passagerarsidan (höger). På så sätt kontrolleras en

eventuell skillnad mellan höger/vänster del av vindrutan, som kan bero på att vi

har högertrafik.

3.2 Slitage

Bedömning av vindrutors tillstånd utfördes tidigare genom kontrastmätningar i

laboratorium (Lundkvist, Helmers & Löfving, 1987) men görs numera med ett så

kallat Timmermann-instrument. Metoderna är likvärdiga (Lundkvist, Ytterbom &

Helmers, 1988) men uppvisar en väsentlig skillnad i praktiskt genomförande.

Kontrastmätningen kräver nämligen att vindrutan är fristående, medan Timmer-

mann kan användas på rutor monterade i bilar. Vindrutornas slitage undersöktes

alltså genom att rutornas SLI-värde (Stray Light Index) fastställdes med Timmer-

mann-instrumentet. I enkla ordalag bygger metoden på att en felfri ruta släpper

igenom en ljusstråle i stort sett rakt fram, medan ljuset bryts i olika stor utsträck-

ning om rutan har några defekter. SLI-värdet anger, grovt uttryckt, hur mycket

ströljus som förekommer i ett område runt den punkt där det mesta av ljuset skulle

passera om rutan varit fri från repor och/eller kratrar. En ruta med högt SLI-värde

har alltså utsatts för större slitage än en ruta med lägre SLI.

VTI NOTAT 19-1995



3.3 Funktion

Räfflans funktion i Övriga aspekter undersöktes med hjälp av en enkät. I samband

med vindrutebytet fick fordonsinnehavaren uppskatta förbrukningen av spolar-

vätska och torkarblad under det senaste året. Vid Slutmätningen blev sedan veder-

börande ombedd att besvara samma frågor igen. Rengöringseffekten bedömdes

subjektivt genom att föraren av fordonet fick uppge hur han/hon upplevde räfflans

funktion.

4 UTFÖRANDE

Under mars till maj 1994 fick fyrtio personbilar (både företags- och privatägda)

och fem lastbilar nya Vindrutor, vilka försågs med den 0,3 mm djupa räfflan. En

första mätomgång genomfördes på ca hälften av försöksfordonen före vinter-

säsongen, med syftet att visa åt Vilket håll tendensen pekade. Den avslutande

mätningen ett år efter vindrutebytet var ämnad att omfatta samtliga fordon, vilket

av olika orsaker inte var möjligt. Bortfallet berodde dels på att ett antal fordon

under försökets gång fick nya rutor på grund av stenskott och dylikt. Andra har på

grund av ägarbyte inte kunnat kontaktas inför Slutmätningen och ytterligare några

andra befann sig i tjänst på annan ort under den aktuella veckan. Slutmätningen

omfattar därför totalt 30 fordon, varav tre är lastbilar.

5 MELLANMÄTNINGEN

5.1 Allmänt

Omgången omfattade 18 fordon och utfördes i november 1994, ca 7 månader efter

vindrutebytet. Syftet var att kartlägga den generella tendensen, varför resultatet

inte redovisas i detalj. Mätförfarandet beskrivs utförligt i avsnitt 6.1.

5.2 Slitage

Hälften av vindrutorna uppvisade ett mindre slitage på den sida där vindrutetorka-

ren skrapas ren av räfflan, medan det för den andra hälften av rutorna var tvärtom.

Man kunde vid en regressionsanalys inte se något samband med tillryggalagd
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körsträcka. Gör man jämförelsen över hela populationen syns att slitaget på den

räfflade sidan totalt sett var mindre - även om skillnaden var liten. Görs uppdel-

ningen i huruvida räfflan sitter på vänster eller höger sida visar det sig att slitaget

på höger sida blev detsamma oavsett om den var försedd med siktskåra eller ej,

medan vänster sida uppvisade ett större slitage där skåra saknades.

5.3 Funktion

Då fordonsinnehavarna ombads göra en helhetsbedömning av räfflans funktion,

tyckte elva av dem att räfflan fungerade bra och sex att den var mycket bra. Endast

en person angav ej bra som svar på frågan, men påpekade sedan att det var lite

svårt att upptäcka någon skillnad eftersom hans räffla satt på passagerarsidan.

Detta kan naturligtvis vara ett problem vid en jämförelse, vilket ytterligare under-

stryks av att det endast är en av de sex som svarat mycket bra som har sin räffla

på höger sida. Denne man gjorde kommentaren att han medvetet brukade titta

efter, något som många av de andra medgav att de inte tänkte på. Vad gällde upp-

levelsen av siktförbättring i specifika sammanhang var den mest iögonenfallande

effekten en minskning av vattenränder. Vid förfrågan om något av negativ karak-

tär kunnat uppfattas, svarade bara en ja. Mannen i fråga trodde att torkarbladen

eventuellt slets snabbare, men hade inga ytterligare belägg för sin uppfattning.

5.4 Utvärdering

Första mätomgångens resultat pekar alltså i en riktning till Säkerhetsräfflans för-

del. Observerade slitageskillnader var dock inte signifikanta (p<0,05): ett t-test

kan inte påvisa någon effekt av räfflan eller vilken sida den sitter på. Också for-

donsförarnas subjektiva uppfattning var generellt sett positiv. Vindrutorna var vid

mellanmätningen endast ca ett halvår gamla och vädret under sommaren 1994

föranledde inte direkt en frekvent användning av vindrutetorkarna. Det sistnämnda

förklarar sannolikt de generellt sett låga värden som erhölls i den här delen av

studien.
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6 SLUTMÃTNINGEN

6.1 Allmänt

Den avslutande mätningen utfördes i mars 1995, ca ett år efter försökets start. På

varje inkommet fordon mättes vindrutans SLI-Värde i tio punkter, fem på den

räfflade och fem på den oräfflade sidan. Timmermann-instrumentet anger dels det

högsta värdet (SLI-peak), dels medelvärdet (SLI-mean), av den ströljusspridning

som förekommer inom mätområdet. Med andra ord redovisar det första mätvärdet

effekten av den värsta förekommande skadan (till exempel ett stenskott) medan

det andra visar en sorts medeleffekt av samtliga förekommande defekter. Eftersom

det är en generell bild av vindrutans slitage som är av störst intresse, behandlas

endast SLI-mean i redovisningen nedan och anges förenklat som SLI.

Samtliga statistiska analyser görs på 95 % nivå, det vill säga att det för värden som

anges som signifikanta har påvisats att p < 0,05.

6.2 Slitage

Resultaten från Timmermann-mätningarna redovisas i följande två tabeller, en för

de 19 fordon som har räfflan till Vänster och en för de 11 fordon med räfflan till

höger. SLI anges som ett medelvärde av fem mätvärden.
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Tabell 1 Resultat av Timmermann-mätningar på 19 vindrutor med räfflan på

vänster sida (förarsidan). SLI på sidan med respektive utan räffla an-

ges som ett medelvärde av fem mätningar. Asterisk anger att fordonet

'ar en lastbil.

             

        

SLI på sidan

Fordon nr. med räffla utan räffla

2 0,62 0,64

3 0,99 0,93

7 0,69 0,67

8 0,69 0,87

9 0,72 0,73

10 0,67 0,63

12 0,70 0,78

13* 0,31 0,30

14* 0,47 0,55

15 0,62 0,64

16 1,01 1,05

17 0,88 1,01

19* 0,38 0,34

21 0,67 0,65

22 0,79 0,84

24 0,56 0,65

25 0,81 0,83

27 0,96 1,00

30 0,99 1,04

     

Tabell 2 Resultat av Timmermann-mätningar på 11 vindrutor med råfflan på

höger sida (passagerarsidan). SLI på sidan med respektive utan råffla

anges som ett medelvärde av fem mätningar.

   

 

  

 

  

 

  

 

SLI på sidan

Fordon nr. med räffla utan räffla

1 0,96 0,95

4 0,66 0,64

5 1,15 1,06

6 0,69 0,72

1 1 0,94 0,87

18 0,72 0,78

20 0,79 0,85

23 0,52 0,59

26 0,79 0,94

28 1,11 1,24

29 1,01 1,04
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I syfte att undersöka huruvida Säkerhetsräfflan ger upphov till ett minskat slitage

eller inte vill vi jämföra SLI för den räfflade och den oräfflade sidan på samtliga

fordon. Av värdena i tabellerna att döma har dock de olika vindrutorna slitits olika

mycket, vilket innebär att det förutom variansen inom de olika fordonen även

föreligger en varians mellan enskilda fordon. Eftersom det är den förra skillnaden

som är av intresse studerar vi istället för absoluta SLI-värden diferensen mellan

SLI på den oräfflade och den räfflade sidan, vilket redovisas i följande två tabeller.

Därtill anges ungefärligt antal mil som respektive fordon har tillryggalagt sedan

vindrutebytet.

Tabell 3 Resultat av Timmermann-mätningar på 19 vindrutor med räfflan på

vänster sida (förarsidan). Diff = (SLI på sidan utan räffla, medelvärde

av fem mätningar) - (SLI på sidan med räffla, medelvärde av fem

mätningar). Asterisk anger att fordonet är en lastbil.

             

           

Fordon nr. Diff Antal mil

2 0,022 1300

3 - 0,060 5500

7 - 0,024 3000

8 0,182 9000

9 0,018 7000

10 - 0,038 2800

12 0,080 6300

13* - 0,010 1700

14* 0,080 5100

15 0,020 2600

16 0,042 3400

17 0,124 3500

19* - 0,034 5400

21 - 0,026 1400

22 0,054 -

24 0,086 3400

25 0,014 1700

27 0,048 2000

30 0,046 6500
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Tabell 4 Resultat av Timmermann-mätningar på 11 vindrutor med räfflan på

höger sida (passagerarsidan). Diff = (SLI på sidan utan räffla, medel-

värde av fem mätningar) - (SLI-mean på sidan med räffla, medelvärde

av fem mätningar).

            

Fordon nr. Diff Antal mil

1 - 0,006 3200

4 - 0,022 1600

5 - 0,092 5100

6 0,028 4900

11 - 0,072 4700

18 0,056 2400

20 0,068 2200

23 0,072 3700

26 0,154 5500

28 0,138 -

29 0,028 3200

     

Härnäst är det lämpligt att undersöka om det betyder något att de 30 vindrutorna

har räfflan olika sidor - 19 har den på förarsidan, 11 på passagerarsidan. Dess-

utom är 3 av de19 fordonen med räfflan till vänster lastbilar. Ett dubbelsidigt t-

test Visar ingen signifikant effekt av vilken sida räfflan sitter på och inte heller av

typ av fordon, varför samtliga fordon behandlas i en och samma kategori i den

fortsatta analysen.

Av definitionen på Diff följer att positivt tecken innebär att den sida av vindrutan

som försetts med Säkerhetsräfflan uppvisar ett mindre slitage, vilket är fallet för

20 av de 30 fordonen. För populationen som helhet (medelvärde av 30 medel-

värden) har slitaget på den räfflade sidan varit mindre: Diffmedel = 0,0325 med

standardavvikelsen 0,066. Kvoten i ett dubbelsidigt t-test med 29 frihetsgrader

skall för signifikans på 95 % nivå överstiga 2,05. 1 det här fallet erhålles värdet

2,70 och därmed är den observerade skillnaden signifikant. Vad gäller korrela-

tionen mellan slitage och körsträcka kan inget signifikant samband påvisas.
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6.3 Funktion

Av olika anledningar var det inte alltid den fordonsanvarige som kom in med for-

donet till mätningen, varför det förutom bortfall i antal försöksfordon förekom

ytterligare bortfall i fråga om enkäten. Slutresultatet blev 27 inkomna svar. Efter-

som enkäten är av mycket generell karaktär begränsas redovisningen till en över-

siktlig diskussion kring resultatet.

Majoriteten av förarna är nöjda med Säkerhetsräfflan och endast tre av de tillfrå-

gade säger sig inte ha märkt någon skillnad. Intressant är att samtliga dessa under

försökets gång har kört till övervägande delen i stadstrafik. Jämfört med lands-

vägskörning innebär detta dels en annan nedsmutsning av vindrutan (annan miljö,

lägre hastigheter), dels att man ofta tillbringar kortare tid i bilen åt gången. Av de

åtta som tycker att räfflan är mycket bra, kör fem för det mesta på landsväg. Kan

stadstrañkens förhållanden maskera en eventuell effekt? Vidare resonemang i

den här riktningen är dock alltför osäkert på grund av enkätens ringa omfattning.

Något som däremot med större säkerhet kan sägas påverka förarnas uppfattning är

placeringen av Säkerhetsräfflan. Det är naturligtvis lättare att märka en eventuell

skillnad om man har den i blickfånget och de åtta som uppfattat funktionen som

mycket bra har alla haft räfflan på förarsidan. Svarsfördelningen vad gäller upp-

fattning av Säkerhetsräfflans funktion redovisas i figur 1 nedan.

  

mycket bra

I bra

[1 Ingen uppfattning

       

Figur 1 Uppfattningen av Säkerhetsräfflans funktion. Svarsfördelningen anges

i antal av totalt 27 tillfrågade.

Femton förare hade färre byten av torkarblad under försöksåret jämfört med året

dessförinnan. Nio av dessa har inte bytt över huvud taget, vilket vid första an-

blicken kan te sig lite underligt. Om räfflan förlänger torkarnas livslängd borde väl
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torkaren på sidan utan räffla bytas som vanligt ? Vid närmare undersökning visar

det sig dock att sju av dessa nio hade räfflan på vänster sida och den eventuellt

sämre sikten på passagerarsidan störde kanske inte tillräckligt mycket för att för-

anleda ett byte. Tre av defemton förarna bytte under försöksperioden blad färre

gånger på den räfflade sidan. Samtliga hade skåran på höger sida av vindrutan, och

tyckte att siktförsämringen på förarsidan blev uppenbar. Ytterligare en fordons-

innehavare (räfflan till vänster) bytte plats på torkarbladen varje gång frun tyckte

att sikten på passagerarsidan började bli för dålig, varvid den sämre torkaren

slipades upp igen. Svarsfördelningen vad gäller förbrukningen av torkarblad

redovisas i figur 2 nedan.

 

 

      

Figur 2 Antalet byten av torkarblad under försöksåret jämfört med året dess-

förinnan. Svarsfördelningen anges i antal av totalt 27 tillfrågade.

Vad gäller torkarbladen kom de flesta ihåg antalet byten under försöksperioden,

men förbrukad mängd spolarvätska var svårare att dra sig till minnes. Därutöver

finns andra skäl till att en rättvisande jämförelse är svår att åstadkomma:

- Visst beror användningen av spolarvätska delvis på torkarbladens effektivitet

men den påverkas även av väderförhållandena. Det är därför inte säkert att de

två senaste vintersäsongerna är jämförbara med varandra.

- Försöksfordonen hade endast en räffla, så även om den sidan av vindrutan blev

ren lättare så krävde andra sidan lika mycket spolarvätska som förut.

- Människan i allmänhet, och bilföraren i synnerhet, är ett vanedjur. Det krävs

säkert en viss tid för att inse att det inte längre behövs lika mycket spolarvätska.
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För att kunna säga något om eventuella miljöeffekter borde därför projektet löpa

över längre tid, med en kontrollgrupp (helt utan räfflor) parallellt med försöks-

gruppen (försedd med två räfflor), och mängdema spolarvätska skulle noggrant

antecknas. Av enkäten i den här studien kan i alla fall sägas att tio förare uppgav

sig ha minskat sin förbrukning, och av dessa har sju skåran på förarsidan. Endast

sex anger att de ökat sin förbrukning, och av dessa har fyra skåran på vänster sida.

Resultatet är alltså något svårtolkat. Svarsfördelningen vad gäller förbrukningen

av spolarvätska redovisas i figur 3 nedan.

 

mindre

I lika

[1 mer

 

     

Figur 3 Förbrukad mängd spolarvätska under försöksåret jämfört med året

dessförinnan. Svarsfördelningen anges i antal av totalt 27 tillfrågade.
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7 SLUTSATSER

Som tidigare nämnts sprids bländande ljus i diverse defekter i vindrutan. Dessa

defekter kan, i grova drag, ha sin orsak i:

=> blästring av små partiklar som sprutas mot rutan,

=> repning av att rutan till exempel skrapas vintertid, eller

=> smärgling av partiklar som följer med torkarbladen, som kan motverkas av

:9 polering av mycket små partiklar som torkarbladen för med sig.

Säkerhetsräfflan påverkar vindrutans slitage endast i de två sistnämnda fallen.

Eftersom det inte går att fastställa vilken typ av slitage som är dominerande, samt

möjligheten att det förekommer en polering som motverkar smärglingseffekten, är

det inte oväntat att ett antal fordon uppvisar högre SLI-värden på den räfflade än

den oräfflade sidan. Det är dock den generella effekten som är av intresse, och

undersökningen visar på en signifikant minskning av slitaget på den sida av vind-

rutan som försetts med Säkerhetsräfflan.

Enkäten visar att nästan 90 % av fordonsinnehavarna i försöket uppfattade Säker-

hetsräfflan som bra och de flesta upplevde en markant siktförbättring. Vad beträf-

far förlängning av torkarbladens livslängd är tendensen positiv, medan inga

direkta slutsatser kan dras gällande förbrukningen av spolarvätska.
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