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FÖRORD

Detta projekt har genomförts på uppdrag av Trafiksäkerhetsverk-

et, vars kontaktman har varit Sören Hedberg. Ansvarig för fram-

tagning av mätapparatur och genomförandet av mätningarna har

varit Uno Ytterbom, VTI/TF. Intervjustudien har utformats av

Berit Nilsson, VTI/TF. Gabriel Helmers har kommit med många

värdefulla synpunkter på rapportens utförande. Ett stort tack

till polisen i Ljungby som så välvilligt ställt sina tjänster

till förfogande.

Uno Ytterbom
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Utvärdering av strålkastartorkare

av Uno Ytterbom

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)

581 95 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

En mätutrustning för mätning av nedsmutsning hos strålkastare på

bilar i trafik har tagits fram. Denna utrustning har sedan an-

vänts för att mäta upp nedsmutsningen av strålkastare på ett

antal bilar, som med hjälp av polis har stoppats vid vägen,

eller som åkt in på en bensinstation. Efter uppmätningen har

strålkastarna rengjorts med bilens strålkastarrengörare och en

ny mätning utförts. Slutligen har strålkastarna noggrant ren-

gjorts manuellt och en avslutande mätning utförts.

I samband med mätningarna har även förarna utfrågats om sina

åsikter om strålkastarrengörarna.

De fysikaliska mätningarna visade att inga signifikanta skill-

nader av rengöringseffekt finns varken vad gäller bilars års-

modell eller körsträcka. Däremot finns skillnader mellan olika

typer av rengörare där den typ som är försedd med mekaniska

torkararmar visat ett bättre resultat än högtrycksspolning.

Likaså gav de bilar med automatisk rengöring av strålkastarna

vid spolning av vindrutan, bättre resultat än de bilar som hade

ett separat påslag för strålkastarrengörarna.

Vid utfrågningen av förarna framkom att de flesta (77 %) ansåg

att deras strålkastarrengörare fungerade bra och att en mycket

stor majoritet (94 %) ansåg att strålkastarrengörare är en nöd-

vändig utrustning på bilar.
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1 I

Evaluation of headlamp washer and wiper

by Uno Ytterbom

Swedish Road and Transport Research Institute (VTI)

S-581 95 LINKÖPING, Sweden

SUMMARY

Equipment for the measurement of dirt deposits on vehicles in

traffic has been developed. Dirt deposits on headlamps were mea-

sured on a number of cars stopped by the police or when entering

a petrol station. After measurement, headlamps were cleaned by

using the headlamp washer and wiper and a new measurement was

carried out. Finally, the headlamps were carefully cleaned by

hand and a final measurement was carried out.

On the same occasion, drivers were asked about their opinions

concerning the headlamp washer and wiper.

The physical measurements showed no significant differences of

cleaning effects as regards car model or mileage. There are,

however, differences between various types of washers where the

type furnished with mechanical wipers showed a better result tha

high-pressure Furthermore, cars where automatic head-

lamp cleaning was combined with the windscreen washer showed a

better result than vehicles having a separate function for head-

lamp cleaning.

Driver interviews showed that the majority (77 %) considered

their headlamp washers to be effective and an even greater

majority (94 %) considered headlamp washers essential equipment.

VTI MEDDELANDE 715



1 BAKGRUND

Strålkastarrengörare på bilar är en utrustning som har tagits

fram av den svenska bilindustrin som en säkerhetshöjande detalj

och var från början ett frivilligt åtagande. Senare lagstiftades

om krav på att alla nya bilar skulle utrustas med strålkastar-

rengörare. De först framtagna strålkastarrengörarna var av meka-

nisk typ med torkararmar och spolning. Då dessa i början visade

en dålig driftsäkerhet togs högtrycksspolning fram som ett

driftsäkrare alternativ. Detta var även ett billigare alternativ

för industrin, men dyrare för den enskilde bilägaren p.g.a. en

hög förbrukning av spolarvätska.

Strålkastarrengörare har fr.o.m. 1974 års modell varit obligato-

risk utrustning på personbilar i Sverige [1]. Kvaliteten på ren-

görarna var särskilt i början bristfällig [1]. Detta ledde till

en diskussion, om det var rimligt att tvinga bilägare att under-

hålla de oftast krånglande rengörarna samtidigt som det fanns

mycket lite information om effekten av dessa. Ett sätt att prak-

tiskt lösa detta dilemma var att vid de årliga kontrollerna hos

bilprovningen ge en ej fungerande rengörare en "etta" i anmärk-

ningskolumnen. En "etta" innebär att ägaren är skyldig att åt-

gärda den påpekade detaljen, men ingen kontroll sker om detta

verkligen utförs. Senare togs ett beslut att undanta bilar av

årsmodell t.o.m. 1980 från kravet på fungerande strålkastarren-

görare [2]. Aktuellt krav på fungerande strålkastarrengörare

gäller därför 1981 och senare årsmodeller.

Svårigheten med att utvärdera strålkastarrengörarna har varit

att det inte funnits någon enkel metod att mäta graden av ned-

smutsning hos strålkastare på fordon i trafik. Förutsättningen

för detta arbete har därför varit att utveckla en sådan metod.

Arbetet med att utveckla metoden har också ingått i projektet.
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2 SYFTE

Detta arbete har haft två mål. Det första har varit att pröva ut

en lämplig metod för mätning av nedsmutsningsgraden hos strål-

kastare på bilar i trafik. Det andra målet har varit att kart-

lägga hur mycket strålkastare är nedsmutsade vid körning i då-

ligt väglag samt att mäta effekten hos strålkastarrengörarna.

Speciellt intressant har varit att fastlägga eventuella skill-

nader mellan mekaniska rengörare och högtrycksspolning.

3 INSTRUMENT FÖR MÄTNING AV STRÅLKASTARNEDSMUTSNING I

FÄLT

Nedsmutsning av strålkastare i mörkertrafiken har negativa följ-

der för förarens sikt eftersom smutsen försämrar transmissionen

av ljus genom strålkastarglaset. Dessutom påverkas strålkastar-

nas ljusfördelning negativt. Smutsen verkar som en diffusor, som

jämnar ut ljusfördelningen. Båda effekterna försämrar förarens

siktbetingelser genom minskad belysning av vägbana och hinder på

vägbanan. Vid måttlig nedsmutsning får man samtidigt en ökad

bländning av mötande trafik.

Den enklaste nedsmutsningsfaktorn att mäta är utan tvivel trans-

missionsförlusterna, medan en uppmätning av ljusfördelningen

knappast kan anses vara en användbar metod för fältmätning. Med

detta i åtanke har ett mätinstrument för mätning av det totala

ljusflödet ut ur en strålkastare konstruerats. Instrumentet har

formen av en låda med en öppning att sättas framför strålkast-

aren. I lådan, som utestänger ströljus, finns två mattglasskivor

för diffusering av ljuset och längst bak i lådan är en luxmeter

monterad för en relativ mätning av det totala infallande ljuset

(relativt ljusflöde) . Instrumentet är avsett att ge strålkas-

tares relativa ljusutbyte hos stillastående bilar i trafik. Man

mäter först strålkastaren i det skick den är, när bilen kommer

in för mätning. Därefter rengörs strålkastaren med bilens strål-

kastarrengörare och man mäter ljusflödet efter rengöring. En av-

slutande mätning görs sedan efter en noggrann manuell rengöring
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av strålkastaren. Denna mätning visar det ljusflödet man skulle

kunna uppnå med en perfekt rengörare.

Mellan dessa mätningar på samma strålkastare måste apparaten

flyttas. En förutsättning för att mätmetoden skall fungera är då

att dessa förflyttningar inte medför att mätvärdena förändrats.

Ett test på metodens robusthet har gjorts genom upprepade mät-

ningar på samma strålkastare. På detta sätt har ett mått på

reliabiliteten hos mätningarna erhållits. Vid mätning måste

mätaren kunna flyttas (för rengöring av strålkastaren) och

därefter kunna ställas tillbaka utan att mätvärdet förändras

p.g.a. variationen i inställning.

Metodprövningen gjordes i både hel- och halvljus för att se

vilket ljus som visade den minsta påverkan av förflyttningen.

Mätningarna skedde med laddning på batteriet för att garantera

att spänningen var konstant. Mätningar har gjorts på två bilar

med olika strålkastare och med flera upprepningar. Mätserien

började med mätning på nedsmutsade strålkastare. Därefter har

strålkastarna rengjorts med bilens strålkastarrengörare och

återigen mätts upprepade gånger. Strålkastarna har sedan ren-

gjorts manuellt och ånyo mätts för att få fram maximal effekt av

rengöringen. Därefter har en utvärdering gjorts för att se om

mät resultaten diskriminerar mellan rena och smutsiga strålkas-

tare. Standardavvikelsen mellan hel- och halvljusmätningarna

jämfördes för att bestämma vilket ljus som bör användas vid de

fortsatta mätningarna. En jämförelse av medelvärdena mellan ren

och smutsig strålkastare har visat att denna skillnad är mycket

större än standardavvikelsen hos både hel- och halvljusmätning-

arna. Man kan alltså påvisa en skillnad mellan ren och smutsig

strålkastare.
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Tabell 1A Upprepad mätning av belysningssstyrka hos strålkasta-

re med förflyttning av mätinstrumentet mellan varje

mätning. Medelvärden och standardavvikelser av belys-

ningstyrka från strålkastare på en bil vid olika gra-

der av nedsmutsning. Varje medelvärde grundat på 10

mätningar.

Halvl;jus (lux)

Strål- (1) (2) (3)

kastare Något smutsig|Rengjord med Manuellt rengjord

strålkastarrengör.

Medelv. |Stdev.|Medelv. Stdev. |[Medelv. Stdev.

Vänster 48,97 0 , 28 52,68 0 , 30 53,58 0 , 18

Höger 41 , 82 0 , 27 44 , 55 0 , 22 45 , 46 0 , 21

Helljus (lux)

Strål- (1) (2) (3)

kastare Något smutsig|Rengjord med Manuellt rengjord

strålkastarrengör.

Medelv. |Stdev. |Medelv. Stdev. |Medelv. Stdev.

Vänster 87,65 0, 27 94,13 0,37 97,72 0; 33

Höger 97,26 0,32 100,99 0,38 103,21 0 ,; 29

Tabell 1B Rengöringseffekten mätt som skillnad i infallande

belysningsstyrka i instrumentet (lux) . Före tvätt,

efter rengöring med strålkastarrengörare och efter

manuell rengöring. Medelvärde och standardavvikelse

hos 10 mätningar av samma strålkastare.

Halvljus (lux)

Rengöringseffekt [Vänster strlk. Höger strlk.

av strålkastar-

rengörare. Medelv.|Stdev. Medelv. |Stdev.

(2) - (1) i

Tabell 1lA 3,71 0 , 47 2,73 0 , 40

Rengöringseffekt

av manuell

rengöring. 0 ; 90 0 , 44 0 , 91 0,31

(3) - (2) i

Tabell 1lA
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Helljus (lux)

Rengöringseffekt [Vänster strlk. Höger strlk.

av strålkastar-

rengörare. Medelv./Stdev. Medelv. |Stdev.

(2) - (1) i

Tabell 1A 6 ,; 48 0 , 52 3,59 0 ; 59

Rengöringseffekt

av manuell

rengöring. 3,73 0 , 41 2 , 22 0 , 39

(3) - (2) i

Tabell 1lA
       

Skillnaderna i medelvärden är mellan 2,0 och 7,9 gånger stand-

ardavvikelsen vid de olika betingelserna i halvljus och mellan

5,7 och 12,5 gånger i helljus.

Utifrån detta resultat har mätning på helljus valts för fält-

mätningarna. I de fåtaliga fall där hel- och halvljusstrålkast-

arna varit separata och strålkastarrengöraren ej har täckt hel-

ljusstrålkastaren har mätningarna dock gjorts på halvljuset.
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4 MÄTPROCEDUR PÅ BILAR I TRAFIK

Mätningar av det relativa ljusflödet hos strålkastare på bilar i

trafik har utförts dels omedelbart då bilen kommit till mätsta-

ti0Nen (Egmuts) ; dels efter rengöring med bilens ordinarie ren-

görare (Er.ng) OCh dels efter en noggrann manuell rengöring

(Emanueli) . Bilen har under hela mätproceduren haft motorn igång

på tomgång för att hålla spänningen över strålkastarna konstant.

Mätningar har dels gjorts på bilar som stannat vid en bensin-

station för att tanka och dels på bilar som stoppats utefter

vägen. Mätplatser har varit två bensinstationer inne i Linköping

och en bensinstation efter E4 norr om Linköping (Herrbeta). Vid

ett tillfälle har mätningar skett efter E4 strax norr om Ljungby

där bilister stoppats med bistånd av Ljungbypolisen. Inget sys-

tematiskt urval av bilar har skett utom det att bilar av års-

modell 1980 och äldre har uteslutits. Mätningar har annars ut-

förts på nästa bil som anlände till bensinstationen eller

stoppats av polis. Förare som uppgivit att de hade bråttom och

inte ansåg sig ha tid att medverka har dock genast släppts iväg

utan några försök till övertalning.

Vintervädret har under den tid projektet pågått tyvärr inte

varit typiskt. De tillfällen med riktigt smutsigt väglag som

alltid brukar förekomma vid ett flertal tillfällen under vint-

rarna har tyvärr uteblivit. Mättillfällena har dock valts så att

väglaget varit relativt smutsigt.
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5 RESULTAT

De två metoderna mekanisk rengöring + vätska och högtrycksspol-

ning har behandlats var för sig för att kunna undersöka om de

skiljer sig åt. Samtidigt med mätningen har föraren intervjuats

om sina erfarenheter av strålkastarrengörare. För sitt besvär

har föraren fått en liten present i form av en kulspetspenna. I

de fåtaliga fall då en bil med endast en fungerande strålkastare

stoppats har presenten utgjorts av en ny lampa.

I tabellerna 2 till 15 redovisas medelvärden av transmissions-

förlusterna vid ankomsten till mätstationen och medelvärden av

transmissionsförlusterna efter rengöring med bilens ordinarie

strålkastarrengörare (restsmuts).

Transmissionsförlusten definieras SOM 1" (Egmuts/Emanuell)

Restsmutsen definieras SOM l-(Ereng/Emanuell): Den Efter Mät" 

ningen noggrannt rengjorda strålkastaren har använts som refe-

rens med transmissionsförlusten 0,0.
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Tabell 2 Transmissionsförluster och bilens ålder (årsmodell

 

 

 

 

 

   

1981-1992) .

Årsmodell Transmissions- |Restsmuts % Antal måtta

förlust % strålkastare

1981-1986 14 , 4 8,8 52

1987-1989 17,8 7 , 4 84

1990-1992 15, 4 8,7 112

Z 248
   

En variansanalys kan inte påvisa några signifikanta skillnader

mellan årsmodeller, varken vad gäller transmissionsförluster

(F-kvot = 1,06) eller restsmuts = 1,34). Gräns för

signifikant skillnad vid 5 %-nivån = 3,03.

Kommentar:

Skillnaderna mellan årsmodeller i transmissionsförlust och

restsmuts i tabellen är obetydliga. Detta tyder på att strål-

kastarrengörarnas effektivitet är oberoende av årsmodell (1981-

1992) . Skälet till detta kan antingen vara en relativt god

kvalitet, eller ett bra underhåll.

Tabell 3 Transmissionsförluster och bilens vägmätarställning.

 

 

 

 

    

Vägmätar- Transmissions- |Restsmuts % Antal mätta

ställning (km) förlust % strålkastare

50000 15,3 7,7 76

50001-100000 16,4 8,7 98

2100000 16,2 8,3 74

Z 248
   

En variansanalys påvisar inga signifikanta skillnader mellan

vägmätarställning, varken vad gäller transmissionsförluster

(F-kvot © 1,0 ) eller restsmuts (F-kvot © 1,0 ).
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Kommentar:

Även denna tabell visar att torkarfunktionen tycks

även då bilen har lång körsträcka.

bibehållas

 

 

 

 

   

Tabell 4 Transmissionsförlust och typ av strålkastarrengörare.

Mekanisk med torkararmar och spolning eller hög-

trycksspolning.

Torkartyp Transmissions-= |Restsmuts % Antal mätta

förlust % strålkastare

Mekanisk 11,8 4 , 7 136

Högtryck 20,7 12, 4 112

Z 248
   

Ett t-test visar att signifikanta skillnader finns mellan de två

torkartyperna,

smuts.

både vad gäller transmissionsförluster och rest-

T-värdet för transmissionsförluster är 5,4 och för rest-

smuts 6,6. Gräns för signifikant skillnad vid 5 %-nivån = 1,97.

Kommentar:

Tabellen visar att strålkastarrengörare med torkararmar är klart

bättre

av nedsmutsning (transmissionsförlust)

än högtrycksspolning. Detta gäller både ursprunglig grad

som den kvarvarande

smutsen efter rengöring med strålkastarrengöraren (restsmuts) .

Tabell 5

till

Transmissionsförlust

strålkastarrengörarna

spolning av vindrutan

och typ av påslag.

kan vara antingen

(Automat) eller det kan

Påslaget av

kopplat

vara ett helt separat (Manuellt) påslag.

 

 

 

    

Typ av påslag Transmissions- |Restsmuts % Antal mätta

förlust % strålkastare

Manuellt 24 , 0 12,1 56

Aut omat 13,7 7,3 192

Z 248
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10

Ett t-test visar att signifikanta skillnader finns mellan de två

typerna av påslag, både vad gäller transmissionsförluster och

restsmuts. T-värdet för transmissionsförluster är 5,3 och för

restsmuts 3,2. Gräns för signifikant skillnad vid 5 %-nivån =

1 , 97 .

Kommentar:

Bilar med automatiskt påslag av strålkastarrengörarna vid spol-

ning av vindrutan hade betydligt renare strålkastare vid ankom-

sten till mätstationen och även mindre restsmuts.

Tabell 6 Transmissionsförlust och kombinationen typ av påslag

och typ av strålkastarrengörare.

 

 

 

 

 

 

Kombination av Transmissions- |Restsmuts % Antal mätta

påslag och förlust % strålkastare

rengörare

Manuellt och 23,9 13,3 40

högtryck (1)

Manuellt och 24 , 3 8 , 9 16

mekaniskt (2)

Automat och 19,5 12, 2 72

högtryck (3)

Automat och 10,1 4 , 1 120

mekaniskt (4)
   

Z 248
   

En variansanalys visar att signifikanta skillnader finns mellan

de fyra kombinationerna av typ av påslag, och typ av rengörare,

både vad gäller transmissionsförluster (F-kvot = 18,67) och

restsmuts (F-värde = 16,84) . Gräns för signifikant skillnad vid

5 %$-nivån = 3,03.

För att närmare bestämma var skillnaderna finns har parvisa

t-tester mellan kombinationerna gjorts. Detta ger totalt 6

tester. Om varje test görs på 1 %-nivån innebär detta en total

test på ca 6 %&-nivån. Signifikant effekt anges med fet stil.
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Tabell 7 Signifikansprövning av

11

skillnader mellan de olika

kombinationerna av typ av påslag och typ av rengöra-

 

 

 

 

 

 

 

 

       

re.

T-värde

Kombination Rest- df |Kritiskt T-

förlust smut s värde 1 %

1 - 2 =D, 1 1; 26 54 2 ,; 66

1 - 3 1,53 0,53 110 2 , 62

1 - 4 6; 43 6,74 158 2 ,; 61

2 - 3 1,28 -1, 04 86 2 , 64

2 - 4 5,11 2,16 134 2 , 62

3 - 4 5; 64 6, 61 190 2 , 60

Kommentar :

Den bästa kombinationen av typ av påslag och typ av strålkastar-

rengörare är mekaniska torkare med automatiskt påslag.

Tabell 8 Transmissionsförlust och förarens bedömning av funk-

 

 

 

    

tionen hos strålkastarrengörarna. Bedömningen har

gjorts i två kategorier, fungerar bra eller fungerar

dåligt.

Bedömning Transmissions- |Restsmuts % Antal mätta

förlust % strålkastare

Fung. bra 14,1 6 ,; 8 184

Fung. dåligt 22 , 8 13, 4 56

Z 240

Kommentar:

   

Förarnas bedömningar av strålkastarrengörarnas funktion stämmer

väl överens med den fysikaliska mätningen. 77 procent av förarna

har ansett att strålkastarrengörarna fungerar bra och 23 procent

har ansett att funktionen varit dålig.
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12

Vid den fysikaliska mätningen av transmissionsförluster har mät-

personalen samtidigt gjort en bedömning av strålkastarnas smuts-

ighet . Bedömningen har gjorts vid ankomsten till mätstationen

och ej efter rengöring med bilens strålkastarrengörare.

Tabell 9 Transmissionsförlust och mätpersonalens bedömningar

av strålkastarnas smutsighet.

 

 

 

 

 

    

   

Bedömning Transmissions- [|Restsmuts % Antal mätta

förlust % strålkastare

Ren 6, 1 3,5 38

Något smutsig 12,6 6, 3 122

Smut sig 21 , 3 10,8 66

Mycket smutsig 36,2 19,9 22

Z 248

Kommentar :

Överensstämmelsen är god mellan subjektiv bedömning och fysi-

kalisk mätning av strålkastarnas smutsighet.

Tabell 10 Transmissionsförlust och förarens vana vid mörker-

 

 

 

    

trafik.

Landsvägs- Transmissions- |Restsmuts % Antal intervju-

körning i mörker|förlust % ade förare

Någon gång/vecka| 15,6 8,5 6 4

Dagligen 16, 4 8; 0 60

Z 124
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Ett t-test påvisar inga signifikanta skillnader som beror på fö-

rarens vana vid mörkertrafik, varken vad gäller transmission-

sförluster eller restsmuts. T-värdet för transmissionsförluster

är 0,34 och för restsmuts 0,29. Gräns för signifikant skillnad

vid 5 %-nivån = 1,97.

Kommentar:

Inga skillnader tycks finnas mellan transmissionsförlust och

förarens körvana i mörkertrafik.

Tabell 11 Transmissionsförlust och användning av halvljus

eller varselljus som körljus under dagen.

 

 

 

    

Körljus Transmissions- |Restsmuts % Antal intervju-

förlust % ade förare

Halvl;jus 16,1 8,5 107

Varselljus 15,7 6 ,; 8 17

Z 124
   

Ett t-test kan inte påvisa några signifikanta skillnader mellan

förarens val av körljus, varken vad gäller transmissionsförlust-

er eller restsmuts. T-värdet för transmissionsförluster är 0,10

och för restsmuts 0,68. Gränsen för signifikant skillnad vid

5 %-nivån = 1,97.

Kommentar :

Varselljusgruppen är alltför liten för att kunna dra säkra slut-

satser men inga stora skillnader tycks finnas mellan transmis-

sionsförlust och användning av halvljus eller varselljus som

körljus.
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Tabell 12 Transmissionsförlust och förares ålder.

 

 

 

 

 

    

Ålder Transmissions- |Restsmuts % Antal intervju-

förlust % ade förare

18-29 22 , 4 9, 7 19

30-49 14, 8 8,1 73

50-65 14 , 0 6, 3 27

> 65 20 , 4 16,1 5

Z 124
   

En variansanalys påvisar inga signifikanta skillnader som beror

av förarens ålder finns, varken vad gäller transmissionsförlus-

ter eller restsmuts. F-kvoten för transmissionsförluster är 2,09

och för restsmuts 1,66. Gräns för signifikant skillnad vid

5 %$-nivån = 2,68.

Kommentar:

Den lilla gruppen äldre förare har särskilt smutsiga strålkasta-

re och dåliga rengörare (hög andel restsmuts). Detta beror på

att en förare av dessa 5 hade extremt smutsiga strålkastare och

dåliga rengörare.

Tabell 13 Transmissionsförlust och förarens uppfattning ifall

strålkastarrengörare är en nödvändig utrustning

 

 

 

 

    

eller ej.

Behov finns? Transmissions- |Restsmuts % Antal intervju-

förlust % ade förare

Nödvändig H 8,0 117

Ej nödvändig 24 ; 1 19,5 3

Vet ej 18,8 6 ; 8 4

Z 124
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Kommentar:

94 % av förarna anser att strålkastarrengörare är nödvändig

utrustning. I den lilla grupp förare (3 stycken), som ej anser

att det finns behov av strålkastarrengörare, finns den förare

som haft de i särklass smutsigaste strålkastarna och de sämsta

strålkastarrengörarna. Denna grupp är alltför liten för att

resultatet skall kunna användas för att dra några slutsatser.

Tabell 14 Transmissionsförlust och felfrekvens hos strålkastar-

 

 

 

 

    

rengörarna.

Torkarfunktion Transmissions- |Restsmuts % Antal uppmätta

förlust % bilar

Fungerar bra 15,7 6 ; 5 97

Fungerar dåligt 14, 4 9, 9 12

Fungerar mycket 19,1 18,1 15

dåligt eller ej

Z 124
   

Kommentar :

Även strålkastarrengörare med dålig funktion gör nytta. Dålig

funktion kan vara t.ex. dålig anliggning av torkarblad, fel-

riktade spolarmunstycken, isbildning vid munstyckena (som gör

att endast litet eller inget vatten kommer fram) eller en fel-

aktig spolarpump. Några förare hade även slut på spolarvattnet.

I dessa fall fyllde föraren själv på vätska vid de fall då mät-

ningarna utfördes vid en bensinstation. Då mätningen utfördes på

en rastplats hade mätpersonalen spolarvätska med och fyllde på

vätska för att mätningen skulle kunna utföras.

Den mest smutsiga strålkastaren i vårt material hade en trans-

missionsförlust på 63,2 % och en restsmuts på 56,8 %. Detta var

en bil med mekaniska torkare där inget spolarvatten kom fram.

Orsaken kan vara en felaktig spolarpump. Dessa nivåer på ned-

smutsning, som måste bedömas vara oacceptabla, skulle man kunna

befara bli relativt vanliga på bilar utan strålkastarrengörare.
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6 DISKUSSION

I denna studie har en mätmetod för fältmätning av strålkastares

nedsmutsningsgrad på bilar i trafik tagits fram. Efter detta har

metoden använts för sådana mätningar. Vid 6 mättillfällen vid

förhållandevis smutsigt väglag har de två huvudstrålkastarna på

sammanlagt 124 bilar uppmätts. Sammanställningen har i vårt

tycke givit intressant information trots ett relativt begränsat

material.

I alla undersökningar av detta slag är mätningarna relativt

kostsamma. Detta beror på att mätningarna tar ganska lång tid

att utföra. Det uppmätta samplets storlek (124 bilar/248 strål-

kastare) är därför begränsat. Studiens omfattning har inte till-

låtit ett större antal mätningar.

Mättillfällena har valts då väglaget har varit särskilt smut-

sigt. Samtidigt har de senaste två vintrarna varit milda med

litet modd och förhållandevis rena vägbanor. Mätningarna har ut-

förts i södra Sverige. Allt detta innebär naturligtvis att vi

inte direkt kan översätta resultatet att gälla andra väderleks-

förhållanden.

Från den tid då ett obligatorium gällande strålkastarrengörare

infördes kom även denna detalj in under de punkter som kontrol-

lerades vid den årliga besiktningen. Svensk bilprovning har dock

inte regelmässigt mätt strålkastarrengörares effektivitet utan

enbart gjort en funktionskontroll genom okulärbesiktning. Därför

har ej heller systematisk kunskap funnits om de skillnader som

finns i effektivitet mellan de båda typerna av strålkastarren-

görare. De mätningar, som här redovisas, visar dock att strål-

kastarrengörare försedda med torkararmar både har mindre trans-

missionsförluster och mindre restsmuts än rengörare med hög-

trycksspolning.

Mät resultatet visar att en automatisk aktivering av strålkastar-

rengörarna varje gång vindrutan spolas leder till renare strål-

kastare både vid den inledande mätningen och likaså mindre rest-
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smuts. Detta är inte förvånande, då man i dagsljus inte ser hur

mycket ljus de egna strålkastarna ger och därmed inte har någon

kännedom om hur pass nedsmutsade de egentligen är. Man upplever

i detta läge inget behov av en separat rengöring av strålkastar-

na. Däremot upptäcker man omedelbart om vindrutan blir nedsmut-

sad och aktiverar rengöringen av den innan den hunnit bli allt-

för nedsmutsad. En effekt av automatisk rengöring av strålkast-

arna tycks vara att smuts inte hinner ackumuleras och torka fast

på det varma strålkastarglaset i samma utsträckning som i de

fall då vindrutan rengörs utan samtidig rengöring av strålkas-

tarna.

I mörkertrafik har man en större möjlighet att upptäcka när

strålkastarna är nedsmutsade, men eftersom ljusutbytet gradvis

avtar över tid kan man förmoda att föraren upptäcker en sådan

nedsättning av ljusutbytet alltför sent för att aktivera strål-

kastarrengörarna innan minskningen av ljusutbytet utgör en

Den befarade skillnaden i effektivitet mellan strålkastarren-

görarna på äldre och yngre bilar har inte bekräftats. Någon mät-

bar skillnad mellan olika årsmodeller har inte kunnat uppmätas.

Detta gäller även skillnader i bilens vägmätarställning. Anting-

en är kvalitén hos de undersökta strålkastarrengörarna relativt

hög, eller också är underhållet av dem bra.

Förarnas bedömning av funktionen hos strålkastarrengörarna visar

en god överensstämmelse med de fysikaliska mätningarna. De fö-

rare, som har problem med sina rengörare, är tydligen i hög ut-

sträckning medvetna om bristerna. Frågan är varför man inte åt-

gärdar sina bristfälliga strålkastarrengörare?

En mycket hög andel av de tillfrågade bilförarna (94 %) anser

att strålkastarrengörare är en nödvändig utrustningsdetalj.

Det mått på nedsmutsning, som vårt instrument ger, är ett inte-

grerat mått på allt ljus ut från strålkastaren. Vi har således

kunnat mäta den relativa förlusten av ljus som nedsmutsningen
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förorsakat. Det strålkastarljus som föraren däremot är beroende

av är koncentrerat till ett ganska begränsat område centralt i

ljusbilden. Denna del av ljusbilden belyser vägen på långt av-

stånd framför fordonet. I det viktiga centrala området ligger

också halvljusets skarpa ljus-mörkergräns,som skall garantera

litet ljus i riktning mot mötande förare och mycket ljus ner mot

vägbanan.

Nedsmutsning av strålkastarglaset (linsen) innebär att trans-

missionen genom linsen minskar. Vårt instrument mäter just

detta.

Smutsen orsakar dock inte bara minskad transmission utan fun-

gerar som en diffusor framför linsen. Detta innebär, att det för

föraren viktigaste ljuset centralt i ljusfördelningen diffuseras

ut mot sidorna, vilket innebär minskad ljusstyrka där ljuset

bäst behövs. På samma sätt diffuseras det starka ljuset alldeles

under ljus-mörkergränsen upp över denna gräns och ökar styrkan

hos det ljus, som bländar mötande trafikanter.

Slutsatsen av detta är att nedsmutsningen av strålkastarglaset

vid sidan av transmissionsförluster även orsakar försämringar av

ljusbilden. Den senare effekten mäter vårt instrument inte alls.

Det mått vi får är därför en direkt underskattning av den för-

sämring som nedsmutsning av strålkastarlinsen orsakar. Konse-

kvensen av detta är att de mätvärden på graden av nedsmutsning

vi redovisar inte får användas som mått på i vilken utsträckning

strålkastarnas belysning försämrats.
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7 SLUTSATSER

Mät resultaten kan sammanfattas i följande slutsatser.

* Strålkastarrengörare med torkararmar och spolning, som akti-

veras samtidigt med rengöring av vindrutan är effektivast.

Vid god funktion hos strålkastarrengöraren erhålls en god

rengöringseffekt .

* Högtrycksspolning är inte lika effektiv.

& Strålkastarrengörarnas effekt är oberoende av bilens ålder

(årsmodell 1981 - 1992) och körsträcka. Detta resultat är

synnerligen intressant då det visar att man kommit tillrätta

med de barnsjukdomar, som man hade just efter obligatoriets

införande.

Förarintervjuerna kan sammanfattas enligt följande.

* En stor majoritet (94 %) av förarna betraktar strålkastar-

rengörarna som nödvändig utrustning på bilen.

Detta är särskilt intressant i ett läge där man diskuterar om

strålkastarrengörare också i fortsättningen skall vara obliga-

torisk utrustning.
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