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VTI notat 3-1997

Förteckning över vägmarkeringarna och deras positioner i prov-

fältet enligt figur 1.

Markeringarnas ursprungliga tjocklek i millimeter, T(ny), samt

hållbarheten uttryckt som andelen bortsliten massa våren 1995,

B(O,5 år), hösten 1995, B(l år), samt hösten 1996, B(2 år).

Retroreflexionen, RL (mcd/m2)/1ux för torra vägmarkeringar. Ny

avser nymätning medan 0,5 år syftar på mätning i juni 1995, en

vinter efter utläggningen och 1 år avser hösten 1995, cirka ett år

efter utläggning. Dessa resultat avser alltid ett medelvärde av alla

12 markeringar av varje typ. 0,5 år(4 11.) och 1 år(4 h.) avser ett

medelvärde av de fyra högst uppmätta mätvärdena efter cirka ett

halvt respektive ett år. 2 år(2 k.) syftar på mätningar i oktober 1996

och är medelvärdet av två mätningar på de två markeringarna

belägna vid kantlinjen. Under "typ" avser * att markeringen är pro-

filerad.

Retroreflexionen, RL (mcd/m2)/1ux för våta, profilerade vägmarke-

ringar. Ny avser mätning kort efter utläggningen medan 0,5 år syf-

tar på mätning i juni 1995, en vinter efter utläggningen och 1 är

hösten 1995, cirka ett år efter utläggning. Dessa resultat avser alltid

ett medelvärde av 12 markeringar. 0,5 år (4 11.) och 1 år (4 h.), ett

medelvärde av defyra högst uppmätta mätvärdena. Under "typ"

avser * att markeringen är profilerad.

Luminanskoefficienten Qd (mcd/m2)/1ux för torra vägmarkeringar.

Ny avser mätning kort efter ,utläggningen medan 0,5 år syftar på

mätning i juni 1995, en vinter efter utläggningen och 1 är hösten

1995, cirka ett år efterutläggning. Dessa resultat är medelvärden av

12 markeringar. 0,5 år(4 11.) och 1 år (4 h.) avser ett medelvärde av

de fyra högst uppmätta mätvärdena. Under "typ" avser * att mar-

keringen är profilerad.



Figurförteckning
Figur 1

Figur 2

Figur 3

Figur 4

Figur 5

Figur 6

Figur 7

Figur 8

Figur 9

Figur 10

Figur 11

Figur 12

Figur 13

H

Provfältets utformning; markeringarna är 2 m långa, 0,20 m breda

och ligger med mellanrummen l m och 0,25 m på längden respektive

bredden. Provfältet omfattar båda körfälten och positionerna räknas

alltid från kanten in mot mitten, i körriktningen.

Andelen bortsliten markeringsyta på färg- och sprayplastmarke-
ringar. Pga. maskinfel lades markeringarna B3 och B4 som extru-
derad termoplastmassa.

Andelen bortsliten markeringsyta på markeringar av typ härdplast
och termoplast.

Andelen bortsliten yta på profilerade markeringar av termoplast.

Retroreflexionen för torra färg- och sprayplastmarkeringar som
medelvärden av mätvärdena för alla markeringar i alla positioner.
P.g.a. maskinfel lades markeringarna B3 och B4 som extruderad
termoplastmassa.

Retroreflexionen för torra härdplast- och termoplastmarkeringar
som medelvärden av mätvärdena för alla markeringar i alla posi-
tioner.

Retroreflexionen för torra profilerade termoplastmarkeringar som

medelvärden av mätvärdena för alla markeringar i alla positioner.

Retroreflexionen för torra färg- och sprayplastmarkeringar som

medelvärden av de fyra högsta mätvärdena respektive av de två

yttersta markeringarnas värden. P.g.a. maskinfel lades markering-

arna B3 och B4 som extruderad termoplastmassa.

Retroreflexionen för torra härdplast- och termoplastmarkeringar
som medelvärden av de fyra högsta mätvärdena respektive av de
två yttersta markeringarnas värden.

Retroreflexionen för torra profilerade termoplastmarkeringar som
medelvärden av de fyra högsta mätvärdena respektive av de två
yttersta markeringarnas värden.

Retroreflexionen för våta profilerade termoplastmarkeringar som
medelvärden av mätvärdena för alla markeringar i alla positioner.

Retroreflexionen för våta profilerade termoplastmarkeringar som

medelvärden av de fyra högsta mätvärdena.

Luminanskoefficient för torr färg- och sprayplastmarkering som
medelvärde av samtliga mätvärden mätta på markeringar i alla
positioner. Pga. maskinfel lades markeringarna BB och B4 som
extruderad termoplastmassa.
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Figur 14

Figur 15

Figur 16

Figur 17

Figur 18

Luminanskoefficient för torr härdplast- och termoplastmarkering
som medelvärde av samtliga mätvärden mätta på markeringar i alla
pösitioner

Luminanskoefficient för torr profilerad termoplastmarkering s0m
medelvärde av samtliga mätvärden mätta på markeringar i alla
pösitiöner

Luminanskoefficient för törr färg- och sprayplastmarkering som
medelvärden av de fyra högsta mätvärdena. Pga. maskinfel lades
markeringarna B3 och B4 som extruderad termoplastmassa.

Luminanskoefficient för torr profilerad termoplastmarkering som
medelvärden av defyra högsta mätvärdena.

Luminanskoefficient för torr profilerad termoplastmarkering som
medelvärden av de fyra högsta mätvärdena.
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Sammanfattning
Ett antal nordiska firmor som tillverkar vägmarkeringar bjöds in att prova valfritt

antal markeringstyper i ett provfält beläget vid Fillinge på riksväg 35 mellan

Linköping och Åtvidaberg. Sammanlagt 30 olika massor lades ut av typerna

termoplast, härdplast, spray, färg, och profilerad termoplast.

Retroreflexion (RL), luminanskoefficient (Qd) och slitage har mätts. Mät-

tillfällena var; direkt efter utläggningen (RL, Qd), efter en vinter eller ett halvår

(RL, Qd, slitage), efter ett år (RL, Qd, slitage) och efter två år (RL, slitage). RL

mättes endast i torrt tillstånd i alla fall utom på profilerade markeringar vid de tre

första mättillfällena då även RL vid väta mättes.

När man värderar resultaten ska man minnas att slitaget för de markeringar som

ligger i hjulspår är extremt stort, medan slitaget för andra är mer realistiskt. För att

få ett bättre grepp om massornas optiska funktion har medelvärdet över alla mar-

keringar av varje typ kompletterats med ett medelvärde av endast de fyra högsta

värdena. Dessa återfinns vanligtvis på två markeringar.

Vad det gäller slitage kan sägas att färger, härdplaster och profilerade termo-

plastmarkeringar har slitits avsevärt redan efter en vinter (ny till 0,5 år). De två

färgerna som fanns i provfältet, var helt bortslitna efter en vinter. Efter två år är

många av termoplasterna bortslitna till hälften. Profilerade termoplaster har visat

sig ha varierande slitstyrka beroende på fabrikat

Vid mätning av retroreflexion på torr markering visar färgmarkeringarna

mycket låga värden. Efter två år varierar värdena på retroreflexionen på spray-

plaster beroende på fabrikat. Endast två typer ligger över kravet eller strax under.

Vad det gäller härdplasterna så ligger deras värden långt under 100 (med/m2)/lux

redan efter ett halvår. Vad det gäller termoplasterna är det, efter två år, fyra av

tretton som klarar kravet eller ligger strax därunder om man liksom ovan ser till

medelvärdet av de fyra högsta värdena. De profilerade markeringarna har generellt

lägre värden på retroreflexion.

Kravet i Väg 94 på retroreflexion på våt vägmarkering är 25 (med/m2)/lux.

Detta värde uppnåddes inte av någon av de sex profilerade vägmarkeringstyperna

efter en vinter, även om man endast beaktar de fyra högsta värdena.

De uppmätta värdena på luminanskoefficient är generellt, med undantag av

färgmarkeringar, betydligt högre än kravet i Väg 94 på 100 (mcd/m2)/lux.
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1 Inledning
Vägmarkeringsmaterial är under ständig utveckling. Att kontinuerligt inventera

nya materials egenskaper vad gäller synbarhet och slitagebeständighet är något

som ligger i Vägverkets intresse. Med detta syfte lades 1994 ett provfält med olika

aktuella vägmarkeringstyper för att undersöka deras funktion.

2 Utförande

Ett antal nordiska vägmarkeringsfirmor bjöds in att prova valfritt antal

markeringsmaterial i ett provfält beläget vid Fillinge på riksväg 35 mellan

Linköping och Åtvidaberg. Sju tillverkare tackade ja och under september-oktober

lades sammanlagt 30 olika massor ut av typerna termoplast, härdplast, spray, färg,

och profilerad termOplast. Material och utläggning stod fabrikanterna för, medan

Vägverket åtog sig att bekosta VTI:s mätningar och utvärdering av resultaten.

VTI notat 3-1997 9



3 Provfältets utformning
Provfältet är utformat enligt den princip som visas i figur 1, nedan. Varje typ av

vägmarkering återfinns en gång i varje position tvärs vägen. Detta för att alla typer

ska utsättas för samma slitage, allt från ringa slitage, nära vägmitten, till starkt, i

hjulspåren. För att minska risken för att beläggningens variationer kommer att

påverka markeringens kvalitet har dessutom massorna lagts förskjutna i vägens

riktning istället för att läggas i en rad. Som framgår av figuren består provfältet av

flera block (A-E) med 6 typer av markeringar i varje block. Hela provfältet är

sedan upprepat i motsatt färdriktning bl.a. för att inte trafikanterna ska väja för

markeringarna. Det finns alltså totalt 12 markeringar av varje typ. Varje linje har

formatet 0,2-2,0 m2 och provfältet är för övrigt lagt enligt föreslagen CEN-

standard.
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Figur 1 Provfältets utformning; markeringarna är 2 m långa, 0,20 m breda
och ligger med mellanrummen l m och 0,25 m på längden respektive
bredden. Provfältet omfattar båda körfälten och positionerna räknas
alltidfrän kanten in mot mitten, i korriktningen.

Provfältet ligger på rv 35 cirka 15 km öster om Linköping, en väg med ÃDT

cirka 4000 fordon och hastighetsbegränsningen 90 km/h. Markeringarnas positio-

ner i provfältet framgår av tabell 1.
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Tabell 1 Förteckning Över vägmarkeringarna och deras positioner i provfältet
enligtfzgur 1.

Block Pos. Fabrikat Material

A Tikkurila . S410W

. Tikkurila Valtenbaserad , 9600402

Tikkurila T Extruder. ESÖOW

Härdplast, NORPOL Roadcoat RT 2000

: Potters HP 3D AC02/3D 9403904

Härdplast, NORPOL Roadcoat RT 2000

: Potters 300-1000 AC02/3D 9403904

Härdplast, NORPOL Roadcoat RT 2000

: Sovitec Echolux MB I-T-P

GRE 10450-06 Premark

Premark-S Premark

CLINT 94S-6

67318

502 +5% -mix

912 +5% -mix

6731B Normal

LKF 94S-1 Normal

CLINT 94S- Normal

CLINT 94S-5 Normal

CLINT 94S-1 Normal

CLINT 94S-3 Normal

501 D

502 D

. Kem. Fabr.

. Kem. Fabr.

Cleanosol

Cleanosol

Nor-Skilt

Nor-Skilt

Cleanosol

Kem. Fabr.

Cleanosol

Cleanosol

Cleanosol

Cleanosol

Nor-Skilt

Nor-Skilt

Nor-Skilt 502 A

Nor-Skilt 912 A

Nor-Skilt 530 A

Nor-Skilt 331 A

Nor-Skilt 331 B

Geveko Vattenbaserad Merkalin A vit 1(402/ 134

T HVF

HVI

APAO

RC2

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4
5-

-
1
-
-
1
-
1
-
1
-
3
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
5
0
0
3
'
4
-
1
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N
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O
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-
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Man bör observera att Cleanosols två spgayer (B3 och B4) p.g.a. maskinfel,

lades ut som extruderade termoplastmassor med en tjocklek på ca 3 mm.
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4 Mätningar
Vid första mättillfället, några veckor efter provfältets färdigställande, mättes retro-

reflexion (RL) och luminanskoefficienten (Qd). RL anger mängden fordonsljus

som reflekteras tillbaka i den riktning det kom ifrån och Qd simulerar synbarhet i

diffust ljus, vilket kan uttryckas som vitheten hos en vägmarkering i dagsljus en

mulen dag eller i mörker på en väg med stationär belysning. Båda parametrarna

mättes i torrt tillstånd på samtliga markeringar. På profilerade markeringar mättes

dessutom RL i vått tillstånd, vilket uppnåddes artificiellt enligt CEN-standard. Två

mätningar per markering och parameter gjordes. Mätningarna utfördes med LTL-

800/50m och Qd-mätare. Även markeringarnas tjocklek kontrollerades vid första

mättillfället. Med hjälp av ett skjutmått mättes fem värden per markering.

Vid andra och tredje mätningen (våren och hösten 1995) mättes RL i torrt till-

stånd och Qd för samtliga markeringar och RL i vått tillstånd för profilerade, som

vid första mättillfället, dessutom uppskattades andelen bortsliten markeringsyta

okulärt en gång per markering. De fyra kategorierna, 0; 0,25; 0,5; 0,75; 1 använ-

des där 0 innebär helt intakt markering och 1 helt bortsliten.

Vid sista mättillfället i oktober 1996 uppskattades andelen bortsliten marke-

ringsyta som ovan och RL, i torrt tillstånd, mättes en gång per markering på de två

som ligger vid kantlinjerna.
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5 Resultat

Resultaten från mätningarna vid Fillinge bör kunna generaliseras för områden med

klimat liknande det som råder i södra Sveriges inland under förutsättning att

förhållanden som dubbdäcks- och saltanvändning överensstämmer.

5.1 Tjocklek och andel bortsliten markeringsyta

Tjocklek och andel bortsliten markeringsyta redovisas i tabell 2. Den senare är

också illustrerad i figur 2 till 4.

Tabell 2 Markeringarnas ursprungliga tjocklek i millimeter, T(ny), samt håll-
barheten uttryckt som andelen bortsliten massa våren 1995, B(0,5 är),

hösten 1995, BU år), samt hösten 1996, B(2 år).

T T I är

1.5 02 0 04

I 00 I 00

00 0.00

0.40

3 42

"48 0 44

0 l

0 12 0.06

0.02 0.00

00 0.00

0.04 0.04

0.00 0.00

00 00

0.00

00 00

40

10

00 00

00 00

00

0.00

() 00

17

31

0.44

1.00

0,69

0.75

0.46

48

  

| . . .
P.g.a. maskinfel lades markeringen som extruderad termoplastmassa.
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' 'å O's E] 84 Cleanosol sprayplast

g 04 I 05 Nor-Skill sprayplast

:2 0.3 DB Nor-Skill sprayplast

.8 02_ EE1 Nor-Skill sprayplast

% ' A1 Tikkurila sprayplast
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0,5 år 1 är 2 år

m ättillfälle

   

Figur 2 Andelen bortsliten markeringsyta påfarg- och sprayplastmarkeringar.
P. g. a. maskin/'el lades markeringarna 33 00h 84 som extruderad ter-

  

moplastmassa.

härdplast och termoplast A4J°tun härdplaSt
IAS Jotun härdplast

1 [JAG Jotun härdplast

0.9 N- Cl Cleanosoltermoplast

0,8 __ IC3 Cleanosol termoplast

C4 Cleanosol termoplast

ECB Cleanosol termoplast

CG Cleanosol termoplast

.Bl Langeland termoplast

:74:5 82 Langeland termoplast

[302 Langeland termoplast

01 Nor-Skllt termoplast

I 02 Nor-Skilt termoplast

I 03 Nor-Skilt termoplast

mättillfälle §04 Nor-Skilttermoplast

* IA3 Tikkurila termoolast
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Figur3 Andelen bartsliten markeringsyta på markeringar av typ hardplast
och termoplast.
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0.9 _-

9 0.8 _ BS Nor-Skllt termoplast* l

;i 07 -h 5 BG Nor-Skill termoplast*

E 0.6 -r [1 E3 Phønix termoplast* i

g 0.5 -- E4 Phønix termoplast* l

ä 0,4 - I E5 Phønix termoplast*

l .8 0,3 «- E6 Phønix termoplast* \

l ä 0,2 «» $
. m 1 AL

l

l
J

 

Figur 4 Andelen bortslilen yta på praleerade markeringar av termoplast.
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Generellt kan sägas att färger, härdplaster och profilerade termoplast-

markeringar har slitits avsevärt redan efter en vinter. Vad gäller de två testade fär-

gerna, så var de helt bortslitna efter ett halvår. Av de plana termoplastmarkering-

arna är 9 stycken av totalt 13 helt intakta efter ett år. Detta gäller även de två

sprayplaster som har lagts cirka 3 mm tjocka. Efter två år har de flesta av termo-

plastmarkeringarna drygt hälften av markeringsytan kvar. Beträffande profilerade

termoplaster har de varierande slitstyrka beroende på fabrikat

5.2 Retroreflexion
Värdena från de tre första mätningarna finns redovisade dels i tabell 3 och dels i

figur 5-7 som medelvärden av alla mätningar på de 12 markeringarna av varje

typ. Här har ingen hänsyn tagits till hur stor andel av markeringsytan som finns

kvar. För en markering som är helt bortsliten kommer värdet alltså vara lika lågt

som vägytans, vilket här har satts till 12 ((mcd/m2)/lux i torrt tillstånd.

För att få ett bättre grepp om massornas optiska funktion har också medelvärdet

av de fyra högsta värdena beräknats. Inte heller för dessa medelvärden har man

tagit hänsyn till slitaget vilket medför att helt bortslitna vägmarkeringar erhöll

vägytans värde (12 (mcd/m2)/lux) men slitaget har ändå en mycket mindre bety-

delse än i metoden ovan. Dessa värden står att finna i de två sista kolumnerna i

tabell 3 och i figur 8-10.
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Tabell 3 Retrore/qexionen, RL (med/mÖ/luxfär torra vägmarkeringar. Ny avser
nymätning medan 0,5 år syftar på mätning ijuni 1995, en vinter efter
utläggningen 00h 1 år avser hösten 1995, cirka ett är efter utläggning.
Dessa resultat avser alltid ett medelvärde av alla 12 markeringar av
varje typ. 0,5 år(4 [1.) Och 1 år(4 h.) avser ett medelvärde av de _tj/ra
högst uppmätta mätvärdena efter Cirka ett halvt respektive ett är.
2 år(2 k.) syftar på mätningar i OktOber 1996 och är medelvärdet av
två mätningar på de två markeringarna belägna vid kantlinjen. Under
"typ" avser * att markeringen är prañlerad.

Nummer T '° 1 år

A1 - 71

A2 12

A3 \ 95

A4 40

A5 40

A6 - 36

Bl 78

BZ - 86

83

B4

BS

Bö

C1

C2

C3

C4

C5

C6

D1

D2

D3

D4

D5

D6

El

E2

E4

EÖ

  

| . . .
Pga. masklntel lades markermgen som extruderad termoplastmassa.
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färg och sprayplast

400

350 " E2 Geveko färg

2 300 l EAZ Tikkurila färg

5 250 __ E183 Cleanosol sprayplast

: B4 Cleanosol sprayplast
E 200 - .
ä' .D5 Nor-Skull sprayplast

:g: 150 " _ _ D6 Nor-Skiltsprayplast

0: 100 -- ' ma Nor-Skillsprayplast

5'0 A1 Tikkurila sprayplast

O .

ny 0,5 år 1 år

m ättillfälle

Figur 5 Retroreflexionen for torra färg- och sprayplastmarkeringar som
medelvärden av mätvärdena för alla markeringar i alla positioner.

P. g. a. maskinfel lades markeringarna 33 och 34 som extrua'eraa'
termoplastmassa.

härdplast och term oplast A4J0tun härdplasz
IAS Jolun härdplast

400 :IAS Jotun härdplast

Cl Cleanosoltermoplast

350 A .CB Cleanosoltermoplast

,2: 300 < C4 Cleanosoltermoplast
X

2 250 a BCS Cleanosoltermoplast
X

tå 200 _ C6 Cleanosoltermoplasl

å' " .Bl Langeland termoplast

E_ 150 582 Langeland termoplast

'1 100 mC2 Langeland termoplast

50 D1 Nor-Skill termoplast

O .D2 Nor-Skill termoplast

ny O's år V 1år .D3 Nor-Skill termoplast

m ättimäue §04 Nor-SkiIt termoplasl

.A3 Tikkurlla termoplast

Figur 6 Retroreflexionenfor torra hara'plast- och termoplastmarkeringar som

medelvärden av mätvärdenaför alla markeringar i alla positioner.

profile rad te rm oplast

400 -

350 *-

23' 300 a_ 85 Nor-Skill

3 .
; 250 HBG Nor-Skllt

E
DES Phønix

L, 200 _
E ['JE4 Phønix

E. 150 *- .E5 Phønix

m 100 E6 Phøan

50 <

0 _

ny 0,5 år 1 år

m ättillfälle

Figur 7 Retroreflexionen för torra proleeraa'e lermoplastmarkeringar som

medelvärden av mätvärdenafor alla markeringar i alla positioner.
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Figur 8 Retroreñexionen för torra _färg- och sprayplastmarkeringar som
medelvärden av de .132m högsta mötvära'erza respektive av de två
yttersta markeringarnas värden. P. g. a. mas'kihfel lades markeringarrza
B3 och 84 som extruderaa' termoplastmassa.
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Figur 9 Retroreflexionen för torra hardpiast- och termoplastmarkeringar som
medelvärden av de fyra högsta mätvärdena respektive av de två
yttersta markeringarnas värden.
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Figur 10 Retroreflexionen för torra profileraa'e termoplastmarkeringar som
medelvärderz av de fyra högsta mötvära'ena respektive av de två
yttersta markeringarnas va'ra'en.
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Färgmarkeringarna visar mycket låga värden. Efter 1 år har alla sprayplasterna

värden nära eller över Väg 94s krav på 100 (mcd/m2)/lux om man ser till de

medelvärden där slitaget inte har så stor inverkan (figur 8). Men efter 2 år skiljer

sig fabrikaten mer åt och endast två stycken ligger över eller strax under kravet.

Redan efter ett halvår har härdplasterna värden som ligger långt under 100

(mcd/mZ)/lux. Vad det gäller termoplasterna är det, efter två år, fyra av tretton som

klarar kravet eller ligger strax därunder om man liksom ovan ser till medelvärdet

av de fyra högsta värdena. De profilerade markeringarna har generellt lägre vär-

den.

5.3 Retroreflexion för våt markering

Liksom för retroreflexionsvärdena mätta på markeringari torrt tillstånd har två

typer av medelvärden beräknats. Dels ett där alla värden ingår (figur 11) och dels

ett för de fyra högsta värdena (figur 12). Den första speglar liksom tidigare en

kombination av slitagebeständighet och optiska egenskaper medan den senare mer

de optiska egenskaperna. (Se 4.2 Retroreflexion). Alla medelvärden är dessutom

redovisade 'i tabell 4. Inte heller vid mätning av RL på våta markeringar har hänsyn

tagits till hur stor andel av markeringsytan som finns kvar. För en markering som

är helt bortsliten kommer värdet alltså vara lika lågt som vägytans, vilken här har

satts till 0 (mcd/m2)/lux. RL för våt markering mättes ej hösten 1996.

Tabell 4 Retroreflexionen, RL (mcd/m3)/lux för våta, profilerade vägmarke-
ringar. Ny avser matning kort efter utläggningen medan 0,5 år syftar
på mätning i juni 1995, en vinter efter utläggningen och 1 är hösten
1995, cirka ett år efter utläggning. Dessa resultat avser alltid ett me-
delvärde av 12 markeringar. 0,5 år (4 h.) och 1 år (4 h.), ett medel-
värde av dejj/ra högst uppmätta mätvärdena. Under "typ" avser * att
markeringen är profilerad.

Nummer T

BS

Bo

E3

E4

E5

E6
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Figur 11 Retroreflexionen för våta pro/?leraa'e termoplastmarkeringar som
medelvärden av mätvärdenaför alla markeringar i alla positioner.
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Figur 12 Retrorçflexionen för våra profilerade termoplastmarkeringar som
medelvärden av del/32m högsta mawardena.

Kravet i Väg 94 gällande våt vägmarkering är 25 (mod/m2)/lux. Detta värde

uppnåddes inte av någon av de sex profilerade vägmarkeringstyperna efter en

vinter. Detta faktum förklaras inte endast av slitage. Man ser i figur 12 att även om

man endast beaktar de fyra högsta värdena, så kommer ingen att uppfylla kravet.

5.4 Luminanskoefficient

På motsvarande sätt som för retroreflexion har två typer av medelvärden beräknats

av Qd. Dels ett där all värden ingår (figur 13-15) och dels ett för de fyra högsta

värdena (figur 16-18). (Se 4.2 Retroreflexion). Det första speglar en kombination

av slitagebeständighet och optiska egenskaper medan det senare mer de optiska

egenskaperna. Alla medelvärden finns dessutom redovisade i tabell 5. Inte heller

vid mätning av Qd har hänsyn tagits till hur stor andel av markeringsytan som

finns kvar. För en markering som är helt bortsliten kommer värdet alltså vara lika

lågt som vägytans, vilken här har satts till 76 (mcd/n12)/lux. Qd mättes ej hösten

1996.
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Tabell 5

Nummer

A1

A2

A3

A4

A5

A6

Bl

BZ

33

B4

BS

Bö

Cl

C2

C3

C4

C6

Dl

D2

D3

D4

D6

E I

E2

E3

E4

ES

56

 

Luminanskoef/?cienten Qd (mcd/mÖ/luxför torra vagmarkeringar. Ny
avser mätning kort efter utläggningen medan 0,5 år syftar på matning
ijuni 1995, en vinter efter utläggningen och I år hösten1995, cirka
ett år efter utläggning. Dessa resultat är medelvärden av 12 marke-
ringar. 0,5 år(4 It.) och I år (4 It.) avser ett medelvärde av de fyra
högst uppmätta mätvärdena. Under "typ" avser * att markeringen a'r
pr0leerad.

T

'
-
-
I
t
h
J
I
J
l

O

-
-

(x
.)

[
0

I
J

fx
.)
N

I
'J

u
\
l

-
0

O
\
O

 

| . . .
P.g.a. maskmtel lades markeringen som extruderad termoplastmassa.
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Figur 13 Luminanskoefñcient for torr färg- och sprayplastmarkering som
medelvärde av samtliga mätvärden mätta på markeringar i alla
positioner. P. ga. maskinfel lades markeringarna 33 och B4 som
extruderad termoplastmassa.
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Figur 14 Luminanskoefficientfor torr härdplast- och termoplastmarkering som
medelvärde av samtliga mätvärden mätta på markeringar i alla posi-
tioner.
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Figur 15 Luminanskoefficient .för torr profilerad termoplastmarkering som
medelvärde av samtliga mätvärden mätta pä markeringar i alla posi-
tioner.
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Figur 16 Luminanskoefficient för torr färg- och sprayplastmarkering som
medelvärden av de L/j/ra högsta mätvärdena. P.g. a. maskinfel lades
markeringarna 33 och 84 som extruderaa' termoplastmassa.
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Figur 17 Luminansköefñcient för torr profilerad termoplastmarkering som
medelvärden av de _tj/ra högsta mätvärdena.

     

 

 

proñlerad termoplast

250

2 200 F . . _ B5 Nor-Skill
X

3' I BS Nor-Skilt
>< 150 a _
:E E] E3 Phøan

ä E4 Phønix
0 100 « .
E_ I E5 Phøan

'U .
E6 Phøan0 50 _

, O 4

0,5 år (4 h.) 1 år (4 h.)

mättillfället

  

Figur 18 Luminansköefñcient för torr pröleeraa' termoplastmarkering som
medelvärden av de fyra högstamätvärdena.

VTI notat 3- 1997 23



De uppmätta värdena på luminanskoefficient är generellt, med undantag av

färgmarkeringar, betydligt högre än kravet i Väg 94, på 100 (med/m2)/lux.
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6 Diskussion

De olika tillverkarna har själva svarat för utläggningen och har med vissa

begränsningar även valt tidpunkten för densamma. Egentligen skulle man för en

rättvis jämförelse, vilja ha samtliga provmarkeringar utlagda under identiska

väderförhållanden - helst samma dag. Detta har inte varit möjligt, vilket har inne-

burit att någon tillverkare har haft tur med vädret, medan andra efter en lång resa

till Linköping, av ekonomiska skäl ändå har känt sig tvingade att göra utlägg-

ningen. trots att de yttre förhållandena inte var perfekta. Två sprayplastmarkeringar

lades oavsiktligt ut som extrudermassa och bör därför bortses ifrån.

När man värderar resultaten ska man minnas att slitaget för de markeringar som

ligger i hjulspår är extremt stort, medan slitaget för andra är mindre. För att få ett

bättre grepp om massornas optiska funktion har medelvärdet över alla markeringar

av varje typ kompletterats med ett medelvärde av endast de fyra högsta värdena.

Generellt kan sägas att vägmarkeringarnas funktion under försökstiden har varit

mindre bra: Vad gäller slitage kan sägas att färger och härdplaster har slitits

avsevärt redan efter en vinter (ny till 0,5 år). De två färgerna som fanns i

provfältet, var helt bortslitna efter en vinter. Av de plana termoplastmarkeringarna

(som är 13 till antalet) är 9 stycken, helt intakta efter ett år. Ett år senare har de

flesta mellan 50% eller mer av ytan kvar. Beträffande profilerade termoplaster har

de varierande slitstyrka beroende på fabrikat. Man bör dock komma ihåg att

slitaget som en markering utsätts för i detta provfält är större än vid dess normala

placering på vägen.

Efter två år varierar värdena på retroreflexionen på sprayplaster beroende på

fabrikat. Endast två typer ligger över kravet eller strax under. Vad det gäller härd-

plasterna så ligger deras värden långt under 100 (mcd/m2)/lux redan efter ett

halvår. Vad det gäller termoplasterna är det, efter två år, fyra av tretton som klarar

kravet eller ligger strax därunder om man liksom ovan ser till medelvärdet av de

markeringar som utsatts för minst slitage. De profilerade markeringarna har gene-

rellt lägre värden på retroreflexion. Resultaten kan jämföras med ett försök som

gjordes åren 1983-1985 (Lundkvist, S-O: Undersökning av olika vägmarkerings-

typer med avseende på retroreflexion och slitage. VTI Meddelande 517. 1988). I

detta försök varierades bland annat mängden pre-mix-pärlor i en termoplastmassa

systematiskt, och man fann värden som var betydligt högre än i ovan redovisade

studie. Värt att nämna är också att lägre retroreflexion än vad som förväntades

också uppmättes på Sjaelland i ett provfält liknande det här på riksväg 35. Prov-

fältet på Sjeelland anlades i september 1994 på en väg med ÅDT något mer än

10 000 fordon/dygn. (Pedersen. H, Rasmussen, B: Pravestrcekningfor vejafmcerk-

ninger 1994, málreapport pr. september 1996).

Kravet i Väg 94 gällande våt vägmarkering är 25 (mcd/m2)/lux. Detta värde

uppnåddes inte av någon av de sex profilerade vägmarkeringstyperna efter första

vintern och inte senare heller, även om man endast beaktar de fyra högsta värdena.

De uppmätta värdena på luminanskoefficient är generellt, med undantag av för

färgmarkeringar, betydligt högre än kravet i Väg 94 på 100 (mcd/m2)/lux.
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7 Slutsatser
Funktionen på vägmarkeringarna var generellt dålig. Värdena på retroreflexion på

torra markeringar är låg. Variationer mellan fabrikat och typer finns dock.

De profilerade vägmarkeringstyperna har låga Värden på retrorellexion i vått

tillstånd.

De uppmätta värdena på luminanskoefficient är generellt, med undantag av för

färgmarkeringar, höga.
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