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SAMMANFATTNING

Laboratorieundersökningar av ett antal trafiklinjefärger har utförts.

Följande parametrar har studerats:

- silrest

viskositet

torktid

densitet

vikttorrhalt

- lagringsbeständighet

- nötningsmotstånd

- blödningsgrad

Utifrån resultaten av litteraturstudier, experimentella undersökningar

och erfarenheter erhållna vid andra laboratorier i Sverige har prelimi-

nära metodbeskrivningar för laboratorieprovning av trafiklinjefärg utarbe-

tats.
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SUMMARY

A number of conventional traffic paints have been laboratory tested by

the National Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI).

The following Characteristics were studied:

- coarse particles and foreign matter

- viscosity

- drying time

- density

- nonvolatile content

- storage stability

« abrasion resistance

- bleeding

As a result ofliterature studies, experimental research and experiences

made by other Swedish laboratories, preliminary methods for testing

conventional traffic paint were developed.
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1 INLEDNING

Vägmarkeringsmaterial för kant- och mittlinjer samt tvärmarkeringar

utgörs av färg eller massa. Under 1982 omsattes cirka 1 600 000 liter

färg och 5 500 ton massa i Sverige (1).

Vid Statens väg- och trafikinstitut (VTI) utfördes under 1979-80 labora-

torieundersökningar på vägmarkeringsmassor (2). Dessa undersökningar

ledde bl a till utarbetande av preliminära metodanvisningar för bestäm-

ning av sammansättning (t ex bindemedelshalt och halt titandioxid) och

funktion (t ex slitagevärde).

I detta meddelande redovisas motsvarande undersökningar på vägfärger.

2. LABORATORIEPROVER

Från ett antal svenska tillverkare av trafiklinjefärg (AFV Vägmålning

AB, Geveco Industri AB, Nordsjö Väglinje AB, Svenska AB Cleanosol)

inkom till VTI laboratorieprover i burkar. Proven, vars volym varierade

mellan 3 och 20 liter, neddelades normalt till analysprover om 0,5 eller

1 liter.

Proven bestod i allmänhet av konventionell ("normaltorkande"), vit

trafiklinjefärg baserad på organiska lösningsmedel som toluen, xylen

och/eller bensin. I färgen ingående bindemedel utgjordes i huvudsak av

alkydharts och klorkautchuk.

Även några "snabbtorkande" (lösningsmedelsbaserade) och några vatten-

baserade trafiklinjefärger har undersökts. Dessa färger användes vid ett

fältförsök i Växjö, vecka 33, 1980.

VTI MEDDELANDE 343



3 METODUTVECKLING

3.1 Silrest

3.1.1 Bakgrund

Vid tillverkningen av en färg dispergeras (fördelas) pigmentet i ett fly-

tande medium. Pigmentets partikelstorleksfördelning har betydelse för

färgens täckförmåga, kulör och konsistens (4, 5).

I samband med tillverkningen silas färgen. Silens maskvidd kan variera

men är vanligtvis 0,20 eller 0,30 mm. Någon kontroll av silrest efter

tillverkningen förekommer som regel ej vid fabriken.

En laboratoriemetod för bestämning av silrest är framför allt avsedd

att kontrollera förekomsten av främmande, grövre partiklar eller skinn

i färgen som kan orsaka problem vid appliceringen på vägen. Analysen

är också en garanti för att pigmentets partikelstorlek ej överstiger

silens maskvidd.

I utläggningsmaskinen passerar färgen en sil med maskvidden 0,60 mm.

Maskvidden hos den sil som skall användas vid laboratoriekontroll skall

vara mindre än maskvidden hos silen i maskinen men ej så liten att det

kan orsaka onödiga problem för fabrikanten. I samråd med vägverket

och berörda fabrikanter har därför maskvidden 0,50 mm valts.

3.1.2 Metod

I amerikansk standard (FTM Std l4ld no 4091, 4092) beskrivs en enkel

metod för kontroll av mängden grova partiklar och skinn i färg (3, 19).

Sikt med maskvidd 0,44 mm, används (standardsikt i USA). Med utgångspunkt

från FTM-metoden har vid VTI utarbetats en metod (se bilaga 1) för

bestämning av silrest hos vägfärg.
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3 . l . 3 Resultat

Fyra normaltorkande lösningsmedelsbaserade trafiklinjefärger (fyra

olika fabrikat) har provats.

Inte i något fall kunde någon silrest påvisas.

3.2 . Viskositet

3.2. 1 Definition

Viskositeten hos en vätska är ett mått på vätskans motstånd mot flytning.

Motståndet orsakas av attraktionskrafter mellan molekyler i vätskan.

Man talar om att vätskan har en inre friktion.

Definition av begreppet "viskositet" kan ges utifrån figur 1. Vätskan

antas uppdelad i ett antal planparallella skikt. Det översta skiktet rör

sig med hastighetenAvxrelativt det lägsta skiktet. Denna rörelse åstad-

kOmS av kraften Fx. Kraften är proportionell mot relativa hastigheten,

Avx och arean A samt omvänt proportionell mot avståndet, Ay mellan

skikten, dvs

AV
X

Fx: 'A-Ã-Y-j-

eller, för godtyckligt små avstånd mellan skikten

dVX

Fx = 'A'asz"
dvX

Fx = ° _dä/.-

T: nos

där I = skjuvspänning

S = skjuvhastighet

och (dynamisk) viskositet.3 H
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Enheten för dynamisk viskositet är Ns/m2 = Pa.s (pascalsekund). En

annan vanlig enhet är pois (P).

1 P = 0,1 Paos

Om en linjär relation mellan I och 5 erhålles sägs vätskan vara newtonsk

(se figur 2a). Viskositeten hos en newtonsk vätska är oberoende av skjuv-

 

             

hastigheten.

'-Å Vi*

J
J

_77A ,Y :J

J
J
7

Vx--J

X

Figur 1 Viskositet

3.2.2 Tixotropi

Trafiklinjefärg är som regel tixotrop, vilket innebär att viskositeten vid

en given temperatur beror på den förbehandling färgen fått. I vila befin-

ner sig färgen i ett geléartat tillstånd (högre viskositet) beroende på att

partiklar eller polymerer ("jättemolekyler") orienterar sig i bestämda

riktningar. Vid omrörning pâverkas de krafter som verkar mellan dessa

partiklar eller molekyler och viskositeten sjunker (se figur 2b). Den tid
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som erfordras för en given viskositetsminskning varierar från vätska till

vätska (från sekunder till dagar). Tixotropi är till skillnad från den

viskositetsökning som eventuellt sker vid lagring reversibel, dvs färgens

ursprungliga konsistens kan åter uppnås genom mekanisk omrörning (4).

Vägfärgens tixotropa egenskaper kan innebära att bestämning av visko-

siteten försvåras.

   

5
F +

 

Figur 2a Newtonsk vätska Figur 2b Tixotrop vätska

3.2.3 Viskositetens "praktiska" betydelse

För trafiklinjefärg, som sprutas, har viskositeten betydelse vid sprutningen

men också för transporten av vätskan genom ledningar, pump och mun-

stycke.

Före applikation av en trafiklinjefärg (vid lagring) är skjuvhastigheten

extremt låg (<1 sek'l) medan under själva sprutningen det rör sig om

höga hastigheter (5000-20000 sek-1). Efter applikationen är skjuvhastig-

heten ånyo mycket låg (4, 20).
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Det har visat sig att vid sprutning av trafiklinjefärg, problem sällan

uppstår. Färgen uppvärms normalt i dag till ca SOOC. Enligt uppgift från

Statens vägverk har på senare tid även praktiserats applicering av färg

utan förvärmning. Om detta förfarande lättare orsakar problem vid

sprutningen på grund av färgens högre viskositet kommer erfarenhets-

mässigt att Visa sig.

Däremot kan det vid låga temperaturer vara svårt att få färgen ur en

container på grund av för hög viskositet. Problem i form av "stopp" i

början av enmålning kan också uppstå. Det är därför trots allt menings-

fullt att bestämma viskositet vid låga skjuvhastigheter för att förhindra

att ovan nämnda problem uppstår.

Det har dessutom praktiskt visat sig att en färg som håller en viss visko-

sitet enligt t ex Stormer (f n i Sverige 85 t 5 ke vid 230C) har goda

sprutegenskaper.

3.2.4 Provningsmetoder

Att prova hur lätthanterad en färg är kräver ingen avancerad provnings-

metod. Provningen kan göras med en utloppsviskosimeter, t ex DIN-Becher 4

enligt DIN 53211 som används i Tyskland för rutinkontroll (7), eller en

enkel rotationsviskosimeter, t ex Thomas-Stormer enligt ASTM D 562

"Consistency of paints using the Stormer viscometer". Den sistnämnda

är troligen den mest använda i Europa och USA för rutinkontroll.Andra

viskosimetrar som kan användas för detta ändamål är Gardner och Ford

Cup (utloppsviskosimetrar) samt Brookfield, Haake och Emila (rotations-

viskosimetrar).

Många invändningar kan göras mot att använda nämnda typer av viskosi-

metrar. Om man är intresserad av att genom viskositetsbestämning

mäta färgens spraybarhet är en bestämning med t ex Stormenviskosi-

meter egentligen ganska meningslös, då detta ger en viskositet vid en

okänd blandning av skjuvhastigheter. Vid sprutning bryts tixotropin helt

ner för alla färger medan vid viskositetsbestä'mning med olika viskosi-

metrar färgens tixotropi bryts ner i olika hög grad, beroende på vilken
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viskosimeter som används och vilken färg som provas. Det är därför ej

möjligt att jämföra viskositetsvärden uppmätta med olika viskosimetrar.

För att få en bättre uppfattning om en färgs reologiska egenskaper

måste mer avancerad utrustning användas. För rutinkontroll lämpar sig

emellertid inte sådan utrustning av ekonomiska skäl.

3.2.5 Laboratorieprovningar

3.2.5.1 Provningar med Stormer-viskosimeter.

Viskositeten hos trafiklinjefärg av 4 olika fabrikat har på VTIbestämts

med Stormer-viskosimeter.

Stormerviskosimetern är en rotationsviskosimeter, som arbetar vid låga

skjuvhastigheter. Viskositeten mäts som den last i gram, som erfordras

för att uppnå en bestämd rotationshastighet.

Bestämningar har gjorts på U olika trafiklinjefärger, i flertalet fall

både före och efter lagring. God repeterbarhet erhölls under förutsättning

att proven förbehandlats på ett definierat sätt och provningstemperatu-

ren ej varierat med mer än ZOC.

I amerikansk standard föreskrivs provningstemperaturen 25430300

Vedertagen provningstemperatur i Sverige är 230C. Provningar utförda

vid 23 resp 25OC gav resultatdifferenser på endast 0-2 krebsenheter.

Detta har 'lett till föreslagen provningstemperatur 23thC enligt VTI-

metoden (bilaga 2). Någon temperering under själva provningen erfordras

då ej.

Det visade sig också vara av betydelse att vid provningen göra avläs-

ningar så nära 30 sekunder som möjligt. Avläsningar gjorda vid 27 resp

33 sekunder kunde leda till viskositetsdifferenser på upp till 4 krebsen-

heter.

Resultaten framgår av tabell 1.
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Tabell 1 Viskositet bestämd med Stormer-viskosimeter före och

efter lagring.

  

Provets märkning Viskositet (ke) Lag- Provn.
före efter rings- temp.
lagring lagring tid

mån OC

B. normal -80 81 80 6 25

C. normal -80 82 78 6 25

D. normal -80 81 82 6 25

A. normal -81 68 69 3 23

B. normal -81 77 81 4 23

C. normal -81 82 84 4 23

D. normal -81 82 87 4 23

A. vattenbas. -80 86 87 6 25
B. vattenbas. -80 118 120 6 25

C. vattenbas. -80 103 123 6 25

D. vattenbas. -80 85 85 6 25
A. snabbt. -80 68 6 23
B. snabbt. -80 82 6 23

C. snabbt. -80 94 6 23
D. snabbt. -80 94 6 23

 

Provning av viskositeten skall utföras i direkt anslutning till neddel-

ningen av laboratorieprovet eftersom det visat sig (se tabell 2) att

provets viskositet kan förändras vid lagring.

Upprepad bestämning av viskositeten på ett och samma prov får ej

utföras då det visat sig att viskositeten härvid drastiskt kan öka. Detta

illustreras i tabell 2 för t ex prov A i som analyserats 3 gånger under

ca 3 månader varvid viskositeten ökat från 68 till 85 ke. För prov A 2

som lagrats 3 månader före provning har däremot ingen viskositetsför-

ändring påvisats.
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Tabell 2 Viskositet vid olika tidpunkter bestämd med Stormen-visko-

simeter.

Provets Viskositet (ke)

märkning vid ned- Efter Efter Efter

delning ca 2 mån ca 3 mån ca 4 mån

 

A. normal -81 1 68 77 85

69

B. normal -81 1 77 77 87

2 81

C. normal -8l 1 82 86

2 84

D. normal -81 1 82 98 >lOO

2 87

3 82 90

 

Viskositetsbestämningar med Stormer-viskosimeter utfördes förutom

vid 230C även vid 5 och BOOC för att klarlägga om rutinkontroll kräver

provning vid olika temperaturer. 4 olika färger provades. Resultaten

framgår av figur 3.

Skillnaden mellan det högsta och lägsta uppmätta viskositetsvärdet

ökade från ll till 18,5 ke när temperaturen sjönk från 50 till 230C. Vid

5OC var motsvarande differens 25 ke.

Vid högre temperaturer närmar sig således viskositeten för olika färger

varann. Erfarenhetsmässigt har det också visat sig att en färg som vid

23OC ligger inom ett visst viskositetsområde är lätt att applicera vid

SOOC.

Vid lägre temperaturer blir skillnaden i viskositet större. Det torde

därför vara mer meningsfullt att vid en rutinprovning eventuellt också

prova färgens viskositet vid t ex SCC för att säkerställa att färgen vid

låg temperatur inte är svårhanterlig.
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I Viskosifef (Ke)

X110-

100*

 

80- x\
x C OI le "81

x D normal- 81

701 x x B normal -81

65" \_

' X A normal -81

60?

I I T 1 r

10 1% 2b zäzå 30 35' :+0 45 56 Temp.(°C)

m
a

Figur 3. Viskositet bestämd med Stormer-viskosimeter vid 5, 23

och SOOC.
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3.2.5.2 Provningar med Brookfield viskosimeter

En viss uppfattning om graden av tixotropi kan erhållas genom att be-

stämma viskositeten i en rotationsviskosimeter med variabel skjuvhastig-

het. En viskosimeter av denna typ är Brookfieldviskosimetern. Ytan

mellan graferna (jämför figur 4) är ett mått på graden av tixotropi.

Ett fåtal provningar med Brookfield viskosimeter har utförts enligt

ASTM D 2196 "Rheological properties of non-newtonian materials".

Resultaten redovisas i figur 4.

3.2.5.3 Jämförelse mellan Stormer- och Brookfield-viskosimetern

Trots att Brookfieldviskosimetern kan ge en viss information om färgens

tixotropi får Stormer-viskosimetern anses vara att föredra vid rutinprov-

ning då utrustningen är enklare och mer lätthanterlig. Provningarna blir

härigenom mindre tidskrävande. Bättre repeterbarhet har också erhållits

med Stormer- än med Brookfield-viskosimetern. Stormer-metoden kan

dock inte göra anspråk på att mäta något annatän färgens hanterbarhet

vid låga skjuvhastigheter (som omrörning, överföring från containers,

pumpning o dyl). Erfarenheten visar emellertid att Stormer-viskositeten

relativt väl kan förutsäga färgens reologiska egenskaper vid sprutning.
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n RPM
A RPM

C normal -81
B normal -81

60- 60'

30- 30'

12 ' 12 .

6 ' C 6 -

I I 1 I I 7 p 1 T T I

1000 2000 3000 4000 5000 6000 1000 2000 3000 4000

Viskosifef (cp) Viskosifef (cp)

n RPM

D normal -81

60-

30*

12 -

6 .. :GE ; _41:

  

1000 2000 3000 4000 5000 0000 7000 8000 9000 10000 Viskgsitef
(cp)

EBM Viskositetsbestämning med Brookfield

viskosimeter enligt ASTM D 2196.

Temp. 230C.
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3 .2. 6 Slutkommentar

Utifrån ovan beskrivna experiment samt litteraturstudier kan följande

slutsatser dras:

l) Viskositetsbestämning med Stormer-viskosimeter ger en

indikation om färgens hanterbarhet vid låga skjuvhastig-

heter (t ex vid omrörning och pumpning) men säger inget

direkt om hur lättsprutad färgen är.

2) Stormermetoden är enkel och ger god repeterbarhet om

bestämningarna utförs vid 23fl°C och avläsningarna görs

så nära 30 sekunder som möjligt.

3) För att uppnå god analysnoggrannhet skall vidare Stormer-

-viskosimetern regelbundet kontrolleras med lämplig olja

vars viskositet är känd.

3.3 Torktid (lösningsmedelsbaserad trafiklinjefärg)

3.3.1 Fysikalisk-kemiska aspekter

Fysikalisk torkning innebär att färgens flyktiga beståndsdelar (lösnings-

 

medlet) avdunstar. Då huvuddelen av lösningsmedlet avgått är bindemed-

lets molekyler så nära varandra att de binds samman av s k sekundära

krafter (sekundära krafter kan utgöras av dispersionskrafter, dipolbind-

ningar och vätebindningar.) En film som torkat enbart genom fysikalisk

torkning löses lätt igen av lösningsmedel. Fysikalisk torkning sker som

regel snabbt (< 30 min).

Kemisk torkning innefattar kemiska reaktioner. Bindemedlets molekyler

 

binds samman med s k primära bindningar och kan ej återupplösas med

lösningsmedel. (Primära bindningar är starkare än sekundära bindningar

och utgörs nästan alltid av s k kovalenta bindningar.) Den kemiska tork-

ningen kan vara oxidativ eller ske genom s k härdning (Z-komponent-

färger).
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En lösningsmedelsbaserad trafiklinjefärg torkar både genom fysikalisk

och oxidativ kemisk torkning. Den kemiska torkningen sker först då den

fysikaliska till största delen är avslutad. Vid oxidativ torkning sker först

en reaktion med luftens syre varefter de syrehaltiga bindemedelsmole-

kylerna binds till varandra. Denna torkning är långsammare än den fysi-

kaliska men kan påskyndas av torkmedel s k sickativ. Dessa kan bestå

av t ex bly-, mangan- eller koboltsalter. Den oxidativa torkningen beror

av syretillförsel, ljusflöde, luftfuktighet och temperatur (4).

Lösningsmedlet som avdunstar vid den fysikaliska torkningen kan utgöras

av t ex toluen, xylen, bensin och metyletylketon. Lösningsmedlets art

påverkar bl a filmbildningen och torktiden.

För varje rent lösningsmedel kan avdunstningshastigheten (-talet) bestäm-

mas. Om lösningsmedlet ingår i en färg påverkas avdunstningsförloppet.

Under avdunstningens gång ökar färgens viskositet och diffusionen av

lösningsmedel till ytan går härmed allt långsammare. (Detta anses emel-

lertid inte ha någon större betydelse förrän ca 60 O/o av lösningsmedlet

avdunstat). Diffusionshastigheten påverkas även av molekylstorleken

hos lösningsmedlet. Består lösningsmedlet av fler än en komponent

påverkar detta också avdunstningsförloppet (4, ll).

3.3.2 Faktorer av betydelse för torktiden

En färgs torktid beror förutom av färgens beskaffenhet av faktorer som

filmtjocklek, temperatur, luftcirkulation, luftfuktighet och ljus.

Vid provning av torktiden hos en vägfärg är det naturligtvis önskvärt att

dessa faktorer kontrolleras till fullo, något som emellertid i praktiken

visat sig svårt.

3.3.3 Laboratoriemetoder

Ett stort antal metoder har föreslagits för bestämning av torktiden hos

en färg. I ASTM D 1640 "Drying, curing or film formation of organic

coatings at room temperature"beskrivs en generell test för färger och
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lacker där succesiva stadier under torkningen bestäms. Stadierna (8 st)

benämns t ex "dammfri", "genomtorr", 0 s v. För flera av stadierna

används "fingermetoden", d v 5 man konstaterar om färgen är torr eller

ej genom att på ett specificerat sätt trycka ner ett finger mot färgen.

En annan metod för bestämning av torktid bygger på användningen av

en speciell apparatur, "The B.K. Drying Recorder". Torkningsförloppet

registreras med hjälp av fina stift som gör markeringar i färgen. Efter

hand som färgen torkar blir markeringarna svagare.

3.3.3.1 "No-pick-up metoden"

En metod speciellt avsedd för bestämning av torktiden hos trafiklinje-

färger finns beskriven i ASTM D 7ll "No-pick-up time of traffic paint"

(från 1943). Den uppmätta torktiden benämns "no-pick-up tiden". En

provning enligt denna metod går i korthet till på följande sätt:

Färgen appliceras i form av en film på en glasplatta. Ett hjul av

bestämd form och vikt och försedd med två gummiringar får vid

givna tidpunkter rulla över filmen med bestämd hastighet. Den

tid som åtgår från appliceringen till dess ingen färg kan iakttas

på gummiringarna kallas "no-pick-up tiden".

Denna metod har använts under många år. Metodens lämplighet har

emellertid många gånger ifrågasatts, främst utifrån dålig korrelation

med verkligheten och dålig reproducerbarhet.

Flera förklaringar till den dåliga korrelationen med verkligheten kan

ges. För m torktid kan t ex erhållas med snabbtorkande färger på

grund av att ett skinn bildas som håller för provhjulet när det rullar

över filmen. För gig torktid kan bli resultatet om lösningsmedlet

avdunstar snabbare än det hinner passera det på ytan bildade skinnet.

Resultatet blir då att färgen lossnar från underlaget och fastnar på

gummiringarna även om färgen är torr. Dessa bägge exempel illustrerar

brister hos metoden. Dessutom får man när man diskuterar korrelationen

mellan laboratorie- och fältresultat ej bortse från det faktum att de
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yttre betingelserna (temperatur, luftfuktighet och -cirkulationl kan

variera påtagligt i laboratoriet och, framför allt, i fält.

Att metoden också kan ge dålig reproducerbarhet beror framför allt på

 

att metodbeskrivningen ej är tillräckligt detaljerad. Det har t ex visat

sig att gummiringarna på ASTM-hjulet åldras olika beroende på hur de

förvaras och vilket lösningsmedel som används för rengöringen av ringarna

mellan provningarna. Vid kontakt med olika provningsplatser visade det

sig att olika lösningsmedel använts vid rengöring, t ex bensin, lacknafta,

aceton och metyletylketon. ASTM-metoden föreskriver inte något spe-

ciellt lösningsmedel.

Två ringar som använts på olika laboratorier placerades på samma ASTM-

-hjul. Vid provning upphörde färgen att fastna på den ena ringen efter

13 minuter och på den andra efter 17 minuter. Repeterbarheten kontrol-

lerades efterföljande dag varvid resultatet ll minuter erhölls.

Ett par O-ringar enligt ASTM D 7ll kostar i dag (1982) ca 700 kr. Försök

görs f n i Sverige att få fram lämpliga O-ringar till ett väsentligt lägre

pris. Om detta lyckas skulle ringarna kunna bytas ut efter ett visst

antal provningar. Därmed skulle en möjlig orsak till metodens dåliga

reproducerbarhet kunna elimineras. Ett tänkbart alternativ till ASTM-

ringen har testats vid VTI. Resultaten redovisas i 3.3.4.3.

En annan orsak till den dåliga reproducerbarheten är svårighet vid app-

liceringen. Denna kan enligt metoden utföras med en mekanisk applika-

tor eller på annat lämpligt sätt. Oftast förekommande är applicering

med en handdriven applikator. Den erhållna filmtjockleken varierar då

med applikatorns hastighet. Det är mycket svårt att för hand åstadkomma

en godkänd (0,38t0,012 mm enligt ASTM D 711), jämn filmtjocklek. En

maskindriven applikator är klart att föredraga. En sådan har tagits fram

på VTI och skall utprovas. Resultaten av dessa försök kommer att redo-

visas vid ett senare tillfälle.

Temperatur, luftfuktighet och luftcirkulation är tre yttre parametrar

som har stor betydelse för torktiden. Ju mer snabbtorkande en färg är
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desto större betydelse anses speciellt luftcirkulationen ha. I ASTM-me-

toden har inte tagits hänsyn till denna parameter.

Stor spridning i resultat har erhållits när provningar utförts på olika

ställen i ett och samma rum. Detta torde åtminstone delvis bero på att

luftcirkulationen varierat.

3.3.4 Experimentella undersökningar

3.3.4.l Torktid enligt ASTM D 711 ("No-pick-up tid")

Ett antal trafiklinjefärgers "no-pick-up tid" har bestämts enligt ASTM D 711.

För vissa färger har också torktiden bestämts enligt ASTM D l6l+O ("finger-

metoden").

Applicering har skett med handdriven applikator och provningarna har

hela tiden utförts på samma plats i laboratoriet (ej klimatrum). Metoden

föreskriver luftfuktighet 50-60 0/0. Luftfuktigheten har ej uppmätts men

får anses normal för ett laboratorium. Resultaten framgår av tabell 2.
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Tabell 2. Torktid ("No-piCk-up-tid") för lösningsmedelsbaserad

trafikllnjefärg. '

Provets märkning Loka- Provets Filmens Torktid (min)
lens temp våt- _ enligt
temp tjock- ASTM D 711 ASTM D 1640*)

lek "No-pick- "Dry
(OC) (OC) (mm) -up tid" through"

B normal -80 1 21 25 0,375 25
2 21 22 0,375 22
3 21 21 0,350 19-22
i 23

C normal -80 1 21 24 0,425 21
2 21 21 0,375 16-21
i 21

D normal -80 1 21 24 0,400 16
2 21 22 0,350 10
3 21 24 0,375 12
4 21 22 0,400 14
i 13

A normal -81 1 22 23 0,400 30
2 22 23 0,375 27-29 >35
3 22 23 0,375 28-29
i 29

B normal -81 1 21 23 0,375 24
2 21 23 0,400 22 26
3 21 23 0,350 20
i 22

C normal -81 1 22 23 0,350 17 11-12
2 22 23 0,350 18 11-12
3 21 23 0,350 18
4 21 23 0,350 19
i 18

D normal -81 20 23 0,350 7 11
20 23 0,350 8 11
20 23 0,375 9 12
20 23 0,375 9 12

8

 

*) Provningen tillgår så att tummen placeras på filmen och vrids 900
"under armens tryck varvid filmen inte nämnvärt får påverkas".
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Filmens våttjocklek varierar kraftigt (upp till 0,050 mm mellan två

appliceringar av samma färg) vilket i de flesta fall också tycks ha påver-

kat torktidens längd. Att filmtjockleken varierat inom en och samma

film har också kunnat konstateras då olika torktider uppmätts på olika

ställen av filmen.

Den jämförelse som gjorts mellan ASTM D 7ll och ASTM D 1640 ger

dålig korrelation.

"No-pick-up metoden" har utifrån erhållna erfarenheter modifierats

något för att om möjligt förbättra reproducerbarheten. Den modifierade

metodanvisningen ges i bilaga 3. Metoden kan användas vid rutinlabora-

toriekontroll. VTI rekommenderar emellertid att en eller flera kontroll-

färger med känd torktid (bestämd t ex vid VTI) distribueras till berörda

laboratorier. Med hjälp av dessa "referensfärger" skulle resp laborato-

riums utrustning och provningsmiljö kunna kontrolleras.

3.3.4.2 Färgens temperatur vid applicering och dess betydelse för

torktiden.

Som tidigare nämnts (3.2.3) har på senare tid praktiserats applicering av

färg på väg utan förvärmning till SOOC. Förvärmningens betydelse för

torktiden vid applicering har testats på VTI för tre olika

lösningsmedelsbaserade trafiklinjefärger. Dessa var av samma fabrikat

som de i 3.3.4.1 provade färgerna men ingick i en senare leverans till

VTI. Appliceringsförfarande och laboratoriemiljö, se avsnitt 3.3.4.1.

Resultaten redovisas i tabell 3.
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Tabell 3 Torktid ("No-pick-up-tid") för lösningsmedelsbaserad

trafiklinjefärg vid 23 resp 50°C

    

Provets märkning Provets temp Filmens Torktid
våttjocklek "No-pick-up tid"

(OC) (mm) (min)

B normal -82 1 0,375 18
2 23 0,400 18
i 18

3 0,375 l7
4 50 0,375 17
i 17

C normal -82 1 0.375 16
2 23 0,375 18
i 17

3 0,350 15
4 50 0,350 14,5
i 15

D normal -82 1 0,375 12
2 23 0,375 12
i 12

3 0,375 11
4 50 0,400 12
i 11,5

 

Kommentar: En tendens till förkortad torktid vid föruppvärmning kan

utläsas ur tabell 3. Differenserna (0,5-2 minuter) är

emellertid inte större än metodens repeterbarhet (jämför

avsnitt 3.3.4.1).

Om förvärmning av färg vid applicering på väg ger samma ringa förkortning

av torktiden som denna laboratorieprovning antyder, torde det knappast

vara motiverat med en sådan förvärmning. Att förvärmning kan vara

nödvändigt för t ex en bättre vidhäftning till underlaget kan emellertid

inte uteslutas.

3.3.4.3 Prövningar med en ny typ av O-ringar

En av Statens provningsanstalt framtagen O-ring har provats på VTI.
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Ringen är en grön viton-gummiring. Jämförelser har gjorts med O-ringar

enligt ASTM D 711. Målet är att finna en O-ring som är mycket billigare

än ASTM-ringen men ändå ger ett likvärdigt resultat (5. 18). Provningarna

har utförts i anslutning till de undersökningar som redovisats i avsnitt

3.3.4.2. Provningstemperaturen var 230C. Resultaten framgår av

tabell 4.

Tabell 4 Torktid ("No-pick-up tid") för lösningsmedelbaserad trafik-

linjefärg med vitongummiringar resp O-ringar enligt ASTM D 711.

    

Provets märkning Typ av Filmens Torktid
O-ringar våttjocklek "No-pick-up tid"

(mm) (min)

B normal -82 l 0,375 18
2 Enl ASTMD7ll 0,400 18
'< 18

3 0,375 18,5
4 vitongummi 0,375 18,5
2 18,5

C normal -82 l 0,375 l6
2 Enl ASTMD711 0,375 18
i 17

3 0,400 18
4 - vitongummi 0,400 17
52 17,5

D normal -82 l 0,375 12
2 Enl ASTM D7110,375 . 12
i 12

3 0,400 12,5
4 vitongummi 0,375 13
52 13

 

Kommentar: Uppmätta differenser är så små (0,5-1 min) att de utifrån

metodens noggrannhet knappast kan anses signifikanta.

Resultaten antyder alltså att man skulle kunna ersätta

ASTM-ringarna med de undersökta vitonringarna,
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3.3.5 Planerade undersökningar

Genom litteraturstudier, egna praktiska erfarenheter (jfr 3.3.4) samt

erfarenheter från andra laboratorier i landet har "No-pick-up metoden"

utvärderats. Utvärderingen har pekat på behovet av enhelt ny metod

för bestämning av torktid. Vid provning enligt en sådan metod måste

parametrar som temperatur, luftfuktighet och kanske framför allt luft-

cirkulation kunna kontrolleras. Detta borde vara möjligt om bestäm-

ningen utförs i något slag av provlåda genom kontinuerlig registrering

av färgfilmens viktminskning med tiden.

I samband med ovan skisserade metodutvecklingsarbete planerades en

mer ingående utredning av nämnda parametrars betydelse för provnings-

resultatet. Avsikten är att utföra bestämningar vid olika temperaturer

(15, 25 och 35OC), luftfuktighet (30, 50 och 85 %) samt vindhastighet

(O-l m/sek)*.

Vid kontakt med NIF (Nordiska Institutet för Färgforskning) visade det

sig att torktider för vattenbaserad trafiklinjefärg bestämts på liknande

sätt (8, 9) genom kontinuerlig registrering av viktminskningen. För att

erhålla ett så laminärt (parallellt) luftflöde som möjligt genom lådan

fick tryckluft passera genom ett ventilationsfilter. Tryckluften befuk-

tades efter behov vid passage genom en vattenlösning. Det visade sig

emellertid vara svårt att reglera både temperatur och luftfuktighet

samtidigt. Detta påverkade resultatens noggrannhet, varför NIFs lösning

ej rekommenderades.

Den lösning på problemet som för tillfället tycks möjlig är att placera

provutrustningen i ett rum där temperaturen kan regleras. Luft från

rummet får passera genom ett befuktningsaggregat och sedan vidare

genom en avfuktare med vars hjälp lämplig fuktighet erhålles. Tempe-

ratur, luftfuktighet och vindhastighet registreras för luften i lådan.

* Enligt uppgift från SMHI är 0-1 m/sek ett realistiskt område för
vindhastighet ca 5 cm över markytan. Vindhastigheten ökar kraftigt
med avståndet från markytan.

VTI MEDDELANDE 343



23

3.4 Densitet

Densiteten hos 15 trafiklinjefärger av 4 olika fabrikat har bestämts

enligt SIS 184111 "Färg och lack - Bestämning av densitet" (överensstäm-

mer i stort med ISO/D15 2811).

En pyknometer Erichsen Mod. 290/1, 100 cm3 har använts.

Resultaten framgår av tabell 4.

 

Tabell 4. Densitet hos trafiklinjefärg.

Provets Densitet (g/ml)
märkning Analysvärden Medel- Av fabri-

värde kanten upp-
givet värde

 

B normal -80

C normal -80

D normal -80

A normal -81

B normal -81

C normal -81

D normal -81

A snabbt -80

B snabbt -80

C snabbt -80

D snabbt -80

A vattenb. -80

B vattenb. -80

C vattenb. -80

D vattenb. -80
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Som framgår av tabell 4 har god repeterbarhet erhållits. Erhållna vär-

den stämmer också bra överens med de av fabrikanterna uppgivna vär-

dena.

Metoden är snabb och den utrustning som krävs enkel och relativt billig.

Utarbetad metodanvisning (bilaga 4) överensstämmer i stort med 515

184111 .

VTI MEDDELANDE 343



24

3.5 Vikttorrhalt

 

Vid bestämning av s k vikttorrhalt hos trafiklinjefärg erhålls halten

icke-flyktiga (och flyktiga) ämnen vid en viss provningstemperatur och

efter en viss tid. Bestämningen innebär i korthet att ett färgprov vägs

in på ett lock. Efter torkningen enligt ett bestämt förfarande vägs locket

med prov på nytt. Vikttorrhalten beräknas ur mängden material som

finns kvar på locket efter torkningen.

Metoden, som här harprovats, är SIS 184122 "Färg och lack -Bestämning

av halt flyktiga och halt icke flyktiga ämnen (vikttorrhalt). Metoden

överensstämmer i stort med 150 1515-1973.

Bestämningar har utförts på 4 lösningsmedelsbaserade trafiklinjefärger

av olika fabrikat.

Resultaten redovisas i tabell 5.

Utarbetad metodbeskrivning (bilaga 5) överensstämmer i stort med 515

184122.

Tabell 5. Vikttorrhalt för trafiklinjefärg.

  

Provets Antal Vikttorrhalt

markmng mmm' Medelvärde Standardavv

(i) (s)

A normal -81 3 74,71 0,15
B normal -81 3 74,61 0,06
C normal -81 3 75,93 0,05

D normal -81 5 78,19 0,06
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3 . 6 Lagringsbeständighet

 

Trafiklinjefärg behöver normalt ej lagras i containers ute i fält. Färgen

skall emellertid vara beskaffad så att den tål lagring under minst 6

månader. Efter denna tidsperiod får ingen bottensats ha bildats som är

svår att åter röra upp. Också konsistensen skall efter lagringen vara

sådan att färgen lätt kan appliceras på vägen.

På laboratoriet kan en färgs lagringsbeständighet utvärderas genom

bestämning av sedimentationsgrad, skinnbildningsmotstånd samt visko-

sitet före och efter lagring.

I praktiken ersätts färg som visat dålig lagringsbeständighet direkt utav

färgtillverkaren, varför lagringsbeständighetsprovning på laboratoriet

kan anses mindre motiverat. En metod för kontroll av en färgs lagrings-

egenskaper kan emellertid vara värdefull vid t ex utvärdering av helt ny

färg.

3 . 6. l Sedimentation

Vid lagring av en färg uppstår som regel en bottensats av pigmentpar-

tiklar, som sedimenterat. Partikelns sedimentationshastighet ökar med

dess storlek och densitet.

För att förhindra kompakt bottensatsbildning är det viktigt att vid färg-

tillverkningen uppnå en effektiv dispergering av pigmentet.Vid disper-

geringen skall partiklarna fullständigt vätas av bindemedlet. Effektiv

vätning kan åstadkommas genom att vätmedel tillsätts eller bindemedlet

från början innehåller atomgrupper som gynnar vätning (alkyder innehål-

ler t ex oftast fria karboxyl- och hydroxylgrupper).

Då pigmentpartiklarna vid lagring föreligger som flockulat (löst samman-

satta) istället för som primärpartiklar är sedimenteringen gynnsam,

d v 5 bottensatsen kan lätt röras upp igen. Flockulering kan uppnås genom

tillsats av olika flockuleringsmedel, s k bottensatshindrande .medel eller

anti-settling agents- (4).
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Vid bestämning av sedimentationsgraden hos en färg är det ej av primärt

intresse att bestämma om eller hur mycket färgen separerat. Det väsent-

liga är i stället att fastslå om sedimenterad färg åter lätt kan homoge-

niseras och om någon bestående viskositetsökning erhållits.

3.6.1.1 Provningsmetoder

En metod för bestämning av sedimentationsgrad hos trafiklinjefärg är

ASTM D 869 "Evaluating degree of settling of paint". Metoden innebär i

korthet att ett färgprov lagras i rumstemperatur under ca 6 månader

varefter sedimentationsgraden utvärderas med hjälp av en spatel.

Metoden, som utvärderats vid VTI, är mycket primitiv och ger utrymme

för subjektivitet. Utvärderingen har ändå visat att metoden kan vara

ett värdefullt verktyg vid rutinkontroll av trafiklinjefärgers lagrings-

egenskaper om bestämningen av sedimentationsgrad kompletteras med

viskositetsbestämning före och efter lagring.

En accelererad test för bestämning av sedimentationsgrad beskrivs i

ASTM D l309 "Settling properties of traffic paints during storage".

Lagringstiden är enligtdenna metod endast 2 veckor. Provet utsätts för

temperaturväxlingar mellan -ZOOC och +7OOC. Utvärdering sker i öve-

rensstämmelse med ASTM D 869. Efter diskussion med representanter

för Statens vägverk och färgfabrikanter förklarades metoden olämplig.

Trafiklinjefärg under lagring utsätts aldrig för i metoden förekommande

extremtemperaturer. Risk kan föreligga att färg efter en sådan provning

felaktigt underkänns. Metoden har inte genom laboratorieprovningar

vidare utvärderats inom detta projekt.

För bestämning av ett färgprovs sedimentationsgrad och lätthet att

åter homogeniseras finns också annan metod och utrustning beskriven.

Ett exempel är en dynamometer (tillverkare Byk-Mallinckrodt Chemische

Produ-kte GmbH) med vars hjälp en bottensats' höjd och konsistens kan

mätas. En skrivare registrerar kraft och tid för nedtryckning av ensond

genom bottensatsen.
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3.6.1.2 Experimentelia undersökningar

12 trafiklinjefärger av 4 olika fabrikat har undersökts med avseende på

sedimentationsgrad enligt ASTM D 869. I samband med dessa undersök-

ningar har också iärgernas viskositet före och efter lagring uppmätts.

Resultaten framgår av tabell 6.

  

Tabell 6. Sedimentationsgrad och viskositet för trafiklinjefärg.

Provets Sedimenta- Viskositet vid 23OC

märkning tionsgrad (ke) enligt bilaga 2
enl före efter

ASTM D 869 lagring lagring

A normal -80 8 87 88

B normal -80 5-6 80 81

C normai -80 5-6 82 79

D normal -80 8 82 83

A snabb -80 4 - 68

B snabb -80 6 - 82

C snabb -80 4-5 - 94

D snabb -80 8 - 94

A H20 -80 9 87 88

B H20 -80 1 120 122

C H20 -80 5-6 104 124

D H20 -80 9 86 86

 

Enligt Statens vägverks "Anbudsinfordran å trafiklinjefärg" skall

godkända "normaltorkande" vägfärger ha sedimentationsgrad 6 eller

högre. Som framgår av tabellen är 2 sådana färger "gränsfall" (sedi-

mentationsgrad 5-6). Enligt samma dokument skall färgens viskositet

vid 23°C vara 85i5 ke. Resultaten visar att alla 4 undersökta,

"normaltorkande" färger hargodkänd viskositet (C normal -80 ett

gränsfall),

Om samma krav skulle tillämpas på "snabbtorkande" resp vattenbaserade

färger skulle av 8 undersökta färger endast 3 godkännas.
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3.6.2 Skinnbildning

Om luft (syre) får tillträde till en färg som innehåller oxidativt torkande

bindemedel finns risk för skinnbildning. Denna risk kan minskas genom

skinnhindrande medel (anti-skinning agents).

Flera metoder för bestämning av skinnbildningsmotstånd hos färg finns

dokumenterade.

Diskussion med berörda parter har lett till uppfattningen att det ej är

nödvändigt att speciellt prova skinnbildningsmotståndet hos trafiklinje-

färg. Det bör vara tillräckligt att i samband med utvärdering av sedi-

mentationsgrad även registrera eventuell skinnbildning.

Vid bestämningen av sedimentationsgraden hos 12 trafiklinjefärger (se

föregående avsnitt) kunde i inget fall skinnbildning konstateras.

3.7 Slitstxrka

En trafiklinjefärgs livslängd beror på dess slitstyrka.

De mekanismer som påverkar slitstyrkan är trafikens nötning samt

flagning.

Flagning uppstår vid dålig vidhäftning till underlaget, sprickbildning och

då blåsor uppstår i den nylagda färgen. Vittring och eventuella kemikalier

på vägen kan i detta sammanhang också vara av betydelse.

Även halten glaspärlor kan inverka på färgens slitstyrka, speciellt under

sommarhalvåret (12).

Under vinterhalvåret är dubbdäcken den faktor som mest påverkar färgens

livslängd i vårt land.
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Enligt tyska erfarenheter (dubbdäck förbjöds l975) är en trafiklinjefärgs

livslängd vid dubbdäckstrafik endast 1/3 av livslängden vid "normal"

trafik (7). Vad gäller färgens vidhäftning till underlaget är den normalt

bättre till en åldrad väg än till en nylagd. Vidhäftningen mot ett gammalt

färglager är i allmänhet sämre än vidhäftningen mot en beläggning (20).

3 . 7 . l Provningsmetoder

3.7.l.l Laboratoriemetoder

En lämplig laboratoriemetod för provning av slitstyrkan hos trafiklinje-

färg har länge efterfrågats. Metoder som finns beskrivna är t ex:

ASTM D 968 "Fallande sand-metoden" (från 948). Färgen

appliceras på en provpanel av glas eller plåt. Speciell sand

 

får rinna mot panelen tills en viss yta blivit fri från färg.

Nötningsmotståndet bestäms.

SIS 184165 "Bestämning av torrnötningsmotstând (med

 

fallande sand) .

 

Metoden överensstämmer i huvudsak med ASTM D 968.

FTM Std No lilla Metod 6192 "Taber abrasion test".

Färgen appliceras på en metallpanel, placeras på ett rote-

rande bord och utsätts för påkänningar från ett litet gummi-

hjul. Panelen vägs före och efter provningen. Ett nötnings-

index beräknas.

Även andra simulerande trafikhjul har provats men ingen

metod har visat god korrelation med verkligheten (16).

Enligt uppgift (17) finns planer inom FHWA (Federal Highway Administra-

tion) på att utveckla en accelererad laboratorietest. Vid provningen

skall hänsyn tas till trafikvolym, klimat, beläggning och andra faktorer.
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3.7.1.2 Fältmetoder

Fältprovningar är och förblir utslagsgivande när det gäller slitstyrkan

hos trafiklinjefärg. Endast i fält kan slutgiltigt inverkan av trafik och

miljö utvärderas. Utvärderingen sker vanligtvis genom visuell (subjektiv)

bedömning, vilket t ex är fallet i Sverige. I vissa länder utnyttjas vid

bedömningen något hjälpmedel som fotografiska referenser eller mätgitter

(7).

I länder som t ex Västtyskland, Frankrike och Schweiz finns möjligheter

att under likvärdiga förhållanden testa alla färger på speciella provsträckor.

Godkända material släpps fria för försäljning på marknaden. I Sverige

finns inte denna möjlighet, varför en lämplig laboratoriemetod skulle

kunna fylla en stor funktion då det gäller att sortera bort de minst håll-

bara färgerna.

3.7.2 Experimentella undersökningar

Inom det aktuella projektet har undersökningar påbörjats med syftet att

ta fram en ny laboratoriemetod för provning avslitstyrkan hos trafiklinje-

färg. Metoden avser främst att simulera dubbdäcksslitage.

På speciella provkroppar av asfaltbetong appliceras färg. Provkropparna

provas i en s k trögerapparat (2) där de utsätts för simulerat dubbdäcks-

slitage. Provningarna kan utföras före och efter lagring (eventuellt i en

weatherometer) och vid olika temperaturer.

Utvärdering av slitaget sker genom ljusreflektionsmätning.

En provserie med 16 provkroppar testades. Provfärgen utgjordes av en

konventionell lösningsmedelsbaserad alkydfärg. Färgen applicerades på

provkroppar tillverkade av ett mörkt stenmaterial ("Diabas; Vargön")

med största kornstorlek 4 mm. Appliceringen av färg skedde med pensel.

Färgens temperatur var vid appliceringen SOOC. Filmtjockleken var

O,3l-O,42 mm.
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Ett dygn efter appliceringen kördes provkropparna i trögerapparaten.

Provningarna utfördes vid rumstemperatur.

Trögerapparaten arbetar normalt med ett tryck av 500 kPa på nålarna.

Detta visade sig vara en för stor påkänning för färgen. Trycket sänktes

därför till 250 kPa, det lägsta tryck vid vilket apparaten kan arbeta

jämnt.

Provkropparna provades under 1-11 perioder (l period = 40 s).

Före och efter slitageprovningen uppmättes reflektansen med en Hunter-

lab-reflektansmätare.

Resultaten framgår av tabell 7 och figur 5.

Nålarna visade en tendens att "svärta" efter en viss tid (>1O perioder).

Detta har medfört en något för låg reflektans för provkroppar 7-10

samt 15-16. Detta problem bör inte vara svårt att komma till rätta

med. (Rengöring av nålarna utfördes efter prov nr 10, vilket också dia-

grammet illustrerar.)

Resultaten av utförda prövningar samt tidigare erfarenhet av slitage-

provning med trögerapparat på vägmarkeringsmassor indikerar att det

finns anledning att vidare utveckla denna metod och prova dess korrela-

tion med verkligheten.
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As

YS : reflektansen för den slitna ytan.

Tabell 7 Reflektans för trafiklinjefärg efter slitageprovning i

trögerapparat.

Provets Antal Reflektans, enl ClE-norm 1931

märkning slitage
perioder Yi Ye Ys

1 1 85,0; 84,5 81,8; 81,8 79,9
2 1 83 1; 84 2 9; ,6 79,0
2 79,5

3 3 83,1: 82,7 74,8; 75,0 69,9
4 3 8 ; 84,4 76,9; 77,0 72,4
i 71,2

5 5 84,5; 84,0 63,6; 63,7 50,8
6 5 84 6; 85,0 67,4; 67 4 56,5
52 53,7

7 7 84,1; 83,8 60,7; 60,6 46,2

8 7 84,9; 85,1 59,9; 59,7 44,1
2 45,2

9* 9 83,1; 83,6 53,6; 53,8 35,2
10* 9 82,5; 83,0 51,5; 51,5 32,0
11 9 85,1; 85,5 60,1; 60,0 44,4

12 9 85,1; 85,7 65,6; 65,5 53,2
13 9 84,8; 84,7 64,8; 64,6 52,1
14 9 83,3; 83,7 59,8; 59,7 45,0
i 48,7

15 11 85,4; 85,9 49,3; 49,5 26,7
16 11 84,2; 84,6 46,5; 46,5 22,8
i 24,8

AOYe-(Ao-A5)Yf
ys = I ar

Ye : reflektansen för den totala ytan efter provning.

Yf = reflektansen för den tøtala ytan före provning.

As = den slitna arean (4835 mmz)

Ao = provkroppens totala area (7854 mmz).

*)Ej inlagt i figur 5 (se text).
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4 ANTAL SLlTAGE PERIODER

 

*-

90 100 REFLEKTANS

 

Figur 5. Reflektans för trafiklinjefärg efter slitageprovning i tröger-

apparat.

3.8 Blödningsgrad

 

Blödning kan förekomma i en lösningsmedelsbaserad trafiklinjefärg om

t ex färgen innehåller för mycket lösningsmedel och/eller torkar sakta.

Lösningsmedlet löser då upp en del bindemedel (asfalt) från underlaget.

Bindemedlet migrerar upp i färgen och åstadkommer en färgförändring.

Blödning uppstår lättare vid applicering av färg på en nylagd väg än på

en åldrad väg.

I dag sprutas vägfärgen ut och har normalt kort torktid. Detta har med-

fört att blödning är ett sällan förekommande fenomen. Då utvecklingen -

dessutom tycks gå mot lösningsmedelsfria färger antas problemet i

framtiden få än mindre betydelse.
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3 .8 . l Provningsmetoder

Den laboratoriemetod som framför allt använts för provning av blödnings-

grad är ASTM D 969 "Laboratory test for degree of bleeding of traffic

paint". Färgen appliceras på en testplatta av stenkolstjära eller asfalt

samt på icke-blödande underlag av cellofantejp. Färgytorna jämförs.

Utvärdering sker med hjälp av fotografiska referenser enligt ASTM D 868

"Evaluating degree of bleeding of traffic paint".

Metoden måste anses otidsenlig och korrelerar enligt gjorda undersök-

ningar dåligt med verkligheten (15, 16).

Det finns i dag bättre möjligheter att bestämma färgförändringar, t ex

genom reflektansmätning. Detta kan ske så att färgen appliceras på en

provkropp, varefter reflektansen uppmäts enligt standardiserat förfarande

(CIE norm 1931). Erhållet värde jämförs sedan med reflektansen från

ett standardprov eller från samma färg applicerad på en avvägmarkerings-

massa uppgjuten provkropp.

Metoden skall vidare utvecklas inom det aktuella projektet och provningar

skall utföras i samband med slitageprovningar i trögerapparat.
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Bestämning av siLrest Sida 1

TrafikLinjefärg

 

Bestämning av siLrest

 

Traffic paint. Sieve test.

 

 

 

1. Orientering
2. Sammanfattning
3. Utrustning och kemikaLier
4. Provberedning

5. Provning
6. Beräkning
7. Rapport

1. Orientering

Denna metod är avsedd för bestämning av haLten skinn,
smuts och grova partikLar i trafikLinjefärg.

Färgen skaLL vara spädbar med xyLen för att metoden
skaLL kunna tiLLämpas.

2. Sammanfattning

Ett prov på trafikLinjefärg siLas genom ett nät med
maskvidden 0,5 mm.

SiLen vägs varefter provet häLLs genom nätet. Efter
sköLjning med xyLen och torkning vägs siLen på nytt.

Det pâ siLen kvarstannade materiaLet, uttryckt i Z av

siLat prov, kaLLas siLrest.

3. Utrustning och kemikaLier

3.1 SiL bestående av ett mässingsrör i vars ena ända ett
trädnät är fastLött. Nätet skaLL ha kvadratiska
maskor med en fri maskvidd av 0,5 mm och i övrigt upp-

fyLLa krav enLigt MBB 22.

3.2 SkâL av metaLL eLLer gLas att stäLLa siLen i.

3.3 UppsamLingskärL av metaLL eLLer gLas för siLad färg
och xyLen.

3.4 ProvkärL, voLym ca 1000 mL. LämpLigt är en 1 L färg-
burk av aLuminium med tryckLock.

3.5 Mjuk penseL.
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3.6 LämpLigt verktyg för homogenisering av prov t ex
metaLL- eLLer gLasstav.

3.7 Våg med högst onoggrannheten 0,01 9.

3.8 Torkskåp ansLutet tiLL ventiLationssystem. Skâpet skaLL
vara av expLosionsskyddat utförande, heLst ha spräng-
vägg, t ex Lacktorkskâp, och kunna instäLLas på tempe-
raturer upp tiLL 1800C.

3.9 XyLen, teknisk kvaLitet, t ex five degree enLigt ASTM D
845-67.

Anm. Säkerhetsföreskrifter

 

äâåâQKiâk

XyLen är kLassat som vâdLigt ämne och skaLL hanteras i

dragskâp.

I Lösningsmedestaserad färg ingår t ex toLuen, xyLen,
bensen och/eLLer andra LösningsmedeL. Nämnda Lösnings-
medeL är kLassade som vädLiga ämnen varför färgen skaLL
hanteras i dragskâp. Försiktighet skaLL iakttas när ett
provkärL öppnas då risk för övertryck p g a förângat

LösningsmedeL föreLigger.

XyLen tiLLhör brandfarLighetskLass 1 eLLer Za. Försik-
tighet måste därför iakttas vid LösningsmedLets hand-
havande, viLket också gäLLer för_färgens handhavande.

BrandsLäckare och nöddusch skaLL vara pLacerade i
ansLutning tiLL den pLats där arbetena bedrivs.

För ytterLigare information rörande säkerhetsaspekter

vid Laboratoriearbete, se t ex VTI MeddeLande nr 218
(1980).

4. Provberedning

 

4.1 föggggggâökning av prov

Notera eventueLLa defekter eLLer Läckor på det tiLL
Laboratoriet inkomna provkärLet. Kassera provet om det
kan anses ha påverkats under tranSporten tiLL Laborato-
riet. Gör provkärLets Lock fritt från smuts och damm.
öppna kärLet försiktigt. Uppskatta (i voL-X) och notera

hur stor deL av burken som ej är fyLLd med färg ( tom-
rummet"). Kassera färgen om-Ekinn, smuts eLLer andra
föroreningar kan iakttas.
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4.2 Homogenisering och neddeLning

 

Homogenisera provet omsorgsfuLLt (stora provmängder om
10-20 Liter kan efter förundersökningen ånyo tiLLsLutas
och ruLLas runt. Härigenom underLättas homogeniseringen.)

Rör upp eventueLL bottensats för hand med LämpLigt
verktyg, t ex en metaLLstav (se 3.6) tiLL en homogen
färgbLandning. Är detta inte möjLigt, kassera provet.

NeddeLa därefter provet i torra, rena och täta kärL
av metaLL. LämpLiga kärL är färgburkar med voLym
0,5 eLLer 1 Liter. Använd ej kärL av pLast; FyLL
kärLen tiLL ca 95 % och förse dem tiLL sLut med tätt-
sLutande Lock.

 

Tag för siLtesten ut ett prov på ca 1000 mL.

5. Provning

 

5-1 yäsnine:-etimânt

Gör vägningar med avLäsning på 0,01 g eLLer bättre.

5.2 Invägning och siLning

Torka siLen (3.1) och skåLen (3.2) ca en haLvtimme i
torkskåp (3.8) vid 105-1100C. Väg dem tiLLsammans efter
avsvaLning i Laboratorieatmosfär under 25 i 5 min.

Homogenisera ca 1000 mL neddeLat prov (4.2) och väg
burken med prov. HäLL sedan färgen genom siLen (se
figur 1) och väg provburken igen.

SköLj siLen med xyLen tiLLs vätskan som passerar siLen

är ofärgad (bearbeta vid behov siLen försiktigt med
en Liten penseL under sköLjningen).

PLacera siLen i härför avsedd skåL.
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Figur 1. LämpLig uppstäLLning vid siLning av prov.
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5-3 :9552199

Torka siL och skâL i torkskåp vid 160-1800C under ca 1
timme.

5-4 Mäsnins

Efter avsvaLning i Laboratorieatmosfär under 30 i 5

minuter, väg siLen i skâLen.

Vid provning görs normaLt en bestämning.

Provberedning och provning skaLL utföras så att minsta
möjLiga förLust av LösningsmedeL uppkommer och färgen
för övrigt inte påverkas.

6. Beräkning

 

SiLresten, S, anges i viktprocent av anaLysprov och
beräknas enLigt föLjande:

3 :_Qs- 100 där
mi

mi = vikt av anatysprov i gram

vikt av siLrest i gramms

SiLresten beräknas med 2 decimaLer.

7. Rapport

 

Vid kontroLL av siLrest skaLL provningsrapporten ge
besked om

a)-att provningen utförts enLigt denna metod

b) iakttageLser som gjorts vid förundersökningen

c) siLrest





Bestämning av viskositet med
Stormer-viskosimeter

TrafikLinjefärg

 

Sida 1

Bestämning av viskositet med Stormer-viskosimeter

 

Traffic paint. Determination of viscosity using the Stormer viscosimeter.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Orientering

Sammanfattning
Utrustning
Provberedning

Provning

Beräkning
Precision, eve
Rapport

ntueLL upprepning

BiLaga: KontroLL av viskosimeter

 

Denna metod är avsedd för bestämning av Viskositeten

hos trafikLinjefärg med Stormer-viskosimeter.

Stormer-viskosimetern är en rotationsviskosimeter som
arbetar vid Låga skjuvhastigheter.Uppmätt viskositet,
som är den Last i gram viLken krävs för att åstadkomma
en given rotationshastighet, ger en indikation om färgens
hanterbarhet vid Låga skjuvhastigheter (t ex vid omrör-
ning, överföring från containers och pumpning). ResuL-
tatet säger emeLLertid ingenting direkt om färgens
reoLogiska egenskaper vid sprutning.

Metoden är utformad på grundvaL av ASTM D 562 Standard
Test Method of Consistency of paints using the Stormer
viscometer" samt SIS 184104 "Färg och Lack - Undersök-
ning och beredning av prov för provning".

  

1. Orientering

2. Sammanfattning

3. Utrustning

3.1

Ett prov på trafikLinjefärg tempereras tiLL 23 i 10C
varefter en rotor nedsänks i provet. Den Last, som får

rotorn att rotera i färgen med en hastighet av 100
varv på ca 30 sekunder bestäms. Viskositeten (i krebs-

enheter) avLäses i tabeLL.

Viskosimeter, Thomas-Stormer (utan stroboskopmätare)
enLigt ASTM D 562 (se figur 1). Viskosimetern kan
erhåLLas från t ex AB CromocoL, Essingen 18, 112 64

STOCKHOLM.



Bestämning av viskos
Stormer-viskosimeter

3.2

3.3

3.4

3.5

itet med Sida 2

Vattenbad för temperering av prov.

Badet skaLL vara utrustat med termostat, omrörare och

kyLsLinga, viLka skaLL hâLLa vattentemperaturen inom
23 i 10C samt kontroLLtermometer med högst onoggrannheten

Termometer för temperaturer 23 i 10C och med högst
onoggrannheten 0,10C.

Tätt provkärL av metaLL med tättsLutande Lock, voLym

500 mL, innerdiameter 90 i 5 mm. LämpLigen normaL
färgburk av aLuminium med tryckLock.

LämpLigt verktyg för homogenisering av prov t ex
metaLL- etter gLasstav.

 

     

 

Figur 1. Thomas-Stormer-viskosimeter.

Anm. Säkerhetsföreskrifter

 

üätâeziêkl brandfara
I Lösningsmedestaserad trafikLinjefärg ingår t ex
toLuen, xyLen, bensin och/eLLer andra LösningsmedeL.
Nämnda LösningsmedeL är kLassade som vådLiga ämnen
varför färgen skaLL hanteras i dragskåp. ToLuen, xyLen

och bensin är mycket brandfarLiga.
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Försiktighet skaLL också iakttas när ett provkärL
öppnas då risk för övertryck p 9 a förângat Lösnings-
medeL föreLigger.

För ytterLigare information rörande säkerhetsaspekter
vid Laboratoriearbete, se t ex VTI MeddeLande nr 218
(1980).

Eêcyngssâêkning av prev

 

Notera eventueLLa defekter eLLer Läckor på det tiLL

Laboratoriet inkomna provkärLet. Kassera provet om det

kan anses ha påverkats under transporten tiLL Laboratoriet.

Gör provkärLets Lock fritt från smuts och damm. öppna

kärLet försiktigt.

Uppskatta (i voL-%) och notera hur stor deL av burken

som ej är fyLLd med färg ("tomrummet").

Kassera färgen om skinn, smuts eLLer andra föroreningar
kan iakttas.

 

 

ägmggggisering och neddeLning

4. Provberedning

4.1

4.2

5. Provning

 

Homogenisera provet omsorgsfuLLt (stora mängder om 10-
20 Liter kan efter förundersökningen ånyo tiLLsLutas
och ruLLas runt. Härigenom underLättas homogeniseringen.)

Rör upp eventueLL bottensats för hand med LämpLigt

verktyg, t ex en metaLLstav (se 3.5) tiLL en homogen

färgbLandning. Är detta inte möjLigt, kassera provet.

NeddeLa därefter provet i torra, rena och täta kärL
av metaLL. LämpLiga kärL är färgburkar med voLym
0,5 eLLer 1 Liter. Använd ej kärL av pLast. FyLL
kärLen tiLL ca 95 % och förse dem tiLL sLut med tätt-
sLutande Lock.

 

FyLL för viskositetsbestämningen en provburk (3.4)

tiLL 20 i 2 mm från burkens övre kant. Om den totaLa
provmängden överstiger 5 L, tag ut två prov. Ett av

proven tas då i början av satsen och det andra i sLutet.

Härigenom kontroLLeras att heLa provet homogeniserats
effektivt. Vid en totaL provmängd på 5 L eLLer mindre
undersök endast ett anaLysprov.

TiLLsLut provburken väL.

PLacera omedeLbart det neddeLade provet i vattenbadet

(3.2) för temperering tiLL 23 i 10C under högst en
timme.
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AvLägsna Locket och rör om provet grundLigt för hand
50 varv med gLasstav (3.5).

PLacera omedeLbart provkärLet på viskosimeterns härför
avsedda pLatta. Spänn fast kärLet och höj det så att
rotorn kommer ner i färgen så Långt att färgen når
det på rotorn inristade märket.

Bestäm den Last som erfordras för att rotorn skaLL
rotera 100 varv på ca 30 sekunder. Börja tidtagningen
då omröraren är igång. (Rotorn skaLL gå minst 10 varv
innan tidtagningen börjar.)

VäLj en totaLvikt som ger en avLäsning så nära 30
sekunder som möjLigt eLLer två något skiLda totaLvikter
som ger tider > respektive < 30 sekunder inom ett inter-
vaLL på 27-33 sekunder.

Vid provning görs normaLt minst två avLäsningar inom
godkänt område på samma anaLysprov. Temperaturen skaLL
under provning vara 23 i 10C.

Provberedning och provning skaLL utföras så att minsta
möjLiga förLust av LösningsmedeL uppstår och färgen

för övrigt inte påverkas.

Prov som en gång utsatts för viskositetsbestämning
får inte provas på nytt.

Den vid provning bestämda Lasten omvandLas tiLL motsva-
rande viskositet i krebsenheter (ke) med hjäLp av ta-

Viskositeten anges utan decimaLer.

 

Om skiLLnaden i viskositet meLLan två avLäsningar
utförda på samma anaLysprov ej överstiger 2 krebsen-
heter godtas värdena. Är skiLLnaden större göres
ytterLigare två avLäsningar. MedeLvärdet av sathiga
avLäsningar beräknas. EnskiLt värde som avviker från
medeLvärdet med mer än 2 krebsenheter förkastas som

6. Beräkning

beLL 1.

7. Precision, eventueLL upprepning

7.1 Ett agaLysprgv

extremvärde.

7.2 Två anaLZsprov

För varje anaLysprov förfars enLigt 7.1. Om skiLLnaden
i viskositetsmedetvärdena hos de bägge anaLysproven
ej överstiger 3 krebsenheter godtas värdena. Är skiLL-
naden meLLan medeLvärdena större kasseras Laboratorie-
provet p 9 a ofuLLständig homogenisering.
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Det aritmetiska medeLvårdet beräknas ur sathiga god-

tagna värden.

Vid kontroLL av viskositet skaLL provningsrapporten ge

besked om

a) att provningen utförts enLigt denna metod

b) iakttageLser som gjorts vid förundersökningen

c) provningstemperaturen

d) viskositeten i krebsenheter, medeLvârde och sathiga

godtagna vården

TabeLL 1. Viskositet i krebsenheter med Stormer-visko-

simeter.

Dr ande last

75 |00 125

,_,

57 63 '

69 65

60 66

67

68

69

 

TabeLLen är ett utdrag ur "Krebs' Stormer Chart with

InterpoLations" i Directions for use, Thomas-Stormer

viscosimeter, Arthur H Thomas Company.
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KontroLL av viskosimeter

 

1. Orientering
2. Utrustning
3. Utförande
4. Beräkning, precision, eventueLL upprepning
5. ResuLtat av kontroLL

1. Orientering

 

Viskosimetern kontroLLeras vid 23°C med hjäLp av en
oLja vars viskositet är känd.

2. Utrustning

 

2.1 Viskosimeter enLigt VTI-metod "TrafikLinjefärg - Bestämning
av viskositet med Stormer-viskosimeter" punkt 3.1.

2.2 Vattenbad enLigt VTI-metod TrafikLinjefärg - Bestämning
av viskositet med Stormer-viskosimeter punkt 3.2.

2.3 Termometer enLigt VTI-metod TrafikLinjefärg - Bestämning
av viskositet med Stormer-viskosimeter punkt 3.3.

2.4 ProvkärL enLigt VTI-metod "TrafikLinjefärg - Bestämning

av viskositet med Stormer-viskosimeter" punkt 3.4.

2.5 GLas eLLer metaLLstav för omrörning

2.6 - OLja för kontroLL av viskosimeter. OLjans viskositet
skaLL vara känd och Ligga i området 8,0-12,0 poise.

3. Utförande

 

FyLL ett provkärL (2.4) med oLja tiLL 20 i 2 mm från
burkens övre kant, tiLLsLut kärLet väL och pLacera
det i vattenbad (2.2) för temperering tiLL 23 i 10C.

Tag efter temperering provkärLet från vattenbadet.

AvLägsna Locket och rör om provet (2.5).

PLacera därefter provkärLet på viskosimeterns härför

avsedda pLatta. Spänn fast kärLet och höj det så att
rotorn kommer ner i oLjan så Långt att oLjan när det på
rotorn inristade märket.

Bestäm den Last, som erfordras för att rotorn skaLL
rotera 100 varv på ca 30 sekunder. Börja tidtagningen
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när omröraren är igång (Låt rotorn gå minst 10 varv
innan tidtagningen börjar). VäLj en totaLvikt som ger
en avLäsning så nära 30 sekunder som möjLigt.

Vid provning görs minst två avLäsningar.

Provets temperatur skaLL under provningen var 23 i 10C.

Samma oLja kan användas för upprepade kontroLLer.

4. Beräkning, precision, eventueLL uppräkning

 

Den vid provning bestämda Lasten utgör ett mått på
provets konsistens.

Motsvarande viskositet i krebsenheter avLäses i diagram 1.

Om skiLLnaden i viskositet meLLan tvâ avLäsningar

utförda på samma anaLysprov ej överstiger 1 krebsenhet

godtas värdena. Är skiLLnaden större förkastas
värdena och två nya avLäsningar göres. Förfarandet
upprepas tiLL dess tvâ avLäsningar erhåLLes som skiLjer
sig från varandra med högst 1 krebsenhet. Det aritmetiska
medeLvärdet av de bägge godtagna avLäsningarna beräk-
nas.

ö. Utvärdering av viskosimetern

 

Känd viskositet i poise hos kontroLLoLjan avsätts i

diagram 1 mot den vikt som erfordras för att få rotorn
att rotera 100 varv på ca 30 sekunder. Den så avsatta

punkten skaLL faLLa meLLan de i diagrammet inritade

gränsLinjerna för att den kontroLLerade viskosimetern
skaLL anses godkänd.
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Diagram 1 GränsLinjer för kontroLL av viskosimeter med
en oLja vars absoLuta viskositet i pois är känd.
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Bestämning av torktid ( No-pick-up tid")

 

Traffic paint. Determination of drying time ("No-pick-up time").

 

Denna metod är avsedd för bestämning av den s k "no-
pick-up tiden" hos trafikLinjefärg. No-pick-up tiden"

kan ge en indikation om färgens torktid vid appLicering

Färgen skaLL vara Lösningsmedestaserad och torka
huvudsaktigen genom fysikatisk torkning (avdunstning).

Metoden är tiLLämpbar för färger med torktider >S

Anvisningen är utformad på grundvaL av ASTM D 711 "Stan-
dard Test Method of No-pick-up time of traffic paint"
samtSIS 184104 "Färg och Lack - Undersökning och bered-
ning av prov för provning".

 

Ett prov på trafikLinjefärg appLiceras i form av en
fiLm på en testpLatta.

Ett provhjuL bestående av en stâLcyLinder med O-ringar
får ruLLa fritt nedför ett sLuttande pLan och över

fiLmen vid bestämda tidpunkter. Tiden från det fiLmen
appLicerats tiLLs dess ingen färg Längre fastnar på

ringarna kaLLas färgens "no-pick-up tid .

 

1. Orientering
2. Sammanfattning
3. Utrustning
4. Provberedning
5. Provning

6. Precision, eventueLL upprepning
7. Rapport

1. Orientering

på väg.

minuter.

2. Sammanfattning

3. Utrustning och kemikaLier

3.1 ProvhjuL av stâL med tiLLhörande O-ringar och sLuttande
pLan enLigt ASTM D 711-75. En schematisk biLd av utrust-

ningen ges i figur 1.

Ringarna skaLL förvaras i tiLLsLuten pLastpâse meLLan

provningstiLLfäLLena.
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3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

Utrustningen kan bL a erhâLLas från AB CromocoL, Essinge-
ringen 18, 112 64 STOCKHOLM.

TestpLatta av pLant fönstergLas. GLaspLattans jämnhet
får ej variera med mer än i0,01 mm_ LämpLiga mått är
ca 100 x 200 x 3 mm.

FiLmappLikator, handdriven eLLer motordriven. AppLikatorn
skaLL möjLiggöra appLicering av fiLm med vâttjockLek

0,400 i 0,01 mm och bredd 80 i 5 mm.

VåtskikttjockLeksmätare, indeLad i steg om 0,025 mm,
t ex Erichsen Typ 333.

Tidur.

LämpLigt verktyg för homogenisering av prov t ex
metaLL- eLLer gLasstav.

Mjuk bomuLLstrasa eLLer papper, t ex KLeenex, för avtork-

ning av O-ringar.

Aceton, teknisk kvaLitet.

Anm. Säkerhetsföreskrifter

 

äälêinêEz-§EêDäiêEê
Aceton är en mycket Lätthyktig och brandfarLig vätska.
Bngorna ger med Luft expLosiva bLandningar. Vätskan
skaLL hanteras i dragskâp med största försiktighet.

I Lösningsmedestaserad trafikLinjefärg ingår t ex

toLuen, xyLen, bensin och/eLLer andra Lösningsmedet.
Nämnda LösningsmedeL är kLassade som vådLiga ämnen,
varför färgenskaLL hanteras i dragskåp. ToLuen, xyLen
och bensin är mycket brandfarLiga. Försiktighet ska
iakttagas.

Försiktighet skaLL också iakttas när ett provkärL
öppnas då risk för övertryck p 9 a iörängat Lösnings-
medeL föreLigger.

För ytterLigare information rörande säkerhetsaspekter

vid Laboratoriearbete, se t ex VTI MeddeLande 218 (1980).
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Figur 1. ProvhjuL enLigt ASTM D 711-75.

4. Provberedning

 

4.1 Förundersökning_av_p:9v

 

Notera eventueLLa defekter eLLer Läckor på det tiLL

Laboratoriet inkomna provkärLet. Kassera provet om det

kan anses ha påverkats under transporten tiLL Labo-
ratoriet. Gör provkärLets Lock fritt från smuts och

damm. öppna kärLet försiktigt. Uppskatta (i voL-Z)
och notera hur stor det av burken som ej är fyLLd med

färg ("tomrummet"). Kassera färgen om'skinn, smuts
eLLer andra föroreningar kan iakttas.

  

4.2 Homogenisering_och neddeLning

 

 

Homogenisera provet omsorgsfuLLt (stora provmängder om

10-20 Liter kan efter förundersökningen ånyo tiLLsLutas
och ruLLas runt. Härigenom underLättas homogeniseringen.)

Rör upp eventueLL bottensats för hand med LämpLigt
verktyg, t ex en metaLLstav (se 3.6) tiLL en homogen
färgbLandning- Är detta inte möjLigt, kassera provet.

NeddeLa därefter provet i torra, rena och täta kärL
av metaLL. LämpLiga kärL är färgburkar med voLym

0,5 eLLer 1 Liter. Använd ej kärL av pLast" FyLL
kärLen tiLL ca 95 % och förse dem tiLL sLut med tätt-
sLutande Lock.
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Utför heLst provningarna i kLimatrum vid temperatur 23

i 20C och 50-60 % Luftfuktighet. (Om detta ej är möj-
Ligt skaLL aktueLLa provningsbetingeLser särskiLt anges,
se avsnitt 7.)

Provfärgens temperatur skaLL var 23 i 20C.

Preparering av provfiLm

5. Provning

5-1 ALLmän:

5.2

5.3

Rengör testpLattan (3.2) med diskmedeL och varmt vatten,
sköLj med vatten och tiLL sLut med aceton. Låt pLattan
Lufttorka.

PLacera pLattan på ett horisonteLLt underLag.

 

Homogenisera anaLysprovet väL. överför LämpLig
mängd färg på testpLattan och stryk omedeLbart ut
färgen i form av en fiLm med hjäLp av appLikatorn

(3.3). Starta tiduret.

KontroLLera färgfiLmens våttjockLek omedeLbart efter
appLiceringen med en våtskikttjockteksmätare (3.4) på
minst två stäLLen. Rör härvid mätaren något i sidLed
utan att skada fiLmen så att mätaren ej viLar på någon
partikeL i färgen, viLket kan påverka mätresuLtatet.

"no-pigk:up tid"Bestämning av

PLacera sLuttande pLan och testpLatta intiLL varandra.

Avståndet från pLanets nedre ända tiLL testfitmen skaLL°

V3r 10 i 2 mm. PLacera provhjuLet på det sLuttande pLanet
(jfr figur 1). Låt hjuLet fritt ruLLa över fiLmen vid
bestämda tidpunkter. (HjuLet får vid starten inte ges
en "skjuts" över kanten.)

Notera den tid (no-pick-up tiden) som förfLutit från

det fiLmen appLicerats tiLLs dess ingen färg Längre

fastnar på O-ringarna.

Torka av ringarna snabbt med aceton sedan hjuLet ruLLat
över fiLmen. Låt acetonet avdunsta fuLLständigt innan

hjuLet åter får passera fiLmen. (HjuLet skaLL varje
gång träffa en orörd deL av fiLmen.)

Vid provning görs normaLt minst två bestämningar, dvs

två testpLattor undersöks.

Provberedning och preparering av provfiLm skaLL utföras
så att minsta möjLiga förLust av LösningsmedeL upp-
kommer.
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Precision, eventueLL upprepning

 

7. Rapport

 

Om skiLLnaden i torktid meLLan två anaLysprov ej över-
stiger 2 minuter godtas värdena. Är skiLLnaden större
görs ytterLigare 2 provningar. MedeLvärdet av sathiga
godkända värden beräknas. "No-pick-up tiden" anges i
heta minuter.

Vid kontroLL av torktid ("no-pick-up tid") skaLL prov-
ningsrapporten ge besked om

a)

b)

c)

d)

att provningen utförts enLigt denna metod

iakttageLser som gjorts vid förundersökningen

temperatur och Luftfuktighet i provningsLokaLen

"no-pick-up tiden" i minuter, medeLvärde och samt-
Liga godtagna värden
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TrafikLinjefärg

 

Bestämning av densitet

 

Traffic paint. Determination of density.

O
O
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Orientering
Sammanfattning
Utrustning
Provberedning
Provning
Beräkning
Precision, eventueLL upprepning
Rapport

BiLaga: KaLibrering av pyknometer

1. Orientering

 

2.

Denna metod är avsedd för bestämning av densiteten
hos trafikLinjefärg och överensstämmer i huvudsak
med SIS 184111 "Färg och Lack - Bestämning av densitet .

Sammanfattning

 

3.

En pyknometer vägs tom och med prov. Densiteten beräk-
nas ur provets vikt och pyknometerns voLym.

Utrustning

 

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

Pyknometer av formbeständigt materiaL, voLym 100 i 2,5
mL, t ex Erichsen Mod. 290/1 100 cm3/200C. Pyknometern
skaLL vara så utformad att den heLt kan fyLLas med prov

(inga Luftrum).

Vâg med högst onoggrannheten 0,1 g.

Vattenbad för temperering av prov. Badet skaLL vara
utrustat med termostat, omrörare och kyLsLinga, viLka
skaLL hâLLa vattentemperaturen inom 23 i 0,50C, samt
kontroLLtermometer med högst onoggrannheten 0,1OC.

LämpLigt verktyg för homogenisering av prov t ex
metaLL- eLLer gLasstav.

Termometer för temperaturer 23 i 0,50C.
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Anm. Säkerhetsföreskrifter

 

HäLsorisk, brandfarê

I Lösningsmedetsbaserad trafikLinjefärg ingår t ex
toLuen, xyLen, bensin och/eLLer andra LösningsmedeL.
Nämnda LösningsmedeL är kLassade som vådLiga ämnen,
varför färgen skaLL hanteras i dragskåp. ToLuen, xyLen
och bensin är mycket brandfarLiga.

Försiktighet skaLL också iakttas när ett provkärL
öppnas då risk för övertryck p g a förångat Lösnings-
medeL föreLigger.

För ytterLigare information rörande säkerhetsaspekter
vid Laboratoriearbete, se t ex VTI MeddeLande nr 218
(1980).

4. Provberedning

 

4-1 Eêzynészâêäning_êy_ecex

Notera eventueLLa defekter eLLer Läckor på det tiLL

Laboratoriet inkomna provkärLet. Kassera provet om det

kan anses ha påverkats under transporten tiLL Laboratoriet.

Gör provkärLets Lock fritt från smuts och damm. öppna

kärLet försiktigt. Uppskatta (i voL-Z) och notera hur
stor deL av burken som ej är fyLLd med färg ("tom-
rummet"). Kassera färgen-om skinn, smuts eLLer andra
föroreningar kan iakttas.

  

4.2 Homogenisering och geddeLning

 

Homogenisera provet omsorgsfuLLt (stora provmängder om
10-20 Liter kan efter förundersökningen ånyo tiLLsLutas
och ruLLas runt. Härigenom underLättas homogeniseringen.)

Rör upp eventueLL bottensats för hand med Lämptigt

verktyg, t ex en metaLLstav (se 3.4) tiLL en homogen
färgbLandning. Är detta inte möjLigt, kassera provet.

NeddeLa därefter provet i torra, rena och täta kärL
av metaLL. LämpLiga kärL är färgburkar med voLym
0,5 eLLer 1 Liter. Använd ej kärL av pLast" FyLL
kärLen tiLL ca 95 % och förse dem tiLL sLut med tätt-
sLutande Lock.

 

Ta för densitetsbestämningen ut ett prov på 500 mL
och temperera detta tiLL 23 i 0,50C.
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5. Provning

 

5-1 Mäsnins

Gör vägningarna med avLäsning på 0,1 g eLLer bättre.

Väg pyknometern tom med Lock och fyLL den därefter
med tempererat (provets temperatur kontroLLeras) och

väL homogeniserat prov. Provet skaLL vara fritt från
LuftbLâsor. Sätt därefter på Locket så att provöver-
skottet pressas ut genom håLet i Locket.

Väg efter noggrann avtorkning pyknometern med Lock och
prov.

Vid provning görs normaLt minst två bestämningar.

Provberedning och provning skaLL utföras så att minsta
möjLiga förLust av Lösningsmedet uppkommer och färgen
för övrigt inte påverkas.

 

o. Beräkning

Densiteten, p, anges i g/mL och beräknas enLigt föLjande:

p = m2 ' m1

v

m1 = vikt av pyknometer med Lock, g

m2 = vikt av pyknometer med Lock + prov, 9

v = pyknometerns voLym bestämd enLigt biLaga, mL

Densiteten beräknas med 2 decimaLer.

7. Precision, eventueLL upprepning

 

Om skiLLnaden i densitet vid två bestämningar ej över-
stiger 0,02 enheter godtas värdena. Är skiLLnaden

större utförs ytterLigare två bestämningar. Därefter
beräknas standardavvikeLsen på grundvat av sathiga
bestämningar. ErhâLLs därvid en standardavvikeLse som
är större än 0,015 enheter utförs strykning av even-
tueLLa extremdata enLigt MBB 15-74.

Det aritmetiska medeLvärdet beräknas ur sathiga god-

tagna värden.
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Vid kontroLL av densitet skaLL provningsrapporten ge

besked om

a) att provningen utförts enLigt denna metod

b) iakttageLser som gjorts vid förundersökningen

c) provets temperatur

d) densitet, medeLvärde avrundat tiLL 2 decimaLer

och sathiga godtagna värden
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KaLibrering av pyknometer

  

  

1. Orientering
2. Utrustning
3. Utförande
4. Beräkning

5. Precision
6. Rapport

1. Orientering

2. Utrustning

2.1

2.2

2.3

2.4

3. Utförande

4. Beräkning

 

Pyknometern kaLibreras genom att den vägs tom och fyLLd
med vatten vid temperaturen 230C.

Pyknometer enLigt VTI-metod "TrafikLinjefärg - Bestämning
av densitet punkt 3.1.

Väg enLigt VTI-metod "TrafikLinjeiärg - Bestämning av

densitet punkt 3.2.

Vattenbad enLigt VTI-metod TraiikLinjefärg - Bestämning
av densitet" punkt 3.3.

DestiLLerat eLLer avjoniserat vatten.

Pyknometern kaLibreras med jämna meLLanrum, eftersom
dess vikt och voLym kan ändras med tiden genom nötning
m m.

Väg pyknometern med Lock och fth den därefter med

destiLLerat eLLer avjoniserat vatten, 23 i 0,50C. Sätt
på Locket så att överskottet av vatten pressas ut genom

centrumhâLet. Torka av pyknometern noggrannt och väg
den omedeLbart.

Minst tre bestämningar utförs.

VoLymen anges i mL och beräknas enLigt föLjande:

v :m3 * m1

9

< II pyknometervoLym, mL

m1 = vikt av pyknometer med Lock, g
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6. Rapport
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m3 vikt av vattenfyLLd pyknometer med Lock, g

vattnets densitet vid 230C (kan med tiLLräckLig
noggrannhet sättas tiLL 1), g/mL

'
O ll

Värdena godtas om skiLLnaden meLLan det största och
minsta värdet för pyknometerns voLym är mindre än

0,1 mL.

Är skiLLnaden större, utförs ytterLigare tre bestäm-
ningar, varefter strykning av eventueLLa extremdata
sker enLigt MBB 15 oavsett standardavviketsens stortek.

Det aritmetiska medeLvärdet beräknas ur sathiga god-
tagna värden.

Rapporten skaLL ge besked om

a) att bestämningen utförts enLigt denna metod

b) pyknometerns vikt angiven i gram med två decimaLer

c) pyknometerns voLym angiven i mL med två decimaLer
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TrafikLinjefärg

 

Bestämning av vikttorrhaLt

 

Traffic paint. Determination of the mass non-voLative (and voLative) matter.

1. Orientering
2. Sammanfattning
3. Utrustning
4. Provberedning
S. Provning

6. Beräkning
7. Precision, eventueLL upprepning

8. Rapport

1. Orientering

 

Denna metod är avsedd för bestämning av haLten icke-
fLyktiga (och haLten fLyktiga) ämnen hos trafikLinje-
färg vid en given temperatur och efter en bestämd
tid.

Färgen skaLL vara av Lösningsmedetsbaserad typ och ha

en torktid ("no-pick-up-tid") på >5 minuter enLigt
VTI-metod "TrafikLinjefärg - Bestämning av torktid".

Metoden är utformad på grundvaL av SIS 184122 "Färg
och Lack - Bestämning av haLt fLyktiga och haLt icke
fLyktiga ämnen (vikttorrhatt) samt SIS 184107 "Färg
och Lack - Undersökning och beredning av prov för

provning".

2. Sammanfattning

 

Ett prov på trafikLinjefärg vägs in på ett Lock, får
torka vid 1050C under 3 timmar och vägs därefter igen.
Hatten icke fLyktiga ämnen (vikttorrhaLten) beräknas.

3. Utrustning

 

3.1 Lock av förtent pLåt eLLer aLuminium, innerdiameter

75 i 5 mm och höjd 5 i 3 mm. LämpLigt är ett färg-
burksLock.

3.2 LämpLigt verktyg för homogenisering av prov t ex
metaLL- eLLer gLasstav.

3.3 Liten bägare av gLas med pip. LämpLig voLym SO mL.
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3.4

3.5

3.6

Provberedning

Sida 2

Anatysvåg med högst onoggrannheten 0,001 9.

Torkskåp ansLutet tiLL ventiLationssystem. Skåpet skaLL
kunna instäLLas på temperaturer upp tiLL minst 1050C.

Exsickator.

Anm. Säkerhetsföreskrifter

 

 

4.1

4.2

HäLsorisk

I Lösningsmedestaserad trafikLinjefärg ingår t ex
toLuen, xyLen, bensin och/eLLer andra LösningsmedeL.
Nämnda LösningsmedeL är kLassade som vådLiga ämnen,
varför färgen skaLL hanteras i dragskåp. ToLuen, xyLen
och bensin är mycket brandfarLiga.

Försiktighet skaLL också iakttas när ett provkärL
öppnas då risk för övertryck p 9 a förångat Lösnings-
medeL föreLigger.

För ytterLigare information rörande säkerhetsaspekter

vid Laboratoriearbete, se t ex VTI MeddeLande nr 218
(1980).

Eê599§22§êånins_ây_assy

Notera eventueLLa defekter eLLer Läckor på det tiLL

Laboratoriet inkomnå_5?5VkärLet. ?3535?a provet om det
kan anses ha påverkats under tranSporten tiLL Laboratoriet.
Gör provkärLets Lock fritt från smuts och damm. öppna

kärLet försiktigt. Uppskatta (i voL-Z) och notera hur
stor deL av burken som ej är fyLLd med färg ("tomrummet").
Kassera färgen om skinn:_smuts eLLer andra föroreningar
kan iakttas.

  

Bomoseniserins 92h-2s992inins

 

Provning

 

5.1

Homogenisera provet omsorgsfuLLt (stora provmängder om
10-20 Liter kan efter förundersökningen ånyo tiLLsLutas
och ruLLas runt. Härigenom underLättas homogeniseringen.)

Rör upp eventueLL bottensats för hand med LämpLigt
verktyg, t ex en metaLLstav (se 3.2) tiLL en homogen

färgbLandning. Är detta inte möjLigt, kassera provet.

NeddeLa därefter provet i torra, rena och täta kärt
av metaLL. LämpLiga kärL år färgburkar med voLym
0,5 eLLer 1 Liter. Använd ej kärt av pLast. FyLL
kärLen tiLL ca 95 % och förse dem tiLL sLut med tätt-
sLutande Lock.

 

YäSDÅDSL_êLLE§DE

Gör vägningarna med avLäsning på 0,001 9 eLLer bättre.
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5-2 ;nxäsning
Torka Locket (3.1) i torkskåp (3.5) vid 105 i 20C under
ca 30 minuter och Låt det därefter svaLna i exsickator.

Väg Locket på anaLysvåg (3.4) först tomt och därefter

med 2 i 0,2 g färg. Vid invägningen förfars LämpLigen
på föLjande sätt:

NeddeLat prov (ca 500 mL) homogeniseras genom omrörning
med t ex en gLasstav, varefter en deL av färgen över-
förs tiLL en mindre bägare med pip (3.3). TiLL det
vägda på vågskåLen Liggande Locket överförs sedan
omedeLbart angiven mängd färg. Vikten avLäses direkt,
varefter Locket snabbt tas bort och färgen fördeLas
jämnt på Locket genom att detta försiktigt Lutas.

5-3 19252199

PLacera Locket med prov i rumstemperatur under 20 i 5
minuter och därefter i torkskåp vid 105 i 50C under 3

timmar i 5 minuter.

5-4 Vägning

Låt Locket med prov svaLna i exsickator och väg där-

efter på nytt.

Vid provning görs normaLt två bestämningar.

Provberedning och provning skaLL utföras så att minsta
möjLiga förLust av LösningsmedeL uppstår och färgen
för övrigt inte påverkas.

ö. Beräkning

 

VikttorrhaLten (hatten icke-fLyktiga ämnen) anges i
viktprocent av anaLysprov och beräknas enLigt föLjande:

v = 23.- 100 där
mi

v = vikttorrhaLt i procent av anaLysprov

mi = vikt av invägt prov i gram

mt = vikt av prov efter torkning i gram

VikttorrhaLten beräknas med 1 decimaL.
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7.

Sida 4

Precision, eventueLL upprepning

 

8. Rapport

 

Om skiLLnaden i vikttorrhaLt meLLan tvâ anaLysprov inte
överstiger 1 procentenhet godtas värdena.

Är skiLLnaden större provas ytterLigare tvâ anaLysprov.

Därefter beräknas standardavvikeLsen på grundvaL av
sathiga bestämningar. ErhåLLs härvid en standardavvi-
keLse som är större än 0,75 procentenheter utförs
strykning av eventueLLa extremdata enLigt MBB 15-74.

Det aritmetiska medeLvärdet beräknas ur sathiga god-
tagna värden.

Vid kontroLL av vikttorrhaLt skaLL provningsrapporten ge
besked om

a) att provning utförts enLigt denna metod

b) iakttageLser som gjorts vid förundersökningen

c) provningstemperatur och provningstid

d) vikttorrhaLt
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TrafikLinjefärg

 

Sida 1

Bestämning av sedimentationsgrad

 

Traffic paint. Determination of degree of settLing.

 

Denna metod är avsedd för bestämning av sedimentations-
graden hos trafikLinjefärg efter 6 månaders Lagring i

rumstemperatur. Sedimentationsgraden är ett mått på
hur Lätt en färg åter kan homogeniseras efter Lagring.

I samband med bestämningen av sedimentationsgrad regist-
reras eventueLL skinnbiLdning eLLer separation.

För att erhâLLa en bättre uppfattning om färgens

Lagringsegenskaper rekommenderas bestämning av viskositet
efter Lagring.

Metoden är utformad på grundvaL av ASTM D 869 Standard

Method of EvaLuating degree of SettLing of paint" samt
SIS 184104 "Färg och Lack - Undersökning och beredning
av prov för provning".

 

 

Ett prov på trafikLinjefärg Lagras i rumstemperatur

under ca 6 månader. Med hjäLp av en spateL utvärderas
sedimentationsgraden.

Tätt provkärL av metaLL med tättsLutande Lock, voLym

500 mL, innerdiameter 90 i 5 mm. LämpLigen en normaL
färgburk av aLuminium med tryckLock.

SpateL, nedre deL är av metaLL och med dimensioner
enLigt figur 1. SpateLns vikt skaLL vara 45 i 1 g.

1. Orientering
2. Sammanfattning
3. Utrustning
4. Provberedning
5. Provning och gradering
6. YtterLigare provningar
7. Rapport

1. Orientering

2. Sammanfattning

3. Utrustning

3.1

3.2

3.3 MetaLLstav för omrörning av prov vid neddeLning.
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Anm. Säkerhetsföreskrifter

 

HäLsoriskl brandfara

 

I Lösningsmedestaserad trafikLinjefärg ingår t ex
toLuen, xyLen, bensin och/eLLer andra LösningsmedeL.
Nämnda LösningsmedeL är kLassade som vâdLiga ämnen,
varför färgen skaLL hanteras i dragskâp. ToLuen, xyLen
och bensin är mycket brandfarLiga.

Försiktighet skaLL också iakttas när ett provkårL
öppnas då risk för övertryck p 9 a förângat Lösnings-
medeL föreLigger.

För ytterLigare information rörande säkerhetsaspekter

vid Laboratoriearbete, se t ex VTI MeddeLande nr 218
(1980).
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Figur 1. SpateL (angivna mått i mm).
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Förundersökning av prov

 

Notera eventueLLa defekter eLLer Läckor på det tiLL

Laboratoriet inkomna provkärLet. Kassera provet om det

kan anses ha påverkats under tranSporten tiLL Laboratoriet.
Gör provkärLets Lock fritt från smuts och damm. öppna
kärLet försiktigt. Uppskatta (i voL-%) och notera hur
stor deL av burken som ej är fyLLd med färg ("tomrummet">.

Kassera färgen om skinn:_smuts eLLer andra föroreningar
kan iakttas.

 

 

Homogenisering_ogh negdetning

  

4. Provberedning

4.1

4.2

5. Provning

5-1 EâSEiDS

5.2 §§dimentation

Homogenisera provet omsorgsfuLLt (stora provmängder om
10-20 Liter kan efter förundersökningen ånyo tiLLsLutas
och ruLLas runt. Härigenom underLättas homogeniseringen.)

Rör upp eventueLL bottensats för hand med LämpLigt
verktyg, t ex en metaLLstav (se 3.3) tiLL en homogen
färgbLandning. Är detta inte möjLigt, kassera provet.

NedddeLa därefter provet i torra, rena och täta kärL
av metaLL. LämpLiga kärL är färgburkar med voLym
0,5 eLLer 1 Liter. Använd ej kärL av pLast. FyLL
kärLen tiLL ca 95 % och förse dem tiLL sLut med tätt-

sLutande Lock.

 

FyLL för sedimentationsanaLysen en provburk (3.1) tiLL

15 i 2 mm från burkens övre kant och tiLLsLut den
väL.

Låt det för sedimentationsanaLys neddeLade provet
(jämför 4.2) stå orört under 6 månader i 1 vecka i
rumstemperatur.

efter_tagring

öppna efter avsLutad Lagring försiktigt provburken
utan att skaka den.

Notera förekomst av skinn eLLer separation (se nedan).

Låt spateLn (3.2) faLLa av egen tyngd ner i färgen.
SpateLn skaLL härvid håLLas vinkeLrätt mot färgytan,

i nivå med burkens övre kant och över provburkens

centrum.

Greppa därefter spateLn 125 i 5 mm från dess nedre

kant. Prova färgens tiLLstånd och gradera den från 0
tiLL 10 enLigt tabeLL 1. Även udda taL kan anges.

Vid provning görs normaLt en bestämning.
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Provberedning och provning skaLL utföras så att minsta
möjLiga förLust av LösningsmedeL uppstår och färgen
för övrigt inte påverkas.

TabeLL 1. Utvärdering av sedimentationsgrad

  

Gradering Beskrivning av färgens tiLLstånd
ktass

10 Perfekt suspension. Ingen märkbar ändring
från färgens ursprungLiga tiLLstånd.

8 En definitiv känsLa av sedimentation.
Lätt utfäLLning som föLjer med upp på
spateLn. Inget signifikant motstånd mot
röreLser i sidLed med spateLn.

6 Definitiv kaka av sedimenterat pigment.
SpateLn faLLer genom kakan tiLL botten av
burken av sin egen tyngd. Definitivt motstånd
mot röreLser i sidLed* med spateLn. Samman-
hängande utfäLLning föLjer med upp på

spateLn.

4 SpateLn faLLer inte tiLL botten av burken
av egen tyngd. Definitivt motstånd mot
röreLser i sidLed* med spateLn. Färgen

kan återbLandas tiLL ett homogent tiLLstånd.

2 Då spateLn tryckts genom det sedimenterade
Lagret går spateLn knappt att röra i sidLed*.
Färgen kan emeLLertid återbLandas tiLL
homogent tiLLstånd.

0 Mycket fast kaka. Provet kan inte återbLandas

tiLL en homogen färg.

* RöreLse av spateLn i sidLed innebär att den
föres i riktning vinkeLrätt mot spateLns största

yta.

ö. YtterLigare provningar

6.1 Registrering av skinnbitdning eLLer separation

Notera i samband med att den Lagrade provburken med
prov öppnas för sedimentationsanaLys om skinn biLdats

på färgens yta eLLer om provet separerat (uppskatta
separationen i voLym*%).

6.2 Bestämning av viskositet

Homogenisera provet på nytt efter bestämning av sedimen-

tationsgrad när så är möjLigt. Bestäm viskositeten
enLigt VTI-metod "TrafikLinjefärg - Bestämning av

viskositet med Stormer-viskosimeter".
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Vid kontroLL av sedimentationsgrad skaLL
provningsrapporten ge besked om

a)

b)

c)

d)

e)

att provningen utförts enLigt denna metod

iakttageLser som gjorts vid förundersökningen

sedimentationsgrad

iakttageLser om eventueLL skinnbiLdning eLLer sepa-
ration efter Lagring

provets viskositet efter Lagring i krebsenheter
enLigt VTI-metod "TrafikLinjefårg - Bestämning av
viskositet med Stormer-viskosimeter"




