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SAMMANFATTNING

En ringanalys av vägmarkeringsfärger med fem delta-

gande laboratorier har genomförts. Tre färger av

olika fabrikat har analyserats enligt de preliminära

anvisningar som VTI utarbetat. Följande parametrar

har bestämts:

- silrest

- viskositet med Stormer-viskosimeter

- torktid

- densitet

- vikttorrbalt

Resultaten pekar på otillfredsställande reproducer-

barhet vid bestämning av viskositet och torktid.
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II

SUMMARY

Laboratory tests were made on traffic paints in five

Swedish laboratories. Three different commercial

traffic paints were analysed according to preliminary

methods developed by the National Swedish Road and

Traffic Research Institute. The following characte-

ristics were determined:

- coarse particles and foreign matter

- viscosity

- drying time

- density

- nonvolatile content

The results indicate unsatisfactory reproducibility

for determination of viscosity and drying time.
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1. INLEDNING

Preliminära anvisningar för provning av vägmärke-

ringsfärg med avseende på parametrarna silrest,

viskositet, torktid, vikttorrhalt, densitet och sedi-

mentationsgrad har utarbetats vid VTI (1). För att

få en uppfattning om reproducerbarheten vid bestäm-

ning av resp parameter har en ringanalys genomförts.

I ringanalysen har följande laboratorier deltagit:

Svenska AB Cleanosol, Kristianstad

Geveco Industri AB, Göteborg

AB Nordsjö, Arlöv

Statens Väg- och Trafikinstitut (VTI), Linkö-

ping
Statens vägverk, Järfälla

Av dessa laboratorier är de fyra förstnämnda hit-

tills (1983) de enda laboratorierna i Sverige som

regelbundet utför analyser på trafiklinjefärg.

Samtliga ovan nämnda parametrar med undantag för

sedimentationsgrad har utvärderats.

2. LABORATORIEPROV

Till VTI inkom trafiklinjefärg från tre fabrikanter

(Cleanosol, Geveco, Nordsjö). Färgerna, som var

lösningsmedelsbaserade, inkom i 20-liter plåtburkar

och neddelades vid VTI till 3 litersprov.

En 3-liters hink av varje fabrikat skickades per

express till deltagande laboratorier med en uppmaning

att utföra analyserna enligt VTIs preliminära metod-

beskrivningar nästkommande vecka.
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3. PROVNINGSRESULTAT

Samtliga till VTI inrapporterade resultat finns sam-

manställda i bilaga 1.

Ett laboratorium (nr 4) har endast utfört bestämning

av torktid.

3.1 Silrest

Vid bestämning av silrest får färgen passera ett

nät med kvadratiska maskor (maskvidd 0,5 mm). Andelen

färg som stannat på nätet (efter sköljning med

lösningsmedel) bestäms.

Inte i något laboratorium kunde påtagliga silrester

påvisas. I ett fall (av 15) erhölls värdet 0,04

vikt-% medan i övrigt värden på högst 0,01 vikt-%

inrapporterats (bilaga 1).

Ett laboratorium fann metoden "bökig" och anger

bl a att de använt 5 liter lösningsmedel (xylen)

vid varje provning.

3.2 Viskositet med Stormer-viskosimeter

Stormer-viskosimetern är en rotationsviskosimeter,

som arbetar vid låga skjuvhastigheter. Vid mätning

med denna utrustning bestäms den last i gram som

krävs för att åstadkomma en given rotationshastig-

het. Viskositeten (i krebsenheter) avläses i tabell.

Resultaten av viskositetsbestämningarna ges i ta-

bell 1. Tre laboratorier uppgav att de kalibrerat

den använda viskosimetern.
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Tabell 1 Viskositet med Stormer-viskosimeter (ke)

 

   

Traiiklinje- Laboratorium nr Varia- Medel- Std-
färg Prov- tions- värde avv

nr 1 2 3 4*) 5 område

1 86 77 83
I 2 86,87 77 83 77-87 83 3,9

i 86 77 87 83

1 75 75 73
II 2 75,76 75 73 73-82 76 3,4

i 75 75 82 73

1 82 72 81
III 2 82,83 72 80 72-85 80 4,8

2 82 72 85 80

 

Laboratorier har ej deltagit då det saknar Stormer-viskosimeter

Provningsresultaten är få, varför inga definitiva

slutsatser kan dras. Resultaten från laboratorium nr

1 och 5 pekar emellertid på relativt god överens-

stämmelse (differens 2-3 krebsenheter för samtliga

färger). Vid jämförelse med dessa båda laboratorier

har laboratorium nr 2 och 3 rapporterat låga respek-

tive höga värden. Differensen i viskositetsvärden

erhållna vid de två sistnämnda laboratorierna är

7-12 krebseneheter. Laboratorium nr 2 har för färger-

na I och III erhållit anmärkningsvärt låga värden

medan värdet för färg II överensstämmer väl

med de värden som laboratorium nr 1 och 5 erhållit.

Laboratorium nr 3 ligger speciellt högt för färg

II.

Intressant är att konstatera att laboratorium nr 2

underkänt samtliga färger. (En vägfärgs viskosi-

tet skall vara 85i5 ke vid 230C enligt Statens väg-

verks byggnadstekniska anvisningar). Ytterligare två

laboratorier har underkänt färg II. Enligt labora-
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torium nr 3 är samtliga vägfärger godkända.

3.3 Torktid

Torktiden har bestämts enligt det s k "no-pick-up-för-

farandet". Härvid appliceras färgen i form av en

film (våttjocklek 0,400 mm) på en glasplatta. Ett

provhjul bestående av en stålcylinder 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".

Resultaten av torktidsbestämningarna ges i tabell

2.

Tre laboratorier har vid provningstillfället uppmätt

luftfuktigheten och angivit denna till 50, 55 resp

40-42 %.

Tre laboratorier har angivit våtfilmtjocklek hos

samtliga prov. Denna har varierat från 0,300 till

0,425 mm. Laboratorium nr 4 har genomgående för

tunn våtfilmtjocklek (0,300-0,375 mm). Metoden före-

skriver 0,400 mm.

Två laboratorier (nr 1 och 3) har utfört provningar

på två olika ställen i laboratoriet. Vindhastigheten'

ansågs vara avsevärt högre på det ena stället

där också betydligt kortare torktider erhållits.

Laboratorium nr 1 uppmätte 7-8 minuter kortare tork-

tid för samtliga färger på den ventilerade platsen

i laboratoriet. De värden i tabell 2 som anges för

laboratorium nr 1 har uppmätts där "luftcirkulatio-

nen var ganska dålig". För laboratorium nr 3 finns
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i tabellen angivet torktider vid "i det närmaste

stillastående luft" samt inom parentes torktider,

som erhållits med "den största luftströmningen".

Ventilationens inflytande på torktiden är mycket

påtaglig.

Laboratorium nr 4 har för en färg (nr I) uppmätt

torktider i två närliggande lokaler men då inte

erhållit någon märkbar skillnad i torktid.

Tabell 2 Torktid (min)

 

 

  

Traiiklinje- Laboratorium nr Varia- Medel- Std-
färg Prov- tions- värde avv

nr 1 2 3 4 5 onwåde

1 24,24 14 12% 19
I 2 25;26 14 13 20

i 24 14 17(7) 13 20 13-24 18 4,0

1 15;16 11 91 14
11 2 17;17 11 10- 14

i 16 11 150) 104 14 10-16 13 2,3

1 27 18,5 16% 22
III 2 28 17,5 16%- 20;20

R 27 18 210%) 17 21 17-27 21 3,6

 

Utifrån erhållna resultat kan konstateras att samtliga

laboratorier rangordnat färgerna på samma sätt.

Färg nr II har den kortaste torktiden och färg nr

III den längsta. Laboratorium nr 1 har genomgående

erhållit de längsta torktiderna (mätningarna ut-

förda vid "dålig luftcirkulation"). Laboratorium nr

4 har redovisat de kortaste torktiderna. Dessa öve-

rensstämmer ganska väl med de tider laboratorium

nr 2 erhållit.

Påpekas bör att laboratorium nr 4 och 5 använt
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Tabell 3

samma provutrustning men uppmätt skillnader i tork-

tid på 4-7 minuter.

Intressant är att samtliga färger underkänts utom

färg nr II som godkänts av laboratorium nr 4. (En

vägfärgs torktid bestämd enligt "no-pick-up-metoden"

får enligt Statens vägverks byggnadstekniska anvis-

ningar ej överstiga 10 minuter.) Vid mätningar ut-

förda på plats med god ventilation har laboratorium

nr 3 erhållit godkända resultat för samtliga färger.

3.4 Densitet

Densiteten bestäms med hjälp av en pyknometer, som

vägs tom och med prov. Densiteten beräknas ur pro-

vets vikt och pyknometerns volym.

Resultaten av densitetsbestämningarna ges i tabell

3.

De tre analyserade färgerna skiljer sig ej

påtagligt från varanda vad det gäller densitet.

Densitet (g/ml)

 

Trafiklinje- Laboratorium nr Varia- Medel- Std-

  

 

färg Prov- 'üons- värde avv
nr 1 2 3 4 5 onwâde

1 1,54 1,54 *) 1,54
I 2 1,54 1,54 1,54 - 1,54 0,00

2 1,54 1,54 1,54 1,54

1 1,53 1,54 1,52
11 2 1,53 1,54 1,52 1,52-1,56 1,54 0,01

i 1,53 1,54 1,56 1,52

1 1,53 1,52 1,52
H1 2 1,52 1,52 1,521,52-1,53LL53 0431

X 1,53 1,52 1,53 1,52

 

*)Laboratoriet har ej deltagit på grund av brist på utrustning.
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Tabell 4

Provningsresultaten visar att metodens repeter- och

reproducerbarhet är tillfredsställande.

3.5 Vikttorrhalt

 

Vid bestämning av vikttorrhalt vägs ett prov in på

ett lock. Provet får torka vid lOSOC under 3 h var-

efter provet vägs på nytt. Vikttorrhalten beräknas

ur viktdifferensen.

Resultaten av vikttorrhaltbestämningarna framgår av

tabell 4.

Vikttorrhalt (vikt*%)

 

Trafiklinje- Laboratorium nr Varia- Medel- Std-

 

  

färg Prov- tjons- värde avv
nr 1 2 3 4 5 onwåde

1 74,0 72,0 *) 72,2
I 2 74,1;7451 72,3 72,2 72,2-75 73,4L 1,2

52 74,1 72,2 75 72,2

1 78,8 78,9 77,7
II 2 78,8;78,8 78,2 77,7 77,7-82 79,3 1,6

:2 78,8 78,6 82 77,7

1 78,4 76,8 75,9
Ill 2 78,3;78,6 76,8 76,0 75,9-79 77,5 1,3

i 78,4 76,5 79 75,9

 

*)Laboratoriet har ej deltagit i undersökningen.

Laboratorierna har rangordnat färgerna på samma

sätt. Färg nr II har den högsta uppmätta vikttorr-

halten och färg när I den lägsta.

Laboratorium nr 3 har redovisat de högsta och labo-

ratorium nr 5 de lägsta värdena för samtliga

färger.
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4. SLUTKOMMENTAR

Resultaten av denna ringanalys ger en viss uppfattning

om repeter- och reproducerbarheten vid laboratorie-

provning av trafiklinjefärg. Som framgår av resul-

tatredovisningen är materialet dock ur statistisk

synvinkel mycket begränsat. Några långtgående slut-

satser kan därför ej dras.

Bestämningarna av silrest och densitet pekar på god

repeter- och reproducerbarhet. Bestämningar av dessa

parametrar är därför sannolikt ej förknippade

med några större svårigheter.

För bestämningar av vikttorrhalt tycks gälla att

repeterbarheten är god men reproducerbarheten något

sämre. Vad som är acceptabel reproducerbarhet i

detta fall bör diskuteras.

Resultaten av viskositetsbestämningarna är däremot

inte entydiga. Repeterbarheten får anses vara till-

fredsställande vilket inte är fallet med reproducer-

barheten. En anledning till den dåliga överens-

stämmelsen mellan olika laboratorier kan vara otill-

fredsställande kalibrering av mätutrustningen.

Torktidsbestämningarna visar god repeterbarhet då

bestämningarna utförts på samma plats i laboratoriet.

Reproducerbarheten är emellertid dålig. Detta kan

troligen till en del tillskrivas skiftande förhål-

landen beträffande luftcirkulationen. En annan

förklaring till spridningen kan vara varierande

våtfilmtjocklek. (Ett problem kan vara att på mark-

naden nu existerande våtfilmtjockleksmätare som är

lämpliga för detta ändamål har en avläsningsnog-

grannhet på som bäst 0,020 mm.
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Resultatsammanställning

  

Labora- Trafik- Bestämning enligt preliminära VTI-anvisningar

 

torium linje-
nr färg Viskositet Densitet Vikttorrhalt Torktid Silrest

nr med Stormer- ("n0-pick-up-tid")
viskosimeter

ke g/ml vikt-Z s vikt-Z

 

1 86 (86 86 87) 1,54 (1,54 1,54) 74,1 (74,0 74,1 74,1) 248* (24 24 25 26) 0,01
2 77 (77 77) 1,54 (1,54 1,54) 72,2 (72,0 72,3) 14 (14 14) 0,01
3 I 87 1,54 _ 75 7,17* 0,00
4 13 (12,5 13 13)
5 83 (83 83) 1,54 (1,54 1,54) 72,2 (72,2 72,2) 20 (19 20) 0,00

___---__n____-____mn---_________uu-_n_-____--____--_--.-__--.-----_-___--_--_______-_____u-__-___-_.

1 75 (75 75 76) 1,53 (1,53 1,53) 78,8 (78,8 78,8 78,8) 16** (15 16 17 17) 0,01
2 75 (75 75) 1,54 (1,54 1,54) 78,6 (78,9 78,2) 11 (11 11) 0,01
3 II 82 1,56 82 7;15* 0,00
4 10 (9 10)
5 73 (73 73) 1,52 (1,52 1,52) 77,7 (77,7 77,7) 14 (14 14) 0,00

1 82 (82 82 83) 1,53 (1,53 1,52) 78,4 (78,4 78,3 78,6) 278* (27 28) 0,04
2 72 (72 72) 1,52 (1,52 1,52) 76,5 (76,8 76,1) 18 (18,5 17,5) 0 01
3 111 85 1,53 79 7,5;208 0,00
4 17 (16,5 16,5)
5 80 (81 80) 1,52 (1,52 1,52) 75,9 (75,9 76,0) 21 (22 20 20) 0,00

        

* Värdena erhållna på Olika ställen i laboratoriet. Det mindre vid den största luftströmningen,
det större Vid 1 det närmaste stillastående luft.

J.. l a

^W På ett annat ställe 1 laboratoriet med Väsentligt bättre luftcirkulation förbättrades tork-

tiderna med 7-8 minuter.
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