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Laboratorie- och fältprovning av term0plastiska vägmarkeringsmassors
hållbarhet

Av Ylva Colldin och Ulf Isacsson

Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Hållbarheten hos 28 olika term0plastiska vägmarkeringsmassor har

undersökts genom laboratorie- och fältprovning.

I laboratoriet har hållbarheten bedömts genom bestämning av massornas

slitageegenskaper vid -lO°C i en s.k. Trögerapparat, före och efter

artificiell åldring. Denna utrustning anses kunna simulera den inverkan

dubbade däck har på vägmarkeringars hållbarhet. Massornas konsistens,

som också tycks påverka hållbarheten, har uppmätts vid ZOOC med hjälp

av stämpelbelastningsutrustning enligt DIN 1996.

Hållbarheten i fält har uppmätts med bestämda intervall under en 2-

årsperiod med hjälp av speciell mätutrustning.

På grundval av erhållna resultat har laboratoriemetodernas validitet

utvärderats.

Ett system för klassificering av term0plastiska vägmarkeringsmassors

hållbarhet genom laboratorieprovning har föreslagits.
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II

Laboratory and field tests on the durability of thermOplastic road
marking materials

By Ylva Colldin and Ulf Isacsson
Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI)
5-581 01 LINKÖPING

Sweden

SUMMARY

The durability of 28 different therm0plastic road marking materials has

been studied using laboratory and field tests.

In the laboratory durability has been determined by measuring at -lOOC

the wear Characteristics of the materials in a Tröger apparatus, before

and after artificial ageing. This equipment is considered to be able to

simulate the effect that studded tyres have on the durability of road

markings. The consistency of the materials which also appears to

influence durability, has been measured at 20°C using an indentation

testing equipment confirming with DIN 1996.

Durability in the field has been measured at predetermined intervals

during a two-year period with the aid of special measuring equipment.

On the basis of the results obtained an evaluation has been made of the

validity of the laboratory methods.

A system for classifying the durability of thermOplastic road marking

materials using laboratory tests has been proposed.
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1 INLEDNING

Hållbarheten hos ett vägmarkeringsmaterial är självklart en mycket

viktig egenskap.

På vägen utsätts markeringen för mekanisk påverkan samt påverkan

från olika miljöfaktorer.

De mekaniska krafter som påverkar markeringen härrör framför allt

från dubbdäck och snöplog. Miljöfaktorer som medverkar vid nedbryt-

ningen av vägmarkeringen är främst UV-ljus (solljus), temperatur och

regn. När det gäller t ex temperatur avtar slitstyrkan som regel med

sjunkande temperatur - massan blir sprödare /l/.

Vid bestämning av vägmarkeringsmassors slitageegenskaper på labora-

toriet används vid Väg- och trafikinstitutet (VTI) sedan några år en s.k.

Trögerapparat (figur 1). Provningen (bilaga 1) utförs vid -lOOC och

slitagevärdet (bortsliten mängd material i gram) anses ge en indikation

på massans hållbarhet mot dubbdäcksslitage.

Syftet med denna undersökning har primärt varit att validera Trögerap-

paraten genom fältförsök.

Förutom slitagemätningar har i fält vissa retroreflexions- och friktions-

mätningar utförts (bilaga 3 och 4).

I det aktuella projektet har totalt 28 term0plastmassor från 6 tillverka-

re undersökts.
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Figur 1 Principskiss av Trögerapparat.
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2 UNDERSÖKTA VÄGMARKERINGSMASSOR

De tillverkare som levererat vägmarkeringsmassa till det aktuella

projektet är:

- Beijer AB

- Svenska Cleanosol AB

- Geveco Industri AB

- Svenska Herberts AB

- Scandinavian RoadplastAB

- Skandinavisk Vägmarkering AB

För varje massa är produktnamn och tillverkare konfidentiella. I denna

rapport har varje massa slumpmässigt tilldelats ett kodnummer (1-28).

Nedan ges en allmän beskrivning av de undersökta massornas samman-

sättningar och egenskaper. Uppgifterna kommer i huvudsak från tillver-

karna själva.

2.1 Allmänt

Samtliga massor är av term0plasttyp, vita och innehåller premixpärlor.

Sex av massorna är "tunnskiktsmassor" (TSM), dvs avsedda att läggas ut

i tjocklek på 1.5-2 mm. Övriga massor är "tjockskiktsmassor" (tjocklek

ca 3 mm).

Från tillverkaren har för varje produkt erhållits en teknisk beskrivning

med uppgifter om bindemedel, glaspärlor, pigment, skrymdensitet m.m.

(tabell 1).
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Tabell 1 Teknisk beskrivning av undersökta termoplastmassor.

  

Märk- BINDEMEDEL Glas- PIGMENT Fyll- Skrym- Stämpel-
ning pärlor medel densi- belast-

tet nings-
värde

typ harts* halt halt typ halt halt
vikt-% vikt-96 T102** vikt-96 vikt-96 g/cm3 s

1 kolväteharts 25.3 15 A 7.7 52.0 1.7 6
2 " 15.7 16 " 5.5 62.8 2.0 16
3 " 19.5 19.5 " 6.5 54.5 2 50
4 " 20 19.5 " 6.5 54.0 2 7
5 " 19 19.5 " 6.5 55.0 2 5

6 ej kolväteharts 19.5 19.5 " 6 5 54.5 2 30

7 kolväteharts 17.2 20 " 5 4 57.4 2 0 28

8 ej kolväteharts 19.0 20 " 7 0 54.0 2 0 12
9 " 16.8 20 " 5 58.2 1 9 100

10 " 16.5 20 " 8 55.5 2 1 11

1 1 kolväteharts 19.1 20 " 8 52.9 2.0 38
12 " 18.2 20 " 7 5 54.3 2.0 16
13 " 20 20 A+R 7 53.0 2 18
14 " 20 20 A+R 7 53.0 2 18
15 " 18 20 A+R 7 55.0 2 5
16 " 14 20 R 9 57.0 2.2 78
17 " 14 20 R 9 57.0 2.2 227

18 ej kolväteharts 14.5 20 A+R 6 59.5 2.1 215
19 " 14.5 20 R 6 59.5 2.15 751

20 kolväteharts 18.2 30 A 7.7 44.1 2.0 28
21 " 19.5 30 A 6.5 44.0 2 325
22 " 18 30 A+R 8 l14.0 2 8

23 TSM " 25.6 10.8 A 5 6 58.0 1.7 7
24 " " 28.5 15 A 8 l48.5 1.93 19
25 " " 21.5 19.5 A 7 52.0 2 15

26 " ej kolväteharts 22 19.5 A 6 5 52.0 2 >600
27 " " 19.3 25 A 6.5 49.2 1 9 8
28 " " 19.0 30 A 7 5 43.5 1 95 58

 

*) Med "ej kolväteharts" menas här t ex olika typer av esterharts.
**) A = Anatas; R = Rutil.
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2.2. Bindemedel

2.2.l Qindemedelshalt

För tjockskiktsmassor varierar bindemedelshalterna mellan 14 och

25.3 vikt-96. I de flesta fall (13 av 22) ligger bindemedelshalten mellan

18 och 20 vikt-96.

Det kan vara värt att notera att de massor som uppvisar de lägsta

bindemedelshalterna primärt inte varit avsedda för nordiska förhållan-

den.

För tunnskiktsmassorna varierar bindemedelshalten mellan 19 och

28.5 vikt-96. Tunnskiktsmassorna innehåller som regel mer bindemedel

än tjockskiktsmassorna.

2.2.2 Qindgmgdelskgmponentgr

Bindemedlet i en vägmarkeringsmassa utgörs som regel av flera kompo-

nenter, vilka "grovt" brukar benämnas harts, mjukningsmedel, gummi

och plast. Små tillsatser av antioxidant, UV-absorbator, "svävningsme-

del" m.m. kan också förekomma.

IR-analys har utförts på samtliga vägmarkeringsmassors bindemedel

(bilaga 5).

2.2.2.1 Harts

I denna undersökning aktuella hartser är i allmänhet kolvätehartser

eller esterhartser.

Kolvätehartser består av mer eller mindre förgrenade kolvätepolymerer

av varierande storlek och utseende. I 19 massor (av 28) är hartset ett

kolväteharts.

Esterhartser är förestrade kolväteföreningar. Till esterhartser hör bl a

maleinathartser.
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2.2.2.2 Mjukningsmedel

Mjukningsmedel är ett i hartset lösligt kolväte som tillsättes, främst

för att bindemedlet och därmed också massan ska bli mjukare och även

lättare att arbeta med.

Som mjukningsmedel används i allmänhet olika typer av oljor, vilka av

massatillverkarna benämns t ex processolja, mineralolja, spindelolja och

paraffinolja. I maleinat- och andra esterhartser används tallolja och

linolja. Även andra typer av mjukningsmedel kan förekomma.

2.2.2.3 Gummi och plast

Gummi- och plastpolymerer tillsätts ofta i syfte att förbättra massans

hållbarhet. I de massor som ingår i denna undersökning förekommer

olika typer av gummi och plast som t ex: butylgummi (IIR), styrenbuta-

diengummi (SBR), naturgummi (NR), etenvinylacetat (EVA) samt poly-

propylen (PP), polybuten (PB) och polyeten (PE).

2.3 Glaspärlor

Samtliga undersökta massor innehåller glaspärlor (premixpärlor; bryt-

ningsindex ca 1.5). De flesta massorna innehåller ca 20 vikt-96 pärlor

(19 av 28), fyra massor innehåller ca 30 vikt-96 och resten mindre

mängder (1 1-16 vikt-96).

2.4 Fyllmedel

Med fyllmedel menas här den del av vägmarkeringsmassan som ej är

bindemedel, glaspärlor eller pigment.

med ca 20 v°kt=96

halten mellan 53 och 59.5 vikt-96. De massor som tillverkats för

utländsk marknad, där dubbdäck ej förekommer, innehåller mest fyllme-

del (57-59.5 vikt-96).

De tre tjockskiktsmassor som innehåller ca 30 vikt-96 glaspärlor har alla

VTI MEDDELANDE l#82



ungefär samma fyllmedelshalt (44 vikt-96).

Högsta fyllmedelshalt (68 vikt-96) anges för en massa med 16 vikt-%

glaspärlor.

Bland tunnskiktsmassorna varierar halten fyllmedel kraftigt (43-

58 vikt-96) liksom halten glaspärlor (1 1-30 vikt-96).

2.5 Pigment

I samtliga massor ingår titandioxid i anatas- eller rutilform. 20 massor

innehåller anatas, 3 innehåller rutil och 5 massor innehåller en bland-

ning av anatas och rutil.

Pigmenthalterna varierar mellan 5.4 och 9 vikt-96.

3 FÃLTPROVNING

Provfältet ligger på länsväg 636 strax utanför Vikingstad en mil SV

Linköping. Beläggningen (80 HAB 16T) är lagd 1977. Antalet fordon per

dygn (ÅDT) var 1984 ca 5000. Högsta tillåten hastighet är 90 km/h.

Under den aktuella tiden har lufttemperaturen varierat enligt figur 2.

Provsträckan har vintertid saltats. Vid snöröjning ombads vägförvalt-

ningen "skona" provfältet. Några skador på provytorna, som skulle

kunna härröra från t ex plogar, har inte heller iakttagits.
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Figur 2 Lufttemperaturens variation i Malmslätt (ca 10 km från

provfältet) under perioden juni 1983 - maj 1985.

3.1 Provfältets utformning

Provfältet är utformat som ett "lapptäcke" (figur 3) bestående av 392

provytor. Varje provyta är 0.2x3 m och provfältet totalt 84 m långt. Av

varje material finns 14 olika provytor som fördelats slumpmässigt över

provfältet.

För att trafikanten (medvetet eller omedvetet) inte ska undvika marke-

ringarna, har även vägrenarna belagts med markeringar.
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3.2 Utläggningsarbetet

 

Samtliga massor inkom till VTI i blockform.

Utläggningsarbetet utfördes med hjälp av s.k. utläggningsskopa under

totalt fyra dagar i juni 1983. Massorna lades utan drop-on-pärlor (figur

4-6).

Massans temperatur under smältning och utläggning kontrollerades

kontinuerligt.

Skikttjockleken bestämdes före utläggningen, med hjälp av provplâtar,

som vägdes före och efter appliceringen av massa på plåten. Pâ

grundval av dessa bestämningar kan provytornas tjocklek antas ligga

mellan 2.8 och 3.2 mm (tjockskiktsmassorna) resp l.7-l.8 mm (tunn-

skiktsmassorna).

Varje provyta hade legat minst tio minuter innan trafiken släpptes på .

Uppgifter kring utläggningsarbetet redovisas i tabell 2.

 

Figur 4 Principskiss av utläggningsskopa.
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Tabell 2 Förhållanden under utläggningsarbetet.

 

Provets Rekommenderad

märk-
ning

utläggn.
temp.
(0C)

max.
temp

(0C)

Verklig
utläggn.
temp.
(0C)

max.
temp.
(0C)

Total

uppv.-
tid

(tim:min)

Väder Temperatur
luft

(0C)

belägg.

(0C)

Skikt-

lek

(mm)

Kommentarer
tjock- vid ut-

läggning
vid besiktning
efter ca 7 veckor

 

180-190

185

200-210

200-210

180-190

200-210

200

200

220

215

230

230

230

230

230

230

196

192-207

195-210

204-210

181-189

212-221

195-205

200-203

203

207

235

210

189

221

218

203

1:46

2:38

4:09

1:50

4:00

1:42

4:20

3:07

soligt
klart

l7.0-17.5

18.4-21.2

14.5-18.0

18.5-19.0

15.8-19.0

20.0-22.5

14.5-16

15.5-18.5

34-35

32-34

28-30

32-34

24-26

36-38

30-36

29-31

ca3

ca 3 massan tjock,

ca3

ca3

ca3

ca3

ca3

ca3

utan anm.

ngt svår
att lägga

utan anm.

svärtas då

trafiken

släpps på

utan anm.

utan anm.

utan anm.

utan anm .

krokodilkrakele-

rad, ngt tvär-
krakelerad

krokodilkrake-
lerad, ngt hå-
lig

krokodilkrake-
lerad, tvärkra-
kelerad, hålig

hålig

ngt krakelerad,
ngt hålig

ngt tvärkrake-
lerad, ngt hå-
lig

krokodilkrake-

lerad, hålig

ngt hålig, gul!
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TabeU 2

 

Fortsättning

 

Provets Rekommenderad

märk-
ning

10

11

12

13

14

15

16

utläggn.
temp.

(°C)

200

180-200

200

190

190-220

190-220

190-220

170-180

max.

temp

(°C)

230

220

230

220

255

255

255

220

Verklig
utläggn.
temp.

(°C)

195-207

189-212

204-230

188-209

190-197

194-208

194-202

169-175

max.

temp.

(°C)

207

228

230

209

197

208

202

175

Total

uppv.-
tid

(tim:min)

2:45

2:15

3:05

2:47

1:40

1:48

2:10

Väder

soligt
klart

Temperatur
luft

(°C)

19.8-22.8

21.5-22.2

19.0-20.0

22-26

21-22.8

19.8-20.5

24

25-26

belägg.

(°C)

33-38

34

24-29

35-40

35-36

31-33

36-39

42-45

Skikt-

tjock-
lek

(mm)

ca3

ca3

ca3

ca3

ca3

ca3

ca3

ca3

Kommentarer

vid ut-
läggning

utan anm .

tjockflytan-
de, svärtas,
ngt svår att
lägga

tjockflytan-
de

utan anm.

seg, ngt
svår att

smälta

utan anm.

mkt lätt att

smälta, obeh.
lukt

vid besiktning

efter ca 7 veckor

ngt krokodilkra-
kelerad, kraftigt
tvärkrakelerad

tvärkrakelerad,
ngt hålig

krokodilkrake-

lerad, ngt hålig

ngt krakelerad,
hålig

ngt krakelerad

ngt krakelerad,
ngt hålig

ngt hâlig

13
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Tabell 2

 

Fortsättning

 

Provets Rekommenderad

märk-

ning
utläggn.
temp.

(°C)

max.

temp

(OC)

Verklig
utläggn.

temp.

(0C)

max.
temp.

(0C)

Total

uppv.-
tid

(tim:min)

Väder Temperatur
luft

(0C)

belägg.

(OC)

Skikt-
tjock-
lek

(mm)

Kommentarer

vid ut-
läggning

vid besiktning

efter ca 7 veckor

 

17

18

19

20

21

22

23 TSM

24"

170-180

160-175

190-210

200

200-210

190-220

180-190

180

220

180

220

230

230

255

220

235

186-188

166-171

198-218

200-216

199-209

203-215

185-210

185-197

188

171

223

220

228

215

210

197

2:56

1:55

soligt
klart

25

26

25

18

16.2-17.5

l9.0-22.0

molnigt 20.0-21.0
torrt

20

36-45

42-45

36-39

28-32

27-33

25-30

28-30

28-31

ca3

ca3

ca3

ca3

ca3

ca3

l.5-2.0

se prov 16

lätt att

smälta,
obeh.lukt

utan anm.

utan anm.

utan anm.

oupplösta
beståndsde-

lar i massan

seg, "svår"

vid rengöring,

porös storporig

krokodilkrake-

lerad, tvarkra-
kelerad

kraftigt tvär-
krakelerad

krokodilkrake-

lerad, tvärkra-
kelerad, hålig

ngt krokodilkra-
kelerad, hålig

ngt krokodilkra-
kelerad, ngt hå-
lig

krokodilkrakele-
rad, tvärkrake-

lerad, hålig

hålig

svärtas, oupp-
lösta best.de-

lar

14
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Tabell 2

 

Fortsättning

 

Provets Rekommenderad

märk-
ning

25 TSM

26 N

27 H

28 H

utläggn.
temp.
(°C)

205-215

180-190

200

190-200

max.

temp

(oc)

230

230

220

220

Verklig
utläggn.
temp.
(°C)

211-220

188-202

204-220

192-197

max.
temp. tid
(°C) (tim:min)

220 2:14

202 2:18

220 2:27

200 2:00

Total

uppv.-

Väder

molnigt
torrt

luft

(°C)

18

21.0-22.0

Temperatur

25-30

17.5-18.0 25

20.0-21.0

belägg.

(°C)

25-30

28-29

Skikt-

tjock-
lek

(mm)

1.5-2.0

Kommentarer
vid ut- vid besiktning
läggning efter ca 7 veckor

utan anm. ngt krakelerad

utan anm. ngt hålig

separeradei krokodilkrake-
utläggnings- lerad
skopan, svär-
tas

ouppl. best. krokodilkrake-
delar, svär- lerad, tvärkra-
tas kelerad
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3.3 Fältmätning

 

3-3-1 ålitâggmêtaing

Slitagemätning har utförts med hjälp av "mätlinjal" och mätklocka

(figur 7). Vid mätning placeras mätlinjalen tvärs över provytan med två

stödben på fixar som är ingjutna i beläggningen. Fixarna utgörs av

mässingshylsor med planad invändig botten. Bottenytan är referensyta

vid mätningen. Fixarna är nedsänkta under beläggningsytan och fast-

gjutna med ett plastlim (figur 8). Avståndet till markeringen uppmätes.

Mätklockan har en avläsningsnoggrannhet av 0.01 mm /6/ .

På varje markering har utförts två mätserier ca 0.5 m från provytans

kortsidor (se figur 9). För varje markeringsmassa finns således ca 392

(2x14xl4) mätvärden per mättillfälle, varav ca 25% härrör från hjulspâ-

ren (figur 3).

Mätningar har utförts vår och höst fr 0 m hösten 1983 t o m våren 1985.

Det totala siffermaterialet omfattar ca 50000 mätvärden och har

utvärderats med hjälp av ett speciellt dataprogram.

 

Figur 7 Mätlinjal för mätning av slitage.
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Heiullcyünder

Figur 8 Principskiss av mätutrustning och fixar.
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Figur 9 Principskiss över mätpunkternas läge vid slitagemätning på
en markering.
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Resultaten sammanfattas i tabell 3 och figurerna 10-13.

Figurerna 10 och ll visar för några av massorna hur medelvärdet av

markeringarnas tjocklek minskar med tiden. Medelvärdet är för varje

produkt beräknat på samtliga markeringar i provfältet. Figurerna 12

och 13 visar motsvarande för hjulspår. Skillnaden i slitstyrka mellan

olika produkter framgår tydligast i figurerna 12 och 13.

Vinterslitaget skiljer sig avsevärt mellan olika massor. De "sämsta"

massorna är bortslitna i hjulspåren redan efter en vinter medan den

"bästa" ligger kvar till ca hälften av sin ursprungliga tjocklek, efter två

vintrar.

Sommarslitaget är som väntat mycket lägre än Vinterslitaget. Det

ligger för olika massor mellan 0.1 och 0.4 mm och är för en och samma

massa relativt konstant över hela provfältet.

Högt vinterslitage innebär inte nödvändigtvis högt sommarslitage. De

två "bästa" massorna (10 och 15) har t ex slitits 0.24 reSp 0.40 mm i

hjulspår under sommaren 1984 medan en av de "sämre" massorna (18)

slitits endast 0.1 mm.
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Tabell 3 Medelslitage i mm vid fältmätning för samtliga markeringar
resp markeringar i hjulspâr.

  

Provets Samtliga markeringar Markeringar i hjulspår
märkning vår -84 höst -84 vår -85 vår -811 höst -84 vår -85

1 1.24 1.61 2.74 1.75 2.02 3.l 5
2 1.20 1.50 2.51 1.72 2.11 3.32
3 1.51 1.88 2.80 2.23 2.60 3.50
4 1.03 1.#2 2.58 1.42 1.88 3.33
5 0.89 1.18 2.31 1.25 1.62 3.0!;
6 0.84 1.09 2.10 1.12 1.37 2.76
7 2.45 2.70 3.13 3.24 3.50 3.50
8 0.88 1.07 2.14 1.21 1.36 2.77
9 1.43 1.55 2.73 2.10 2.23 3.37
10 0.43 0.65 1.27 0.65 0.89 1.77
11 0.97 1.33 2.43 1.30 1.67 2.98
12 1.38 1.59 2.67 1.76 2.18 3.45
13 0.99 1.20 2.25 1.30 1.55 2.96
14 0.85 1.13 2.18 1.12 1.46 2.93
15 0.73 1.11 2.05 1.02 1.42 2.77
16 1.83 2.05 2.99 2.53 2.78 3.50
17 2.57 2.74 3.08 3.41 3.50 3.50
18 1.25 1.142 2.60 1.84 1.94 3.43
19 1.52 1.67 2.76 2.28 2.45 3.50
20 1.58 1.83 2.88 2.20 2.48 3.50
21 2.17 2.58 3.15 2.82 3.21 3.50
22 0.96 1.21 2.26 1.33 1.60 3.01

23 TSM 1.36 1.50 1.80 1.78 1.90 2.00
24 " 0.40 0.72 1.34 0.63 0.87 1.83
25 " 1.15 1.51 1.82 1.55 1.78 2.00
26 " 1.35 1.51 1.82 1.88 1.97 2.00
27 " 0.60 0.71 1.51 0.79 0.91 1.93
28 " 1.23 1.45 1.78 1.49 1.81 2.00
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5:32:19;- Tjockskikfsmussor
tjocklek hela pmvfültef
(mm) 10
3,0 --

1:.
L

9
2,0 + 20

16

21

1.0 .

17

\

anka mjial. oktlel. maj-65

Figur 10 Exempel på hur tjockleken minskar med tiden för tjock-
skiktsmarkeringar. Medelvärden för hela provfältet.

    

Hurker- Tunnskikfsrnnssor

müâk hela provf'dltet

(mm)

2,0 -

2:.

27

1.0 ..

28

26

mån måst. mjias

Figur 11 Exempel på hur tjockleken minskar med tiden för tunn-
skiktsmarkeringar. Medelvärden för hela provfältet.
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thrker- '
Tjockskiktsmassor i hjulspår

(mm)
3,0 ..

10

2,0 4

1,0 «

  

 

 

Figur 12 Exempel på hur tjockleken minskar med tiden för tjock-

skiktsmarkeringar. Medelvärden i hjulspâr.

   

 

Harker- - i . .
;mens Tunnsklkfsmassor | hjulspür
tjocklek
(mm)

2,0 <

2:.

1,0 ..

28

\
i 4. . \ VL

okt-63 uni-Bl. . okt-84 maj-OS

Figur 13 Exempel på hur tjockleken minskar med tiden för tunn-
skiktsmarkeringar. Medelvärden i hjulspår.

VTI MEDDELANDE 482



22

3.3.2 Friktionsmätning

Våtfriktion har uppmätts vid ett tillfälle (oktober 1983) med hjälp av en

handdragen friktionsmätare benämnd "Fido" /4/. Hastigheten var 1 m/s

och det s.k. "slipet" eller bromsningsgraden 25%. Uppmätt friktionstal

ligger för olika massor mellan 0.5 och 1.0. Vägverkets Byggnadstekniska

Anvisningar (BYA 84) föreskriver 30.45 med handdragen friktionsmätare

typ BV 7. Resultaten, som är medelvärden av minst sex mätningar både

i och utanför hjulspår, redovisas i bilaga 3.

Vid ett annat tillfälle samma höst uppmättes med hjälp av en Saab

Friction Tester /5/ våtfriktion vid 70 resp 90 km/h. Medelvärdet över

hela provfältet var 0.71 resp 0.62.

3.3.3 Betrgrgfleåignsmätning

Retroreflexionsmätning har utförts efter två vintrar (vintern 1985) med

hjälp av en reflektometer av typ LTL-800 (bilaga 4). Retroreflexionen

SLm som uppmätts på deminst slitna markeringarna närmast mittlin-

jen, varierar mellan 87 och 166 mcd/m2/lux. Den ur slitagesynpunkt

bästa massan (massa 10) har retroreflexion 135 mcd/mz/lux.

4 LABORATORIEPROVNING

4.1 Trögerslitage och stämpelbelastningsvärde

 

Trögerslitage har bestämts vid -lOOC enligt metodik beskriven i VTI

Meddelande 210 (bilaga l). Resultaten varierar kraftigt mellan olika

massor; från 0 till mer än 80 gram.

Trögerslitage har jämförts med "verkligt" slitage uppmätt i hjulspår

efter en vinter (figur 14 och 15).

Av figur 14 framgår att en massa med trögerslitage >35 gram också

uppvisar jämförelsevis dålig slitstyrka i fält. Markeringen har efter en

vinter slitits ca 2 mm eller mer i hjulspår och är efter två vintrar inte

(eller knappt) mätbar. Endast en (massa 5) av de massor som efter en
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vinter ligger kvar till mer än hälften av sin ursprungliga tjocklek,

uppvisar förhållandevis högt trögerslitage. Om man undantar denna

massa kan man på grundval av figurerna 14 och 15 konstatera att

massor med trögerslitage >20 gram har förhållandevis dålig slitstyrka.

De fem massor som har de högsta trögerslitagevärdena har alla en

fyllmedelshalt :57 vikt-96 (20 vikt-96 glaspärlor). De är också förhållan-

devis hårda (stämpelbelastningsvärden mellan 78 och 751 sekunder).

Vidare framgår av figurerna 14 och 15 att lågt trögerslitage inte

nödvändigtvis innebär lågt slitage i fält. För 17 massor med trögerslita-

ge <5 gram varierar slitaget i hjulspår kraftigt efter en vinter (mellan

0.6 och 2.2 mm). De massor som "trots" lågt trögerslitage har dålig

slitstyrka i fält är antingen förhållandevis hårda och/eller försämras

med tiden på vägen.

 

T " er-
sltxåge _ . . _

(9) Tjocksknkfsmdssor .

70 ..

10 < '

  

° :' ° - . . 1
1:0 2:0 3:0 Stamge i hjulspñr

(mm). (maj-8h)

O 0 4!

 

Figur 14 Trögerslitage för tjockskiktsmassor jämfört med uppmätt
slitage i hjulspår efter en vinter.
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Tröger-
slitage
(g) Tunnskiktsmussor

50 4.

10 -0- .

   

120 2,0 sam ihjulspår
(mm). (maj -BLl

Figur 15 Trögerslitage för tunnskiktsmassor jämfört med uppmätt

slitage i hjulspår efter en vinter.

Stämpelbelastningsvärde vid 20°C har bestämts i de fall sådant ej

uppgivits av fabrikanten. Den metod som använts finns beskriven i VTI

Meddelande 210 (bilaga 2). En principskiss av stämpelbelastningsappara-

ten ges i figur 16.

Stämpelbelastningsvärdena varierar från 5 sekunder till mer än 12

minuter. Denna undersökning indikerar att stämpelbelastningsvärdets

storlek bl a beror på halt fyllmedel samt halt och typ av bindemedel.

En jämförelse har gjorts mellan stämpelbelastningsvärde och slitage i

hjulspår efter en vinter (figurer 17 och 18). Av figurerna framgår att

samtliga massor med stämpelbelastningsvärde >45 sekunder (9 stycken)

också uppvisar jämförelsevis dålig hållbarhet i fält. (Bland dessa 9

massor ingår de 5 ovan nämnda med trögerslitage >35gram och fyllme-

delshalt _>_57 vikt-96.
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Figur 16 Principskiss av stämpelbelastningsapparatur.
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Figurerna 14, 15, 17 och 18 visar att både trögerslitage och stämpelbe-

lastningsvärde har stor betydelse för en vägmarkeringsmassas hållbar-

het i fält.

Trögerslitage >35 gram kan enligt denna undersökning betraktas som

"extremt" högt värde och betyder dålig hållbarhet i praktiken (vid låga

temperaturer och dubbdäcksslitage). Stämpelbelastningsvärdet spelar då

"mindre roll", dvs även om stämpelbelastningsvärdet är lågt kommer

sannolikt massan att ha dålig hållbarhet.

Ett stämpelbelastningsvärde >45 sekunder kan betraktas som ett "ext-

remt" högt värde och innebär enligt denna undersökning dålig hållbarhet

på vägen.

Stämpelbelastningsvärdets betydelse framgår vid jämförelse mellan t ex

massa 3 och 4. Båda massorna är enligt trögeranalys lika slitstarka, de

åldras ungefär lika mycket (se avsnitt l l.2.3) men skiljer sig med

avseende på stämpelbelastningsvärde avsevärt (50 resp 7 s). Massa 4 är

enligt fältmätning också mer hållbar än massa 3 (slitage 1.4 resp

2.2 mm i hjulspår efter en vinter).

Trögerslitage och stämpelbelastningsvärde ger således tillsammans en

indikation om termoplastmassors hållbarhet på vägen under förutsätt-

ning att massan inte åldras på vågen (se avsnitt l*.2).
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Figur 17 Stämpelbelastningsvärde för tjockskiktsmassor jämfört med

Uppmätt slitage i hjulspâr efter en vinter.
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Figur 18 Stämpelbelastningsvärde för tunnskiktsmassor jämfört med
uppmätt slitage i hjulspår efter en vinter.
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4.2 Trögerslitage efter åldring

 

4 -2- 1 165mgplaâtiskajêgmasksrinssmaåsgrå åléringssgsnâkâpsr

Termoplastmassor innehåller bindemedelskomponenter av olika slag

(avsnitt 2.2). Dessa kolväteprodukter förändras och kan med tiden

brytas ner under inverkan av syre, UV-ljus och värme.

Under inverkan av syre sker långsamt en oxidation. Reaktionshastighe-

ten påskyndas av stigande temperatur och under inverkan av UV-ljus.

Oxidationsförloppet kan schematiskt beskrivas med hjälp av följande

reaktionsformler /2/ :

Initiering (start)

RH + 02 + ROOH
(polymer) (polymer med hydroperoxidgrupp)

RH + R-+Ho
ROOH _ R02-+Ho

(fria radikaler)

Propagering (tillväxt)

ROZ- + RH - ROOH + R-
R- + 02 + R02°

 

Terminering (avbrott)

2R02° + R - R + 202

2R- - R - R

(inaktivt
material)

 

Oxidationsprocessen kan resultera i kedjebrott och/eller tvärbindningar

i polymerkedjorna vilket leder till egenskapsföråndringar som t ex

sprödhet.

UV-ljus verkar som en slags katalysator för oxidationsreaktionen och

bidrar med bildande av fria radikaler i initieringssteget:
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RH 4- h V + R- + H'
energifrân
UV-ljus

Angreppet begränsas till strålningens inträngningsdjup.

Termoplastisk vägmarkeringsmassa kan således, beroende på ingående

bindemedelskomponenter, försämras mer eller mindre under lagring,

uppvärmning samt på vägen.

Vid lagring kan alltså fria radikaler och peroxider bildas. En massa som

efter tillräckligt lång lagringstid smältes ner för applicering kan därför

kraftigt försämras till följd av nedbrytningsreaktioner i bindemedlet.

Högre trögerslitagevärden efter lagring på laboratoriet har också

erhållits för en del massor. Massa 2 hade t ex mer än 35 gram i

trögerslitage efter lagring i ca två år. Detta skall jämföras med

"nyvärdet" som var 2 gram.

Lång uppvärmningstid liksom hög uppvärmningstemperatur kan också

medföra en försämring av massans hållbarhet.

På vägen kan markeringens yta förändrasunder inverkan från luftens

syre, solljus, värme och regn. Ytan blir spröd, pigment och fyllmedel

frigöres, oxiderat material lakas ut (av t ex regnväder) och markeringen

krakelerar (figurer 19 och 20).

För att motverka effekten av nedbrytning under inverkan av syre och

UV-ljus kan vissa kemikalier tillsättas, "UV-absorbator" resp "antioxi-

dant".

En UV-absorbator förbrukas under påverkan av UV-ljus och förhindrar

härigenom nedbrytningen av bindemedlet.

En antioxidant reagerar med fria radikaler och inaktiverar dem eller

hindrar dem från att bildas redan i initieringssteget.

I vilken utsträckning olika skyddsmedel mot nedbrytning av bindemedel
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ingår i de massor som här provats är inte känt. Samtliga massor

innehåller dock titandioxid som pigment. Titandioxid anses ha både

skyddande och destruktiv verkan. Den absorberar UV-ljus men kan också

fungera som katalysator vid oxidation under inverkan av UV-ljus /3/.

4.2.2 âorrkärngrjrån prgvfältgt

För att få en uppfattning om de olika massornas "åldringsbenägenhet"

togs borrkärnor upp från provfältet våren 1985 (efter två vintrar).

Härvid utnyttjades markeringarna närmast provfältets mitt, där påver-

kan från trafiken varit minst och markeringen verkade väl bibehållen.

Enligt slitagemätningar i fält har markeringen närmast mittlinjen i

medeltal slitits ca 0.6 mm (av totalt 3 mm för tjockskiktsmassor) efter

två vintrar (okt -83 till maj -85).

På de upptagna borrkärnorna bestämdes trögerslitage. Vid denna tröger-

analys slets samtliga tunnskiktsmassor ned till beläggningen liksom de

tjockskiktsmassor som vid tidigare laboratorieprovning haft trögerslita-

ge >lO gram och stämpelbelastningsvärde >50 sekunder.

4.2.3 årtifigigll_åldring

På grundval av analysresultaten på borrkärnor (avsnitt 4.2.2) valdes i en

första omgång ut 6 lämpliga massor för artificiell åldring. Med lämpliga

avses i detta fall massor som vid trögerslitageprovning på borrkärnor

från provfältet visat förhållandevis god slitstyrka.

Massan applicerades på marshallprovkroppar (beläggningstyp MAB 4T).

För såväl tjockskikts- som tunnskiktsmassor var tjockleken 3 mm.

Provkropparna åldrades därefter under 13, 56, 333 och 1000 timmar i en

vädersimulator av typ Xenotest 250. (Åldring i Xenotest 250 har utförts

på Statens Provningsanstalt (SP) 1 Borås). Åldringen utfördes i enlighet

med metod ISO 48 92, vilket i detta fall innebär UV-bestrålning vid

25°C med 18 minuters "regn" varannan timme. Provytan belystes rakt

uppifrån.

1000 timmar i vädersimulator under dessabetingelser anses motsvara
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1-3 år i fält.

Trögerslitage bestämdes efter avslutad åldring och jämfördes med

trögerslitage före åldring (tabell (4 och figur 21). Resultaten visar att

massorna påverkas olika vid åldring. För den mest åldringsbenägna

massan ökade trögerslitaget med upp till 5 gram.

För ytterligare 9 massor bestämdes trögerslitage före och efter åldring

i 1000 timmar (tabell 9).

Resultaten visar att UV-ljus kan ha stor betydelse för en termoplast-

massas hållbarhet på vägen. Effekten kan i verkligheten vara större än

vad vår analysvisar efter artificiell åldring, eftersom åldring på vägen

sker under samtidigt slitage och under miljöförhållanden som kan vara

hårdare än i vädersimulatorn. Man får en uppfattning om åldringens

betydelse för hållbarheten om man jämför t ex massorna 1 och 10.

Massa 10 som inte påverkas av åldring äravsevärt mer hållbar i fält än

t ex massa 1 som är mer åldringsbenägen. Båda massorna har liknande

stämpelbelastningsvärden (ll resp 6 sekunder) och låga' trögerslitage-

värden (3.5 resp 1.8 gram). På grund av åldring ökar emellertid

trögerslitaget med ca 5 gram för massa l medan massa lO's slitage-

egenskaper inte påverkas vid den artificiella åldringen.

Jämförelse mellan trögerslitage på borrkärnor (avsnitt 4.2.2) och trö-

gerslitage efter artificiell åldring indikerar att åldring 1000 timmar i

Xenotest 250 motsvarar 1-2 år på vägen. För samtliga massor som

åldrats artificiellt var trögerslitaget på borrkärna minst lika stort som

trögerslitaget på marshallprovkropp som applicerats med massa och

åldrats 1000 timmar. Markeringsmassan hade legat två år på vägen då

borrkärnorna togs upp.
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Tabell 4 Trögerslitage för några utvalda vägmarkeringsmassor före
och efter artificiell åldring.

  

Provets Trögerslitage* (g)
märkning 0 13 56 333 1000

(tim) (tim) (tim) (tim) (tim)

1 0.3 0.6 0.8 2.2 5.2
3 0.6 0.7 0.8 1.5 2.4
14 0.3 0.6 0.7 1.0 2.2

15 5.6 4.2 3.6 3.8 3.8
20 0.3 0.3 0.8 1.3 3.5
24 0.2 0.2 0.2 0.5 0.6

 

*) Massan är applicerad ca 3 mm tjock på marshallprovkropp.

      

Tröger-
slitage
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1
5

i' " 15
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3 .4-

3
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Figur 21 Trögerslitage efter artificiell åldring.
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5 FÖRSLAG TILL INDELNING AV TERMOPLASTISKA VÄG-

MARKERINGSMASSOR I HÅLLBARHETSKLASSER

Ett förslag till klassificering av term0plastmassor med avseende på

hållbarhet (vid låga temperaturer och dubbdäckstrafik) har utarbetats.

Klassificeringen baseras på resultat erhållna vid laboratorieprovning.

Laboratorieresultaten har validerats genom fältförsök. Provningar i

laboratoriet innefattar bestämning av stämpelbelastningsvärde vid 20°C

samt trögerslitage vid -lOOC före och efter åldring.

En termoplastmassa placeras enligt detta förslag i en trögerslitageklass

(TS-klass I-V), en stämpelbelastningsvårdeklass (Sb-klass [-110 och en

åldringsklass (ATS-klass I-III). Efter "sammanvägning" av dessa tre

klasser placeras till slut den aktuella massan i en av tre hållbarhets-

klasser (1-3).

I tabell 5-8 definieras resp klasser. Figur 25beskriver i vilken ordning

analyserna utföres i praktiken.

I denna undersökning ingående massor har klassificerats enligt före-

slaget system (tabell 9 och figur 22-24). Figurerna 22-24 visar uppmätt

slitage i fält för massorna inom resp hâllbarhetsklass.

Tabell 5 Trögerslitage på "färsk" termoplastmassa vid -lOOC (metod,
se bilaga 1). Placering i 'Is-klass.

 

Ts-klass I II III [V V

 

Slitage (g) 0-5 5-10 10-20 20-35 >35

 

Tabell 6 Stämpelbelastningsvärde vid 20°C (metod, se bilaga 2).
Placering i Sb-klass.

 

Sb-klass I II III

 

Tid (5) 5-20 20-45 >45
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Tabell 7 Skillnad i trögerslitage före och efter artificiell åldring i
1000 timmar*). Placering i A 'rs-klass.

  

ATS-klass I II [II

Sütage-
skillnad (g) 0-1 1-4 >4

 

*) Provning utförs före och efter åldring enligt metod beskriven i bilaga
1 men provkroppen utgörs av enmarshallprovkropp med ett ca 3 mm
tjockt lager av termoplastmassa.

Tabell 8 Schema för placering i hållbarhetsklass*).

  

(TS + 5b)
-klass II III IV :V

ATS-klass I 1 2 2 3

II 2 3 3 3
Ill 3 3 3 3

 

*) Termoplastmassa med Sb-klass III placeras oberoende av Ts- och
A Ts-klass i hållbarhetsklass 3. Förutom kraven ovan gäller för place-
ring i hållbarhetsklass 1 att T5-, Sb- och ATS-värdet inte ligger nära
gränsen mellan två klasser. Massan placeras då i hållbarhetsklass (1-2).

 

WP ' Tpckskiktsmnssor
tjocklek hållbarhetskluss 1

15

110

2,0 '

1,0 ..

   

J J J_
Y V

okt-e maj-u. okt-64 maj-BS

Figur 22 Tjockskiktsmassor inom hållbarhetsklass 1 och (1-2). Tjock-
lek i hjulspâr enligt fältmätning.
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Marker- . .
;mask Tjockskaktsmassor
Jaime) \_ hållbarhefskluss 2

3,0 ..

6
Q . 8

2,0 0 " B 22

11
1.

1,0 --

okt-63 mfit. okt 81. maj 05

Figur 23 Tjockskiktsmassor inom hållbarhetsklass 2. Tjocklek i hjul-
spâr enligt fältmätning.

 

Hurkerl . .
mens , Tjocksklktsmussor
Håål.: ' : hållbarhefskluss 3

3,0 0 '

2.0 4.

1,0 4

    

*(13

Figur 24 Tjockskiktsmassor inom hållbarhetsklass 3. Tjocklek i hjul-
spår enligt fältmätning.
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Laboratorie-
prov

     

Bestämning av Ts-klass 21V.

  

Trögerslilage
Ts- lass (I -SZl

 

1 Ts-klass SIII

  

Bestämning av Sb-klass 111

 

Stömpelbelasfnirgsvüde
Sb-klass lI-III)

  

(Ts+Sb)-klass m?"

llTs+Sb)-klass SN

  

Bestämning av
ATS-klass III

 

Trögerslilage föne och
efter åldring
ATS-klass (I- III)

  

l
ATs-klass II

 

ATS-klass I

(Ts +Sbl-klass II

 

I
[(Ts+Sb)-klass 11] el.g_

 

(Ts+Sb)-klassll

 

](Ts*Sb)-klass 11] el. II

  

Hållbar-
hels-
klass

 

  
Figur 25 Flödesschema för klassificering av termOplastmassor i håll-

barhetsklasser genom laboratorieprovning.
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Tabell 9 Laboratorieprovning och klassificering av term0p1astmassor
i hållbarhetsklasser.

Laboratorieprovning Klassificering
Märkning Ts 1) A Ts 2) Sb 3) Ts- Sb- ATs- Hållbar-

klass klass klass hetsklass
(3) (g) (5)

1 1.8 4.9 6 I I 111 3
2 1.9 - 16 I I - *)
3 0.1 1.8 50 I III 11 3
4 0.0 1.9 7 I I II 2
5 30.5 - 5 IV I - 3
6 2.0 <0 30 I II I 2
7 17.8 - 28 III II - 3
8 4.7 - 12 I-II I - H)
9 65.4 - 100 V V - 3
10 3.5 <0 11 I I I 1
11 3.3 1.0 38 I II 1-- 2
12 11.7 - 16 III I - ***)
13 2.7 - 18 I I-II - ****)
14 2.7 <0 18 I I-II 1 1-2
15 2.0 <0 5 I I I 1*****)
16 66.3 - 78 V V - 3
17 81.3 - 227 V V - 3
18 53.1 - 215 V V - 3
19 68.5 - 751 V V - 3
20 0.8 3.2 28 I II II 3
21 6.8 2.8 325 II III 11 3
22 1.2 3.3 8 I I II 2
23 TSM 45.1 - 7 V 1 - 3
20 " 1.1 0.4 19 I I-II I 1-2
25 " 0.2 0.9 15 I I [-11 1-2
26 " 1.0 <0 >600 I 111 I 3*****)
27 " 1.8 0-1 8 I I 11 1-2******)
28 " 9.0 - 58 II III - 3

1) Trögerslitage vid -10°C bestämt på helgjuten kropp enligt VTI

3)

Meddelande 210.
Skillnad i trögerslitage före och efter artificiell åldring i 1000
timmar. Massan är applicerad ca 3 mm tjock på marshallprovkropp.
Stämpelbelastningsvärde vid 20°C enligt V'l'I Meddelande 210.

*) Efter ca två års lagring har betydligt högre trögerslitage erhållits
(>35 g). Vid trögeranalys på borrkärna slets massan också ned till
beläggningen. Trolig placering i hållbarhetsklass 3.

**) Trögeranalys på borrkärna indikerar trolig placering i ATS-klass I
eller 11 och hållbarhetsklass 2.

***) Vid trögeranalys på borrkärna slets massan ned till beläggningen.
Trolig placering i hållbarhetsklass 3.
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****) Trögeranalys på borrkärna ger indikation om ATS-klass >I. Trolig

placering i hållbarhetsklass 2.

*****) Högre trögerslitagevärden har erhållits efter 1-2 års lagring.

******) Massan krymte ihop mot mitten av provkroppen vid åldring
varför trögerslitage ej kunde bestämmas helt enligt föreskriven metod.
Vid senare trögeranalys på lagrad massa har dessutom högre värden

erhållits (motsvarande Ts-klass II).

6 DISKUSSION

I de olika hållbarhetsklasserna l, 2 och 3 har placerats 2, 6 resp 16

stycken massor (av 28 undersökta). 4 massor ligger på gränsen mellan

klass 1 och 2.

6.1 Hållbarhetsklass l (tjockskiktsmassor)

 

Massorna 10 och 15 som placerats i hållbarhetsklass 1 har båda erhållit

bästa placering i samtliga klasser (Ts-, Sb- och A Ts-klass). De är enligt

laboratorieprovning mycket slitstarka vid -lOOC (trögerslitage vid lägre

temperatur har dock inte bestämts) och försämras inte nämnvärt under

inverkan av UV-ljus.

Trögerslitagebestämning efter drygt 2 års lagring på laboratoriet har

dock visat att massa 15 försämrats något under lagringstiden. Enligt

fältmätningar är massa 10 mer slitstark än massa 15 som mer liknar de

massor som placerats i hållbarhetsklass 2. Skillnaden mellan massa 10

och 15 är mest påtaglig efter två vintrar, vilket skulle kunna förklaras

med något sämre åldringsegenskaper hos massa 15.

Massa 14 har liksom massa 10 och 15 erhållit bästa placering i Ts- och

ATS-klass men ligger med stämpelbelastningsvärdet 18 sekunder nära

gränsen (20 sekunder) mellan Sb-klass I och H varför massa 14 troligen

är något sämre ur slitagesynpunkt. Massa 14 har erhållit hållbarhets-

klass (1-2) och uppvisar också enligt slitagemätning i fält något sämre

hållbarhet än massa 15 och 10.
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6.2 Hållbarhetsklass 2 (tjockskiktsmassor)

Massa som placerats i hållbarhetsklass 2 är enligt laboratorieprovning

något mindre slitstark vid -10°C (massa 8), har något högre stämpelbe-

lastningsvärde (massa 6, 11 och 13) eller försämras något vid åldring

(massa 4 och 22). Massa som försämras något vid åldring (4 och 22) har

enligt slitagemätning i fält något sämre hållbarhet än övriga massor

inom samma klass (6, 8, 11 och 13).

De massor som ingår i klass 2 har slitits l-l.5 mm i hjulspår efter en

vinter och är alla mätbara efter två vintrar.

Massa som placerats mellan hållbarhetsklass 1 och 2 ligger nära gränsen

mellan två T5-, 5b-, eller ATS-klasser.

Hållbarhetsklass 1 och 2 innehåller enligt denna undersökning bra

massor vilket också alla fältmätningar visar. På en väg med trafik-

mängden 5000 ÅDT eller mindre bör sådana massor under nordiska

förhållanden fungera minst 2 år.

6.3 Hållbarhetsklass 3 (tjockskiktsmassor)

Flertalet massor i denna undersökning (16 av 28) tillhör hållbarhetsklass

3. Kvalitén inom denna klass varierar betydligt. T5-, Sb- och A Ts-

klasserna varierar från högsta till lägsta klass.

Samtliga massor med trögerslitage >35 gram (TS-klass V) och/eller

stämpelbelastningsvärde >45 sekunder (Sb-klass III) har placerats i

denna hållbarhetsklass, (massorna 3, 9, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 26 och 28).

Slitaget i hjulspår enligt fältmätningar varierar för dessa massor från

ca 1.7 mm till helt nedsliten markering efter en vinter.

Med viss reservation placeras också massor med trögerslitage mellan 20

och 35 gram i hållbarhetsklass 3, oberoende av stämpelbelastningsvärde

och åldringsbenägenhet. Trögerslitagevärden mellan 20 och 35 gram

betraktas dock ej som extrema men kan innebära dålig hållbarhet under

vintrar om temperaturen är speciellt låg. Endast en massa i denna
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undersökning har trögerslitage mellan 20 och 35 gram (massa 5). Högt

trögerslitage (30.5 gram) "kompenseras" här emellertid av mycket lågt

stämpelbelastningsvärde (5 sekunder). 1 det aktuella fallet vore massans

åldringsbenägenhet av intresse. ATS-klass har dock inte bestämts

eftersom denna bestämning ej kan utföras på material med trögerslita-

ge >20 gram. Jämförelse mellan trögerresultat på upptagen borrkärna

och på marshallprovkropp applicerad massa indikerar dock goda åld-

ringsegenskaper hos massa 5. Slitagemätning i fält visar att hållbarhe-

ten för massa 5 mer överensstämmer med hållbarheten för de massor

som placerats i hållbarhetsklass 2. På grund av det förhållandevis höga

trögerslitaget, betraktas massan som "osäker" varför placering i håll-

barhetsklass 3 anses motiverad. Massor som "liknar" massa 5 (TS-klass

IV och Sb-klass I) kan eventuellt tänkas genomgå speciell provning för

att få en uppfattning om åldringsbenägenhet. Trögeranalys får då

utföras under mindre hårda betingelser (t ex lägre tryck och/eller högre

provningstemperatur).

De två enligt fältmätningar minst hållbara massorna (7 och 17) har

trögerslitage ca 18 resp 81 gram samt stämpelbelastningsvärde 28 resp

227 sekunder. Båda massorna har placerats i hållbarhetsklass 3 efter

"sammanvägning" av resp nyvärdesklasser (Ts- och Sb-klass). Summan

av "nyvärdesklasserna" är V och X för massa 7 resp 17. Det faktum att

summan av "nyvärdesklasserna" är mycket högre för massa 17 än för

massa 7 betyder i detta fall inte att massa 17 är sämre. Massa 7 är

sannolikt mycket åldringsbenägen. Åldringsklass bestäms dock inte för

massor där summan av nyvärdesklasser är IV eller mer eftersom massan

oberoende av åldringsbenägenhet då placeras i klass 3.

En massa som på grund av dåliga åldringsegenskaper placerats i hållbar-

hetsklass 3 är massa 1. Denna massa har utmärkta nyvärden (TS-klass I

och Sb-klass 1) men högsta åldringsklass ( ATS-klass III). Enligt slitage-

mätningar i fält har denna massa slitits mer än massorna inom

hållbarhetsklass 2 efter en vinter och är bortsliten i hjulspår efter två

vintrar.

Om man på en väg med trafikmängden 5000 ÅDT kräver att marke-

ringen ska fungera minst två år under nordiska förhållanden (låg
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temperatur, dubbade däck), kan enligt denna undersökning massor inom

hållbarhetsklass 3 inte rekommenderas. En massa ur denna klass kan

emellertid fungera tillfredsställande under mer "gynnsamma" förhållan-

den.

6.4 Tunnskiktsmassor

 

Enligt denna undersökning kan en tunnskiktsmarkering (tjocklek 1.5-

2 mm) med hållbarhetsklass l förväntas hålla över en vinter under

nordiska förhållanden och trafikmängd ca 5000 ÅDT.

Tre av sex tunnskiktsmassor har placerats i hållbarhetsklass (1-2)

(massorna 24, 25 och 27) och övriga i hållbarhetsklass 3 (massorna 23,

26 och 28). Tunnskiktsmassorna inom hållbarhetsklass (1-2) skiljer sig

enligt slitagemätning i fält ganska mycket från varann med avseende på

slitstyrkan.

Mest slitstark är massa 21+ som har bästa Ts- och ATS-klass men ligger

nära gränsen mellan Sb-klass I och II (19 sekunder). Sämst av de tre är

massa 25 som enligt laboratorieprovning också är mest åldringsbenägen.

Det förhåller sig naturligt så att en massas åldringsbenägenhet betyder

mer om massan lägges ut i "tunnskikt" än om den lägges ut i tjockare

skikt.

Massorna 23, 26 och 28 har samtliga extremt höga stämpelbelastnings-

eller trögerslitagevärden, vilket haft avgörande betydelse för hållbar-

heten.

Den mest slitstarka tunnskiktsmassan (24) har på provfältet slitits

ungefär lika mycket som den mest slitstarka tjockskiktsmarkeringen

(massa 10) men pga mindre tjocklek blir "livstiden" på vägen mindre. En

tunnskiktsmarkering av denna kvalité kan förväntas hålla ungefär lika

lång tid som en tjockskiktsmarkering av massa placerad mellan hållbar-

hetsklasserna 2 och 3.
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6.5 Några allmänna slutsatser

 

Det ska betonas att detta förslag till klassificeringssystem i hållbar-

hetsklasser endast kan tillämpas under nordiska förhållanden, dvs under

dubbdäckstrafik och vid låga temperaturer. Under svenska "sommarför-

hållanden" har undersökta massor visat små skillnader i slitstyrka vid

slitagemätningar i fält. Med hjälp av föreslaget klassificeringssystem

kan slitstarka massor (tillhörande klass 1 och 2) skiljas från mindre

slitstarka massor (klass 3).

Undersökta massor (28 stycken) har klassificerats enligt detta system.

Resultatet av klassificeringen stämmer väl överens med fältresultaten.

För att kunna förutsäga hållbarheten på vägen genom laboratorieprov-

ning krävs att utläggningsarbetet sker enligt föreskrift och massan inte

lagras under längre tid.

Vid utlåggningsarbetet får maximala uppvärmningstemperaturen och -

tiden ej överskridas. En massa som uppvärms för kraftigt och/eller

under för lång tid, försämras mer eller mindre beroende på massans

sammansättning. För god hållbarhet krävs dessutom god vidhäftning

mellan beläggning och markering. Vått underlag ger dålig vidhäftning

liksom oljebemängd yta eller gammal markering.

Massan får inte lagras under för lång tid från det hållbarhetsprovning

utförts tills massan används. Lagringstiden bör förslagsvis inte över-

stiga ett år. Därefter bör ny hållbarhetsprovning utföras.

För ytterligare validering av föreslaget klassificeringssystems lämplig-

het krävs omfattande provningsverksamhet under de närmaste åren.

Denna verksamhet omfattar laboratorieprovningar och systematisk upp-

följning i fält av aktuella vägmarkeringsmassor.
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Termoplastisk

Bilaga 1
Sid 1 (4)

vägmarkeringsmassa

 

Bestämningiav

  

 

slitage med Trögerapparat.

Therm0plastic road marking materials.
Determination of abrasion value using the Tröger apparatus.

1. Orientering
2. Sammanfattning
3. Utrustning
4. Provberedning
5. Provning
6. Beräkning
7. Precision, eventuell upprepning
8. Rapport

1. Orientering

Denna metod är avsedd för bestämning av slitageegenskaper
hos termoplastisk vägmarkeringsmassa. Slitaget utförs i
en s k Trögerapparat på massa uppgjuten i form. Provnings-
temperaturen är -10 C.

2. Sammanfattning

Den uppvärmda, homogeniserade, termoplastiska vägmarkerings-
massan uppgjuts i speciell form och tempereras vid -10 C
under 15-20 timmar. Provkroppen spännes sedan fast i en
Trögerapparat.

Slitaget utförs av en nålpistol som dråvs med tryckluft.
Under provningens gång blåser luft (-10 C) kontinuerligt
över provkroppen.

Mängden bortslitet material registreras genom Vägning före
och efter provning.

Normalt utförs provning på två provkroppar.

3. Utrustning

3.1 Trögerformar: stålring med ytterdiameter 105 mm, innerdiameter
101 mm och höjd 30 mm.

3.2 Plant underlag av stål.
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3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

Bilaga 1
Sid 2 (4)

Spatel eller annat lämpligt verktyg för omrörning i
vägmarkeringsmassan.

Neddelningsverktyg (vid behov), t ex hammare eller
Slägga.

Värmeskåp som kan inställas på temperaturer upp till
. o

Cirka 220 C.

Frysskåp 80m kan inställas på temperaturer ner till
cirka -15 C.

Våg med minst noggrannheten 0,1 g.

Trögerapparat placerad i ett ljudisolerat skåp.
Principskiss, se figur 1.

Anorgning för kontinuerlig tillförsel av kall luft

(-10 c).

Exsickatorfett.

    

 

jag

.. 2
Tryckluft for å " *-
drivning av p'si'ot / 3 2) X

:D

<0 4.

I
0 4

Kmlháfñr '
femostufering Nåla'-
uypnwth : 's

 

 

    

W Em_
*ä 2

Figur 1 Principskiss av Trögerapparat.
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Bilaga 1
Sid 3 (4)

Vägmarkeringsmassan neddelas vid behov med hjälp av
hammare eller Slägga. För att underlätta neddelningen
nedkyles provet i t ex ett frysskåp minst ett par
timmar för att få en sprödare konsistens.

Vid neddelning med hammare eller Slägga skall skydds-

glasögon användas.

Provet kan övertäckas med en tygduk för att förhindra
att bitar flyger omkring vid neddelningen.

Efter avslutad neddelning tages slumpvis, på olika

ställen från provets inre delar, bitar till en samman-
lagd vikt av cirka 1,5-2 kg.

Det så uttagna provet placeras i "lämpligt kärl" (t ex
en plåtburk eller kraftig pappkartong) för uppvärmning i
värmeugn eller på annat likvärdigt sätt. Kärlet över-
täcks under uppvärmningen med t ex folie, dock ej med
tätslutande lock. Provet uppvärms under försiktig om-
rörning till en temperatur strax under den av tillverkaren
rekommenderade utläggningstemperaturen eller till sådan
temperatur att massan lätt kan homogeniseras och ösas
upp.

Då provet nått erforderlig temperatur och homogeniserats
fylls en Trögerform (3.1) med massa upp till formens
kant.

Formen skall vara placerad på ett med exsickatorfett
insmort plant underlag av stål.

Provkroppen får därefter svalna till rumstemperatur och
tempereras sedan cirka 15-20 timmar vid -10C.

Normalt utförs provning på 2 provkroppar.

 

Vägningarna görs med avläsning på 0,1 g.

4. Provberedning

5. Provning

5.1 Vägningl allmänt

5.2 Invägning och körning i Trögerapparat

 

Provkroppen vägs in och spänns fast i Trögerapparaten.
Nålpistolens läge justeras så att avståndet mellan nål-
knippet och provkroppens överyta blir 5 mm.

Det roterande bordet med provkrOppen igångsätts. Rotations-
hastigheten skall vara 30 varv per minut.
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5.3

6.

8.

Vägning

Beräkning

Bilaga 1
Sid 4 (4)

Dörren till det ljudisolerande skåpet stängs och Tröger-
apparaten startas.

Provkropparna köres 16x40 sekunder med 32 sekunders Baus
mellan varje period. Samtidigt blåses kall luft (-10 C)
kontinuerligt över provkrOppen. Genom lämplig automatik
kan start och stopp av Trögerapparaten ske utan laborantens

medverkan.

Då provningen avslutats tages provkroppen bort, borstas

väl och väges.

Slitaget anges i gram och beräknas enligt följande:

.-m
S

= slitaget i gram
= vikt av ursprunglig provkropp i gram
= vikt av provkropp efter provning i gram.

Slitaget anges på 0,1 g när.

Det aritmetiska medelvärdet beräknas.

Precision, eventuell upprgpning

RApport

 

Om den relativa avvikelsen mellan enskilt värde och medel-

värde ej överstiger 10 2 godtas värdena.

Är skillnaden större provas ytterligare två provkrOppar.
Det aritmetiska medelvärdet av samtliga värden beräknas.
Om den relativa avvikelsen mellan detta medelvärde och
något enskilt värde är större än 10 Z förkastas värdet
och ett nytt, medelvärde beräknas ur godtagna värden.

Vid bestämning av slitaget skall provningsrapporten ge
besked om

a) att provning utförts enligt denna metod,

b) slitage, medelvärde och samtliga godtagna värden.
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Bilaga 2
Sid 1 (5)

Termoplastisk vägmarkeringsmassa

Bestämning av stämpelbelastningsvärde

Thermoplastic road marking materials. Determination of indentation value.

   

1. Orientering
2. Sammanfattning
3. Utrustning
4. Provberedning
5. Provning
6. Beräkning
7. Precision, eventuell upprepning
8. Rapport

1. Orientering

Denna metod är avsedd för bestämning av stämpelbelastnings-
värdet hos en termoplastisk vägmarkeringsmassa. Stämpelbe-
lastningsvärdet är den tid i sekunder, som en cylinder med
basytan 1 cm2 och på vilken kraften 515 N verkar, behöver

för att sjunka 10 mm vid en given temperatur.

Metoden bygger i huvudsak på DIN 1996, blad 13 "Prüfung
bituminöser Massen für Strassenbau und verwandte Gebiete.
Eindruckversuch mit ebenem Stempel". '

2. Sammanfattning

Ett prov på den termoplastiska vägmarkeringsmassan uppgjutes
i formar till provkuber med 7 cm sida. Provkuberna tempereras
med form i ett vattenbad.

En cylindrisk stämpel med 1 cm2 yta anbringas lodrätt mot
provytan och belastas med en kraft av 515 N. Stämpelns in-
tryckningsdjup varierar med tiden och avläses med hjälp av
en mätklocka.

Tiden för 10 mm intryckningsdjup registreras.

Normalt utföres bestämningar på två provkuber.

3. Utrustning

3.1. Stämpelbelastningsapparatur med provstämpel, mätklocka
och vattenbad enligt DIN 1996, blad 13.
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Vikter

Höj- och sünkonordning

Mütur

Fininsfüllning

 

Provsfüm

  

Vattenbud

Figur 1. Stämpelbelastningsapparatur, Viatest typ ETG I;
ETG II.

En stämpelbelastningsapparatur som uppfyller DIN 1996, blad 13,
är Viatest från Ernst Otto Heise, Viatest Baumaschinen und
Fahrzeugwerk, D 7251 Weissach-Flacht.

Denna utrustning är så konstruerad att provytan genom

stämpeln kan belastas med en total kraft av 515 i 1 N
lodrätt mot provytan. Belastningsaxeln bidrar med en .
kraft av 24,5 N och de vikter som påverkar provytan
vid varje mättillfälle ytterligare 490,5 N.

Provstämpeln består av en stålcylinder med plan bottenyta
på 100 mm2 (motsvarande en diameter på 11,3 mm). Stämpelns
mantel och bottenyta är finslipade.
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Vattenbadets temperatur skall kunna regleras och hela
utrustningen skall placeras på ett plant underlag.

Kubisk stålform med inre kant 70 i 1 mm, bestående av
underläggsplatta och fästanordning (se figur 2).

 

Form

0 "I mm
Füsfunordning

  

O

 

 

  

Underläggs platta

 

  

 

 

Figur 2. Stålform med fästanordning.

Tidur.

Glycerin, för infettning av stålform och underläggsplatta.

Verktyg för eventuell neddelning av prov, t ex hammare
eller Slägga.

Lämpligt kärl, t ex av plåt, glas eller kartong att upp-
värma erforderlig provmängd i.

Verktyg, t ex en spatel, för omrörning av massan.

Torkskåp anslutet till ventilationssystem och inställbart
på temperaturer upp till ca 2200C.
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Vägmarkeringsmassan neddelas vid behov med hjälp av hammare

eller Slägga. För att underlätta neddelningen kan provet

nedkylas i t ex ett frysskåp minst ett par timmar (gärna
över natt) för att få ensprödare konsistens och sedan ned-
delas med hammare eller slägga i mindre bitar.

Vid sådan neddelning skall skyddsglasögon användas. Provet
kan övertäckas med t ex en tygduk för att förhindra att
bitar flyger omkring vid neddelningen.

  

Den erforderliga provmängden uppvärmes i ett värmeskåp
eller på annat sätt under omrörning till lägsta möjliga
temperatur vid vilken provet lätt kan homogeniseras och

Denna temperatur ligger normalt vid 160-1900C och motsvarar
en temperatur strax under den för massan rekommenderade ut-

läggningstemperaturen. Den uppvärmda provmängden fördelas
sedan jämnt i formen (infettad med glycerin). Då provkuben
svalnat något bearbetas överytan försiktigt med t ex en
spatel, så att den bildar en liten upphöjning i mitten.
Upphöjningen skall vara så stor att en plan yta bildas då
provkuben svalnat helt.

Anm. Den provmängd som skall användas får upphettas
endast en gång.

Då provkuben antagit rumstemperatur tages den ur sin form,

vändes så att en sidoyta bildar bottenyta och spänns på

detta sätt åter fast i formen. Det är då viktigt att prov-
kuben får fullständigt stöd mot bottenplattan.

Den i formen vända och väl fastspända provkugen placeras
därefter i vattenbadet och tempereras vid 20 C i minst
en timme (andra provningstemperaturer kan förekomma).

Normalt utföres bestämning på två provkuber.

4. Provberedning

§41. Neddelning av prov

4.2. Uppgjutning av provkuber

ösas upp.

4.3. Temperering

5. Provning

 

Provkuben lägges under provstämpeln och totallasten flyttas
med hjälp av höj- och sänkanordningen nedåt tills den når
provkubens yta på ett avstånd av minst 20 mm från provkanten.

Den kraft som då påverkar provkroppen är 24,5 N.

Mäturet nollställes därefter med hjälp av fininställnings-
skruven.

Genom långsam vridning av höj- och sänkarmen anbringas
så den totala kraften på provkroppen (515 N) och tiduret
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startas. Samtidigt.vrides armen 2-3 varv så att lasten
blir helt fri.

Tiden för 10 mm nedsjunkning registreras.

Tiden för 10 mm nedsjunkning av stämpeln anges i sekunder
för respektive provkub. Det aritmetiska medelvärdet be-

 

Om den relativa avvikelsen mellan enskilt värde och medel-

värde ej överstiger 10 Z godtas värdena.

Är skillnaden större provas ytterligare två provkuber.
Det aritmetiska medelvärdet av samtliga värden beräknas.
Om den relativa avvikelsen mellan detta medelvärde och
något enskilt värde är större än 10 Z förkastas värdet

och ett nytt medelvärde beräknas ur godtagn' Värden-

6. Beräkning

räknas.

7. Precision, eventuell upprepning

8. Rapport

 

Vid bestämning av stämpelbelastningsvärde skall provnings-
rapporten ge besked om

a) att provningen utförts enligt denna metod,

b) provstämpelns bottenyta,

c) den totala provbelastningen,

d) provningstemperaturen

e) tiden för 10 mm intryckning, medelvärde och samtliga
godtagna värden.
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Tabell Vâtfriktionsmätning med "Fido". Medelvärde och stan-
dardavvikelse.

Provets FRIKTIONSTAL
märkning i 5

1 0.94 0.01
2 0.83 0.03
3 0.93 0.01
4 0.98 0.02
5 0.92 0.05
6 0.91 0.02
7 0.82 0.01
8 0.84 0.03
9 0.70 0.08
10 0.78 0.02
11 0.86 0.03
12 0.8# 0.02
13 0.80 0.01
114 0.86 0.03
15 0.80 0.03
16 0.60 0.02
17 0.79 0.03
18 0.69 0.02
19 0.55 0.04
20 0.82 0.02
21 0.98 0.02
22 0.87 0.06
23 0.80 0.02
24 0.78 0.06
25 0.94 0.02
26 0.77 0.03
27 0.69 0.03
28 0.75 0.04
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Retroreflexionsmätning på provfältet vid Vikingstad

av 5-0 Lundkvist

SPECIFIKA LUMINANSEN

Mätmetod

Mätningar av vägmarkeringarnas specifika luminans (retroreflexion) har

gjorts med reflektometer av typ LTL-800 tvâ vintrar efter utläggningen

(fig. 2). Detta instrument arbetar med observations- och belysningsvink-

lar som simulerar ett avstånd av ca 50 m mellan fordon och markering.

Förenklat visas mätgeometrin i fig. 1.

Fotocell (simu-
lerar förarens
ögon)

Ljuskälla (simu-
lerar fordonets

l0.74' 11.37' strålkastare)

  

  
Vög-
markering

  

Figur 1 Principen för reflektometer av typ LTL-800.

Denna mätgeometri ger mätvärden som väl beskriver vägmarkeringens

retroreflexion vid normala upptäcktsavstånd (30-80 m) varför mät-

ningarna har hög validitet. Mätningarna gjordes 1985-06-05 på torra

markeringar.

Resultat

De i tabell 1 redovisade resultaten definieras enligt följande:

1) §1-, - medelvärdet av 14 markeringars specifika luminans. De

markeringar som var bortslitna har âsatts värdet 18
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mcd/m2/lux, vilket är vägbanans specifika luminans.

2) SLm - medelvärdet av specifika luminansen för endast de två

markeringar som har legat närmast mittlinjen. Dessa har

samtliga varit intakta, varför värdet kan ses som massans

reflexionsförmåga efter två vintrar.

3) SLmin - det värde på specifika luminansen som markeringarna med

95% sannolikhet överstiger dvs konfidensintervallets und-

re gräns. Detta värde kan sägas utgöra ett sammanvägt

mått av massans hållbarhets- 92h reflexionsegenskaper.

Ett streck i tabellen betyder att SLminsl8 mcd/mZ/lux,

dvs att massans sanna SL-värde ligger i ett intervall som

inrymmer vägbanans SL-värde. Detta innebär i praktiken

att en eller flera markeringar varit bortslitna.

Matematiskt kan ovan nämnda tre parametrar definieras som:

n
_ZISLi

_ 1:-_

1) s - n

8
7SLi

_ 1=

2) Lm= 2

3) SLmin= i - 55L°t0,95(n-1)

där avser spårnumret definierat så att spår 1 är närmast

vägens ena vägren och spår 14 är spåret närmast vägrenen

på motsatt körbana. Spår 7 och 8 är närmast mittlinjen.

_n_ avser antal spår, dvs 14 st.

551_ är gizs standardavvikelse över de 14 spåren.

t0,95(n-l) är t-värdet på 95%-nivån för i detta fall n=l4
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Tabell 1 Specifika luminansen i mcd/mZ/lux för de 28 massorna efter

två vintrar

Massa ST. SLm SLmin 551_

1 75 105 28 26,1
2 64 87 20 24,4
3 51 123 - 45,2
4 93 117 52 23,0
5 72 102 37 19,5
6 79 99 54 13,7
7 40 115 - 38,2
8 79 104 54 14,0
9 61 128 - 42,8
10 115 135 82 18,2
11 117 137 78 21,8
12 68 108 - 34,5
13 99 141 42 32,2
14 94 131 38 31,4
15 94 114 66 15,4
16 60 125 - 42,5
17 45 153 - 53,9
18 72 128 - 48,6
19 55 113 - 41,1
20 53 103 - 43,8
21 45 166 - 54,6
22 130 165 66 35,8
23 36 108 - 33,4
24 46 61 30 8,7
25 46 143 - 46,3
26 42 109 - 39,9
27 95 127 51 24,3
28 38 134 - 42,5

I tabell 1 beskriver främst SLmin hur massan har fungerat med

avseende på specifik luminans _o_c_h_ hållbarhet. Ett "-" för SLmin innebär

att massans hållbarhet har varit dålig. Ett högt SLmin innebär att

massan har haft hög specifik luminans och god hållbarhet. Man finner en

ganska bra överensstämmelse mellan SLmin och uppmätt slitage.

Man skall observera att de absoluta värdena i tabell 1 ej går att

generalisera att gälla massor som är applicerade som t ex kant- eller

mittlinje på en väg. Man kan dock säga att en massa som har fungerat

bättre än en annan på denna provsträcka också skulle fungera bättre än

denna i normal trafikmiljö.
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Med tanke på försökets utformning bör inga jämförelser med BYA

göras.

BYA gäller kant- och mittlinjer, emedan dessa linjer delvis har applice-

rats mitt i körbanan och därmed utsatts för onormalt hårt slitage.

 

Figur 2 Reflexionsmätare typ LTL-800.
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IR-spektrum på bindemedel

 

IR-spektrum har tagits upp för samtliga massors bindemedel. IR-

analysen har utförts enligt VTI Meddelande 210 / l/.

Bindemedlet har extraherats fram med xylen, indunstats och applicerats

på NaCl-platta för analys i IR-spektrofotometer. IR-spektrat ger då ett

"fingeravtryck" på summan av alla bindemedelskomponenter. De kom-

 

ponenter som ej eller endast delvis är lösliga i xylen kommer därför inte

eller endast i mindre grad att sätta sin prägel på bindemedlets IR-

spektrum.

Med hjälp av detta "fingeravtryck" kan med säkerhet endast bestämmas typ

av harts (t ex kolväteharts, maleinatharts eller annan typ av ester-

harts). En indikation om kolvätekedjornas längd och grad av förgrening

erhålles som regel också ur spektrat.

Exempel på lR-spektra, se sidan 2 (2).
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Fig r Exempel på IR-spektra för bindemedel i termoplastmassor.
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