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Vägmarkeringars retroreflekterande egenskaper

av Sven-Olof Lundkvist
Statens väg- och trafikinstitut
581 01 LINKÖPING

REFERAT

På obelyst väg är från trafiksäkerhetssynpunkt vägmarkeringens

viktigaste fysikaliska egenskap dess retroreflexion. Man vill att så stor del

som möjligt av egna fordonsljuset skall reflekteras i vägmarkeringen

tillbaks mot föraren.

För att förbättra vägmarkeringens retroreflekterande egenskaper tillsät-

ter man i dag glaspärlor i massan - pre-mix-pärlor - samt strör vid

appliceringen pärlor på den nylagda massan - drop-on-pärlor.

Detta arbete syftar till att undersöka hur dessa pärlor påverkar retro-

reflexionen och hållbarheten. Primärt har studerats retroreflexionens och

hållbarhetens beroende av

1) Mängd pre-mix-pärlor

2) Pre-mix-pärlornas storlek

3) Typ av pre-mix-pärlor (glas/plast)

4) Massans applicering med eller utan drop-on-pärlor.

De i försöket ingående massorna har applicerats på vägbanan på ett

sådant sätt att systematiska fel har minimerats samtidigt som mätresul-

taten har kunnat behandlas statistiskt med variansanalys.

Resultaten har visat att optimal mängd pre-mix-pärlor är ca 20 vikt-96.

En högre inblandning ger sämre hållbarhet, en lägre inblandnig ger

otillåten låg retroreflexion.

Inblandning av fifty-fifty-blandning stora/små pärlor har ingen eller

negativ effekt upp till 30 vikt-%. För 50 vikt-96 blandning stora/små pre-

mix-pärlor gäller att denna massa får bättre hållbarhet än motsvarande

inblandning endast stora pärlor.
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Plastpärlor har visat sig ha dåliga retroreflekterande egenskapen

Däremot har massor innehållande plastpärlor haft mycket god hållbarhet.

Drop-on-pärlor har visat sig ha effekt endast kort tid., Redan efter första

vintern är effekten av dessa helt borta.

Rapporten innehåller även en validering av det instrument som har

använts till retroreflexicnsmätningar.
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Reflection Properties of Thermoplastic Road Marking Compounds

by Sven-Olof Lundkvist
Swedish Road and Traffic Research Institute
5-581 01 LINKÖPING

ABSTRACT

Retroreflection is from traffic safety point of view the most important

physical quality of a road marking on unlit roads. It is desirable that the

amount of light from your own headlights reflected back from the road

marking to your eyes is as large as possible.

In order to increase the retroreflection properties of the road markings

glass beads are added to the compound (pre-mix-beads) and beads are also

Spread out on the just applied marking (drop-on-beads).

The purpose of this study is to examine in what way these beads influence

the retroreflection and durability properties. Primarily, the study deals

with the dependence of the retroreflection and durability on

1) The amount of pre-mix-beads

2) The size of the pre-mix-beads

3) The type (glass/plastic) of the pre-mix-beads

4) Application with or without drop-on-beads.

The compounds in this test were applied on the road in such a way that

systematic errors were minimized and which also meant that the variance

analysis could be used on the results of the measurements.

The results have shown an optimal amount of pre-mix-beads at about 20%.

A higher amount of beads might cause poorer durability, while a lower

amount might cause too low retroreflection. A fifty-fifty mix of big and

small beads has no or negative effect up to 30% of beads. At 50% of beads

this mix has better durability than the 50% compound containing big beads

only.
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Plastic beads have shown bad retroreflective qualities. Ön the other hand

compounds containing plastic beads had very good durability. Drop-one

beads had effect a short time only. Already after one winter the effect of

those was completely lost.

The report also contains a validation of the instrument which was used for

the retroreflection measurements°
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1 INLEDNING

De vägmarkeringar som i dag finns på svenska vägar är i huvudsak av två.

typer - termoplastiska eller färger. På mindre trafikerade vägar använder

man den billigare och mindre slitstarka typen -= färg, medan man på

högtrafikerade vägar i huvudsak lägger termoplastmassor. Detta försök

har endast omfattat termoplastmassor.

Man kan vidare grovt indela vägmarkeringar i två kategorier med

avseende på placering - de som finns på vägmed stationär belysning och

de som finns på väg utan stationär belysning. För den förstnämnda

kategorin gäller att infallande ljus kommer från flera riktningar. Det är

därför viktigt att dessa markeringar har en hög reflektans. Den sist-

nämnda typen belyses emellertid endast av fordonsljus. Man vill, för att få

en god synbarhet av markeringarna, att så stor del av det egna fordonets

ljus som möjligt, reflekteras tillbaka mot föraren -markeringarna ska ha

hög retroreflexion.

I denna undersökning har primärt retroreflexionen för ett antal olika

massor undersökts under en period av två år.

2 BEGREPPSFÖRKLARINGAR

En vägmarkerings reflexionsegenskaper i fordonsljus beskrivs med dess

specifika luminans, definierat enligt

L 2SL = -E (cd/m )/lux

där L är markeringens luminans i en given geometri samt

B är belysningsstyrkan vid markeringen på ett fiktivt plan som är

vinkelrät mot belysningsriktningen.

Eftersom de uppmätta värdena på SL är mycket mindre än 1 (cd/m2)/lux

används i fortsättningen enheten (mcd/m2)/lux.
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Specifika luminansen är starkt beroende av observations- och belysnings-

vinklar. I figur 1 definieras observations-, belysnings-och azimuthalvink-

larna,oc ,5: respektive 8.

O=obs§rvatör (öga)
C) . *- H=stra1kastare

Do=observationsavst
DH=be1ysningsavst

 

Figur 1. Definition av belysnings- och observationsvinklar vid retro-
reflexionsmä_tning på obelyst väg.

På obelyst väg ska markeringen primärt återkasta fordonsljuset till

föraren. Azimuthalvinkeln ska alltså väljas till nära l80°. Man talar då om

retroreflexion - ett specialfall av specifik luminans. Observations-och

belysningsvinkel ska väljas så att ett realistiskt avstånd erhålls :helst upp

mot 50 m. Ofta är det emellertid svårt att mäta vid dessa avstånd. Mäter

man i fullskala ger 50 meters mätavstånd med de flesta luminansmätare

ett mätområde som inte ryms inommarkeringen. Vill man simulera 50 m

med ett portabelt mätinstrument, så stöter man på praktiska konstruk-

tionssvårigheter - det främsta skälet till att dagens instrument simulerar

avstånd på 10-25 m.
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3 SYFTE

Primärt skall en vägmarkering på obelyst väg ha förmåga att återkasta

fordonsljuset till föraren - den skall ha god retroreflexion° Problemet är

att finna en massa som under en längre tidsperiod hela tiden har hög

retroreflexion. Statens vägverk har i dag en garantitid på 2 år. Under

denna tid skall retroreflexionen vara lägst 100 (mcd/m2)/lux då mätning

utförts med Erichsen-reflektometern. Syftet med denna undersökning har

varit att optimera retroreflexionen under tidsperioden 2 år.

Försöket kan egentligen delas upp i fyra helt skilda delförsök:

1) att undersöka effekten av mängden pre-mix-pärlor i massan. Massor

med 0-5096 pärlor har jämförts.

2) att undersöka effekten av att applicera massorna med drop-on-pärlor.

3) att undersöka massor innehållande en blandning av stora och små

pärlor.

4) att undersöka massor innehållande plastpärlor.
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4 FÖRSÖKETS UPPLÄGGNING

Linjerna applicerades på vägen på det sätt som visas i figur 2. Figuren

visar principen för hur ett av de åtta provfälten lades. Linjerna låg längs

med vägen i sex spår. Varje massa förekom i vardera spåret exakt en

gång, samt i varje position i längsled utefter vägen exakt en gång. På så

sätt kom varje provfält att omfatta 6x6=36 markeringar. Ett provfält

täckte en väghalva. På motsatt väghalva fanns en upprepning av fältet.

Totalt låg alltså på vägen 8 provfält om 36 markeringar - totalt 288

termoplastiska vägmarkeringar.
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Figur 2. Prinicpen för massornas applicering på vägen. Figuren visar ett
av de åtta provfälten i vilket massor med sex olika inblandningar
av pre-mix-pärlor testas.

Avsikten med att placera massorna på ovan beskrivna sätt var först och

främst att ha möjlighet att eliminera systematiska fel. Genom att

provfältet har varit på en raksträcka utan anslutande vägar i närheten,

samt att varje massa återfinns exakt en gång i varje spår, så har de olika

typerna av försöksmassor fått utstå exakt samma behandling (t ex slitage

från dubbdäck, plogning, saltning).

Vidare har ovan nämnda placering på vägbanan möjliggjort att mätresul-

taten kunnat behandlats statistisktmed variansanalys. De olika beroende

variablerna .har kunnat testas mot varandra enligt figur 3.
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Figur 3. Schema på de variabler som har testats mot varandra.

Provfältet har varit beläget på Rv36 strax söder om Slaka ca 12 km från

VTI. På denna väg låg en ganska jämn asfaltbetongbeläggning.

Samtliga massor har applicerats med handläggnigsskopa. Detta arbete

utfördes av personal från Svenska Cleanosol AB under väl kontrollerade

former 1981-08-10. Mätning av retroreflexion och hållbarhet har gjorts

vid fyra tillfällen 1981-10-23, 1982-04-23, 1982-10-06 samt 1983-04-14.

5 BESKRIVNING AV DE I FÖRSÖKET INGÅENDE MASSORNA

I försöket ingick sammanlagt 12 olika massor. Flertalet applicerades utan

drop-on-pärlor. I tabell 1 beskrivs massorna. De har kodats så att

bokstaven anger typ av massa samt eventuell understrykning att massan

har lagts med drop-on-pärlor. De massor som ingick i de olika provfälten

framgår av tabell 2.
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Tabell 1. Beskrivning av de i försöket ingående 12 massorna

     

Massa Typ

a Elastic utan pre-mix-pärlor

b Elastic innehållande lO vikt-96 stora pre-mix-pärlor av glas

c Elastic innehållande 20 vikt-96 stora pre-mix-pärlor av glas

d Elastic innehållande 30 vikt-96 stora pre-mix-pärlor av glas

e Elastic innehållande 40 vikt-96 stora pre-mix-pärlor av glas

f Elastic innehållande 50 vikt-96 stora pre-mix-pärlor av glas

g Elastic innehållande 10 vikt-96 stora och 10 vikt-96 små pre-mix-

pärlor av glas

h Elastic innehållande 15 vikt-96 stora och 15 vikt-96 små pre-mix-

pärlor av glas

i Elastic innehållande 25 vikt-96 stora och 25 vikt-°/o små pre-mix-

pärlor av glas

k Elastic innehållande 20 volym-96 stora pre-mix-pärlor av plast

l Elastic innehållande 30 volym-% stora pre-mix-pärlor av plast

m Elastic innehållande 50 volym-°/o stora pre-mix-pärlor av plast

Tabell 2. Massorna i de fyra olika provfälten

provfält ingående massor

l a b c d e f

2 a c d g c_ _d_

3 c d f g h i

4 c d f k l m

 

Observeras bör att eftersom varje provfält hade en upprepning på motsatt

sida av körbanan så fanns åtta provfält totalt, men fyra olika fält.
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6 MÄTMETODER

Det primära har varit att undersöka de olika massornas retroreflexion

under en 2-årsperiod, men även hållbarheten har studerats. Retrorefle-

xionen har mätts med en portabel reflektometer av typ Erichsen. Denna

arbetar med observations-, belysnings- och azimuthalvinklarna 5,00, 3,50

resp 1800. Överför man detta till den verkliga situationen, så simulerar

man ett observationsavstånd på 10-14 m, varierande beroende på obser-

vations- och belysningshöjder. Observatören är vidare placerad i ett

vertikalt plan ovanför ljuskällan. Nackdelen med denna mätmetod är

naturligtvis det korta observationsavståndet - en markering ska ju

rimligen upptäckas på större avstånd än 10 m. Exakt vad detta gör för

mätresultatet är dock inte klarlagt. Skillnaden i retroreflexion mellan

D0=10 m och Do=50 m beror med största sannolikhet på typ av markering.

Mätningar med Pritchard fotometer har pekat på avvikelser från

Erichsen-mätvärdena. Vad gäller glaspärlor har detta dock inte resulterat

i någon skillnad i rangordning mellan massor med olika pärlmängd.

Tidigare laboratoriemätningar (ref 1) har lett fram till teorier som visar

att för markeringar utan pärlor ska Erichsen ge ett värde som överstiger

Pritchardvärdena med ca 20%. Se även kapitel 8. Hållbarheten har

beräknats utifrån retroreflektionsvärdena. De massor som har haft SL=20

(mcd/m2)/lux har ansetts bortslitna eftersom detta var värdet på

vägbanans specifika luminans.

6.1 Beteckningar

I nedanstående resultatredovisning används beteckningar enligt nedan.

Beteckning Avser Enhet

SLi medelvärdet av specifika luminansen (mcd/m2)/lux
(retroreflexionen) vid mättillfälle i

si standardavvikelsen för SLi (mcd/m2)/1ux

SLx medelvärdet av specifika luminansen (mcd/m2)/lux
för de markeringar som var intakta
vid mättillfälle 3.

B Proportionen markeringar som var bort- -
slitna vid mättillfälle 3

P Sannolikheten för att en markerings -
specifika luminans understeg
100 (mcd/m2)/lux vid mättillfälle3
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7 RESULTAT

I nedanstående resultat anges retroreflexionen genomgående i enheten

(mcd/m2)/1ux och betecknas SL (specifik luminans).

Vidare anger index mättillfälle enligt:

Index Mättillfälle

0 hösten 1981 (nyvärde)

1 våren 1982

2 hösten 1982

3 våren 1983

Således avser SL3 retroreflexionen våren 1983.

7.1 Effekten av mängden pre-mix-pärlor

 

För att höja en massas retroreflexion tillsätts pre-mix-pärlor i massan.

Varje enskild pärla kan betraktas som en reflektor, som återkastar

fordonsljuset i den riktning som det kommer från. En ökning av mängden

pre-mix-pärlor förväntas därför ge en ökning av retroreflexionen.

Emellertid förstör en alltför hög inblandning pärlor massans hållfasthets-

egenskaper. Detta delförsök har syftat till att finna ett optimum med

avseende på mängden pärlor. Denna optimala pärlmängd ska under hela

garantiperioden, 2 år, ge en god retroreflexion. Massor med inbland-

ningarna 0, 10, 20, 30, 40 och 50% pärlor av enfraktion (100-600 m) har

testats. Resultaten återfinns i tabell 3-5 samt i figurerna 4-5.
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Tabell 3. SL som funktion av mängden pre-mix-pärlor under en 2-årsperiod

   

massa 96 premix SLO SLI SL2 SL3

a 0 31 63 77 45

b 10 48 94 149 69

c 20 60 118 194 103

d 30 97 167 237 106

e 40 132 216 318 114

f 50 130 227 304 83

    

Tabell 4. SL som funktion av placering i tvärsled
massor

(spår) för samtliga

   

spår SLO SLl SL2 SL3

0 (vid vägren) 86 147 209 81

1 73 144 207 44

2 76 141 233 138

3 78 143 221 112

4 91 140 166 31

5 (vid vägmitt) 96 170 241 113

   

I tabell 5 redovisas det sista mättillfället.

Tabell 5. Specifika luminansen och hållbarheten efter två vintrar

   

massa 96 pre-mix SL3 53 P SLx B

a 0 45 14 1,00 53 0,30
b 10 69 26 0,88 79 0,15
(2 20 103 31 0,46 109 0,20
d 30 106 66 0,46 141 0,30
e 40 114 83 v 0,43 171 0,40
f 50 83 - 8-5 0,58 167 0,60
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Mätningarna har visat att den optimala _inblandningen pre-mix-pärlor har

varit 20-4096. Då pre-mix-pärlorna har slitits fram har dessa haft god

retroreflexion (SL>100 (mcd/m2)/lux) vid alla mättillfällen. Från tabellen

ser man att den med 20% har varit mer slitstark än de med 30 och 40%

preemixnpärlor. Sannolikheten för att finna en underkänd linje (SL<lOO

(mcd/m2)/lux) efter 2 år är dock lägst för massorna med 40% pärlor.

Variansanalys av SL som funktion av pärlmängd, spår och tid visade att

samtliga huvud- och interaktionseffekter var signifikanta. Retroreflexio-

nen var alltså beroende av pärlmängd, markeringens placering i tvärsled

på vägen och tidpunkt för mätning. Vidare visar interaktionseffekterna att

SL varierade olika med tiden beroende på pärlmängden i massan (AxC).

Detta betyder helt enkelt att kurvorna för de sex massorna i figur 4ej är

parallella - de har varit olika känsliga för slitage. Att AxB är signifikant

innebär att SL varierar med placering i tvärsled, men på ett sätt som

skiljer sig för olikamassor. Även här är det skillnaden i slitagekänslighet

som ger signifikant interaktion - t ex har massan med 50% pärlor slitits

mer i hjulspåren än massan utan pärlor. Den sista tvåfaktorinteraktionen,

BxC talar om att SL har varierat olika i olika spår med tiden. Detta är ju

helt naturligt. Har överhuvudtaget slitage förekommit, så har naturligtvis

massorna i hjulspåren blivit mer slitna än massorna vid vägkanten.

Signifikansen för trefaktorinteraktionen, AxBxC är svår att förklara. Den

visar att det finns en interaktion mellan pärlmängd och tidpunkt för

mätning. Denna interaktion varierar dock med den tredje faktorn,

placeringen i tvärsled på vägen.

Den tvåsidiga variansanlysen för mättillfälle 3 visade att efter 2 år är

massornas retroreflexion beroende av mängden pre-mix-pärlor, samt

placeringen i tvärsled på vägen. Interaktionen, AxB, visar att massorna

har slitits olika mycket beroende på pärlmängd.

Den kompletta redovisningen av variansanalyserna återfinns i appendix A.
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7.2

Drop-on-pärlor strös ' på linjerna för att de även omedelbart efter

utläggningen ska ha en god retroreflexion. Drop-on-pärlornas inverkan på

retroreflexionen under en Z-årsperiod har undersökts för massor innehåll-

ande 0%, 20% och 30% pre-mix-pärlor. Resultaten redovisas i tabellerna

6-8 och figurerna 6-7.

Tabell 6. Resultaten av mätningarna på linjer lagda med eller utan drop-
on-pärlor

13

Effekten av drop-on-pärlor

   

massa 96 pre-mix-pärlor med/utan SLO SL 1 SLz SL3
drop-on

a 0 utan 34 63 77 43
a_ 0 med 329 64 77 44

C 20 utan 66 121 198 91
_C_ 20 med 425 127 192 77

d 30 utan 113 177 229 92
g 30 med 560 164 217 70

   

I tabell 7 redovisas resultaten från sista mättillfället. Här har också

medtagits medelvärdet av SL för de linjer 50m var intakta.

Tabell 7. Specifika luminansen och hållbarheten efter två vintrar

   

massa % pre-mix-pärlor med/utan SL3 53 P SLX B

a 0 utan 43 15 1, 00 53 0 , 40
a 0 med 44 15 1, 00 54 0 , 35

C 20 utan 91 35 0,60 104 0,15
g 20 med . 77 43 0 , 70 107 0 , 40

d 30 utan 92 62 0,55 134 0,40
Q 30 med 70 63 0 , 68 135 0 , 60

  

Från tabell 6 ser man att drop-on-pärlorna endast gav positiv effekt på SL

vid det första mättillfället. För övrigt har specifika luminansen varierat

med mängd pre-mix-pärlor på liknande sätt som i delförsök l.
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Figur 6. Specifika luminansens variation med mängden pre-mix-pärlor
för massor applicerade med eller utan drop-on-pärlor
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Figur 7.; Specifika luminansens variation med mättillfälle för massor
applicerade med eller utan drop-on-pärlor
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Detta gäller för massor utan drop-on-pärlor och massor med drop-on-

pärlor vid mättillfälle 1-3.

Den tresidiga variansanalysen visade att SL var beroende av de tre

huvudeffekterna; applicering med eller utan drop-on-pärlor, mängden pre-

mix-pärlor samt tidpunkt för mätning. Interaktionseffekten mellan drop-

on-pärlor och pre-mix-pärlor är emellertid inte signifikant. SL varierar

alltså med mängden pre-mix-pärlor på ett sätt som är oberoende om

massan har applicerats med eller utan drop-on-pärlor.

Övriga samspelseffekter var signifikanta.

Den tvåsidiga variansanalysen för sista mättillfället visade att någon

signifikant skillnad mellan massor som har applicerats med drop-on och

massor utan drop-on ej fannso Ser man på medelvärdena i tabell 7 så får

man annars intrycket att massorna som är applicerade med drop-on-pärlor

skulle vara något sämre. Denna skillnnad i medelvärde måste med

hänvisning till variansanalysen tillskrivas slumpen.

Den kompletta redovisningen av variansanalysen återfinns i appendix A.

7.3 Effekten av pärlstorlek

I de två ovan redovisade försöken har pre-mix-pärlorna haft fraktionen

100-600 m. Vissa teorier har funnits om att små pärlor skulle kunna ge

bättre retroreflexion än stora. I detta försök har massor med inblandning

av pärlor av fraktionen 0-100 m testats. Inblandningen har varit sådan att -

massan har innehållit lika stor viktsprocent pärlor av fraktionen 0-100 m

som 100-600 m. Massan innehållande 15% stora och 15% små pärlor är

Cleanosols OR-massa. Resultatet återfinns i tabellerna 8-9 och figurerna

8-9.
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Tabell 8. Specifika luminansens variation med pärlstorlek

   

Massa 96 pre-mix- Pärlstorlek SLO SL 1 SLZ SL3
pärlor _ (um)

c 20 100-600. 57 119 187 98
g 20 100-600/0-100 106 111 159 83

d 30 100-600 99 169 243 100
h 30 100-600/0-100 88 139 173 99

50 100-600 124 209 261 77
50 100-600/0-100 177 203 282 138

   

Tabell 9. Specifika luminansen och hållbarheten efter två vintrar

 

96 pre-mix-pärlor pärlstorlekhlm) SL3 5 P SLX B

  

20 100-600 98 29 0,53 ' 101 0,05
100-600/0-100 83 28 0,73 91 0,15

30 100-600 100 69 0 , 50 155 0 , 40
100-600/0-100 99 42 0,51 114 0,15

50 100-600 77 86 0,61 185 0,65
100-600/0-100 138 82 0,32 178 0,25

   

Man ser i tabell 8 att SL har varierat med pärlmängd på ungefär samma

sätt som i delförsök 1 och 2. Någon skillnad mellan stora och stora/små

pärlor framkommer ej.

Däremot visar ett F-test på 1%-nivån på signifikant skillnad i SLs

standardavvikelse för massor med 30% glaspärlor - massan med blandning

stora/små pärlor är mindre känslig för slitage än den med endast stora

pärlor.

Den tresidiga variansanalysen har dock visat att någon signifikant effekt

av pärlstorleken inte har funnits - varken negativ eller positiv. Däremot

har SL, liksom vid tidigare försök varierat med mängd pre-mix-pärlor och

tidpunkt för mätning. Samtliga interaktionseffekter var däremot

signifikanta. SL har alltså varierat olika över tiden beroende på pärlstolek
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Figur 8. Specifika luminansens variation med mängden pre-mix-pärlor
för massor 'innehållande endast stora eller en blandning av

Å stora/små pärlor.
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Figur 9. Specifika luminansens variation med mättillfälle för massor
innehållande Olika mängder stora eller blandning stora/små
pre-mix-pärlor
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och pärlmängd (AxC resp BxC). SL har dessutom varierat olika med

pärlmängd beroende på fraktionen (AxB). Dessa tvåfaktorinteraktioner har

också varit beroende av den tredje faktorn (AxBxC).

Tre separata tvåsidiga variansanalyser för massor innehållande 20, 30

eller 50% pre-mix-pärlor har visat på svaga, men dock signifikanta

effekter av pärlstorlek för massor med 30 och 50% pärlor. Massor med

30% blandning stora/små pärlor har haft lägre retroreflexion än massor

med 30% stora pärlor. För inblandning 50% har förhållandet varit motsatt.

Den kompletta redovisningen av variansanalysen återfinns i appendix A.

7.4 Effekten av plastpärlor

Massor med olika inblandning av plastpärlor har testats mot massor med

traditionella glaspärlor av fraktionen 100-600 m. Inblandningarna har

varit 20, 30 och 50 viktprocent glaspärlor och 20, 30 och 50 volymprocent

plastpärlor. Resultaten redovisas i tabellerna 10-11 och figurerna 10-11.

Tabell 10. SL för glas- och plastpärlor med olika inblandningar pre-mix-
pärlor. Observera att procenttalet för mängden pärlor avser
viktprocent för glaspärlorna och volymprocent för plastpärlor-

   

na

massa % pre-mix-pärlor pärltyp SLO SLI SL2 SL 3

c 20 glas 58 120 195 102
k 20 plast 29 81 1 12 68

d 30 glas 92 174 254 91
e 30 plast 29 100 132 75

f 50 glas 114 230 303 94
m 50 plaSt 28 108 148 78
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Tabell 11. Specifika _luminansen och hållbarheten efter två vintrar

   

massa 96 pre-mix- pärltyp SL3 5 P SLx B
pärlor

c 20 glas 102 25 0 , 47 102 0
k 20 plast 68 6 1 , 00 68 0

d 30 glas 91 65 0,56 126 0,35
1 30 plast 75 6 l , 00 75 0

f 50 glas 94 78 0 , 53 156 0 , 45
m 50 plast 78 11 0 , 98 78 0

  

Påpekas måste att i tabellerna avser "96 pre-mix-pärlor" volymprocent för

plastpärlor och viktprocent för glaspärlor. Plastmaterialet har ungefär 1/3

av glasets densitet. Detta gör att massorna med plastpärlor har innehållit

ca 7, 10 och 17 viktprocent pre-mix-pärlor. Priset för plast är emellertid

ca 3 ggr högre än för glas, vilket gör att procenttalen kan jämföras

prismässigt. Egentligen skulle "96 pärlor" i tabeller och figurer kunna

ersättas med "96 av kostnaden för massan, för vilken pärlorna svarar".

I tabell 10 ser man att massorna med glaspärlor genomgående har haft

högre specifik luminans än massorna med plastpärlor. Från tabell ll ser

man emellertid att SLs standardavvikelse är betydligt lägre än glas-

massornas. Ett F-test på 1%-nivån visar att skillnaderna är signifikanta.

Massorna med plastpärlor har helt enkelt haft bättre hållbarhet än

massorna med glaspärlor.

Den tresidiga variansanalysen visar att samtliga huvud- och interaktions-

effekter är signifikanta. Vid det sista mättillfället visar dock varians-

analysen inte på några signifikanta effekter. Detta ska tolkas så att under

en Z-årsperiod har massorna med glaspärlor högre SL än de med

plastpärlor. Efter 2 år har emellertid de med glaspärlor försämrats så

mycket att man inte kan påvisa någon skillnad i specifik luminans.

Den kompletta redovisningen av variansanalysen återfinns i appendix A.
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8 JÄMFÖRANDE MÄTNINGAR MELLAN, ERICHSENINSTRU-

MENTET OCH PRITCHARD FOTOM'ETER

För att undersöka validiteten hos de mätningar som gjorts med Erichsen-

instrumentet har även fullskalemätningar med Pritchard fotometer ut-

förts., Dessa mätningar gjordes vid mättillfälle 3 på massor i tre av de

fyra grupperna och presenteras i tabell 12°

Tabell 12. Jämförelse mellan mätningar gjorda med Erichsen och

     

Pritchard

provfält l

pre-mix-pärlor massa SL
Erichsen Pritchard

a 53 38
b 79 72
c 109 102
d 141 147
e 171 195
f 167 194

provfält 3
stora/små pre-mix- c 101 101
pärlor d 155 144

f 185 224
g 91 70
h 1 14 99
i 178 160

provfält 4 c 102 101
plastpärlor d 126 147

f 156 179
k 68 48
1 75 54
m 78 63

   

När man jämför mätvärdena från Erichsen och Pritchard med varandra

ska man veta att instrumenten arbetar med olika geometrier enligt tabell

13.

Tabell 13. Mätgeometrier för Erichsen och Pritchard

   

belysnings= observations- azimuthal- apertur-
vinkel vinkel vinkel vinkel

Erichsen 3 ,50 5 ,00 1800 10

Pritchard 1,00 1, 70 1800 4'
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Av tabell 12 ser man att vid låga nivåer har Erichsen visat ett högre värde

än Pritchard och tvärtom vid höga nivåer. Detta är precis vad man kan

vänta sig. Höga luminansnivåer tyder på många fungerande pärlor. Dessa

fungerar bättre ju mindre vinkeln mellan observatör och ljuskälla är. Från

tabell 13 ser man att vid Pritchard-mätningarna var denna vinkel 0,70,

medan den hos Erichsen-instrumentet var 1,50. En linjär regressionslinje

får utseende enligt figur 12.

SL . .

(med/m2)/1ux A Erlchsen //z

150 '

100 '

   

0 I I ;SLr r Prichard
0 50 100 150 200

(mcd/m2)/1ux

Figur 12. Regressionslinjen för sambandet mellan mätvärdena från
Pritchard och Erichsen. Linjen är beräknad utifrån 83 enskilda,
väl spridda mätvärden. Den sträckade linjen är den "idealla"
som gäller om mätvärdena från de två instrumenten
överensstämmer helt.

Regressionslinjen för förhållandet mellan de båda instrumentens mätvärde

har ekvationen

SLErichsen = 34 + 0:71 SLPrichard

och korrelationskoefficienten, r = 0,97. Omvänt kan man översätta värden

från Erichsen-instrument till den "sanna" retroreflexionen med ekvationen

SLPrichard = 1:32 SLErichsen "38 i 23 (P<O O5)

Förmodligen beror skillnaden i mätvärde på två skilda systematiska fel.

Erichsens aperturvinkel är för stor, vilket ger stor osäkerhet i mätvärdet.

Dessutom är belysnings- och observationsvinklar så stora att de simulerar

ett för kort mätavstånd.

VTI MEDDELANDE 510



26

9 DISKUSSION

Detta projekt har genomförts över en Z-årsperiod, vilket är den garantitid

Vägverket vill ha för en massa., Man kräver att vägmarkeringarna ska ha

en retroreflexion som uppgår till 100 (mcd/m2)/lux under 2 år efter

utläggningen. Retroreflexionen ska vara mätt med Erichsen reflektometer

(ref 2). Mätningarna i denna undersökning har utförts med just detta

instrument för att få en överensstämmelse med Vägverkets normer. Ett

systematiskt fel jämfört med "sanna" Pritchard-mätningar har kunnat

påvisas. Felet är dock ungefär linjärt inom hela det aktuella luminans-

området, varför det är lätt att korrigera. Man ska dock vara medveten om

detta vid jämförelser med data från andra mätinstrument.

De slutsatser man har kunnat dra av mätningarna är följande.

9.1 Mängd pre-mix-pärlor

 

Försöket har visat att mängden pre-mix-pärlor påverkar massans specifika

luminans kraftigt. Grovt kan man säga att ju högre inblandning pärlor man

har, ju bättre retroreflexion får man. Detta gäller för massor som har

utsatts för inget eller lite slitage. Emellertid har det visat sig att hög

inblandning av pärlor ger dålig hållbarhet. Således har uppgiften blivit att

finna ett optimum sådant att massan har högt SL-värde och god hållbarhet

till rimlig kostnad. Detta optimum visade sig ligga på l+096.

Emellertid var massor med 20% och 30% inblandning av pre-mix-pärlor

endast obetydligt sämre. Retroreflexionen var något lägre, men i gengäld

var slitstyrkan bättre. Risken att finna underkända markeringar enligt

BYA (SL<100) var för de sistnämnda 0,46. För massan med 40% pärlor var

denna risk obetydligt lägre - 0,43. Med hänsyn tagen till kostnaden för

pärlor kan man därför konstatera att optimum ligger runt 20%.
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9.2 Drop-on-pärlor

Variansanalysen efter 2 år för SLs beroende av applicering med eller utan

drop-on-pärlor har inte visat på någon signifikant effekt. Det kan därför

inte uteslutas att de skillnader i specifik luminans som har uppmätts efter

två års slitage kan tillskrivas slumpen. Drop-on-pärlorna hade endast

effekt vid första mättillfället - redan efter en vinter var denna effekt

borta.

Med hänvisning till resultaten från första delförsöket avseende mängden

pre-mix-pärlor, kan man därför säga att 20% inblandning av pre-mix-

pärlor och applicering med drop-on-pärlor ger optimal retroreflexion

under en 2-årsperiod.

9.3 Pärlstorlek

Testet av pärlstorlekens betydelse för specifika luminansen har inte

kunnat påvisa några eller endast obetydliga skillnader mellan massor med

endast stora och massor med blanding stora/små pärlor. Ur ekonomisk

synvinkel föredrar man massan med 20% pre-mix-pärlor av fraktionen

100-600 m.

Variansanalysen för specifika luminansens beroende av pärlstorleken har

givit ett ganska komplext och svårförklarat mönster. Den har visat

a) För massor innehållande 20% pre-mix-pärlor är det likgiltigt om man

använder endast stora eller blandning stora/små pärlor.

b) Massor innehållande 30% pärlor har högre retroreflexion om man

använder endast stora pärlor i stället för blandning stora/små. Massan

med stora/små pärlor är dock något mer slitstark (Fetest, signifikant

p<0,01), varför denna effekt har försvunnit efter 2 år.

c) För massor med 50% pärlor gäller att blandningen stora/små pärlor ger

högre retroreflexion än endast stora pärlor. Detta kan säkerligen till

stor del tillskrivas de förstnämndas högre hållbarhet.
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Med hänvisning till två tidigare delförsök kan man säga att med hänsyn

till kostnader för pärlor är massan innehållande 20% stora pärlor

optimal. Bortser man helt från priset är den med 50% stora/små pärlor

att föredra.

9.4 Plastpärlor

Massor med pre-mix-pärlor av plast har genomgående haft lägre retro-

reflexion än demed plastpärlor. Hållbarheten har dock varit mycket god -

betydligt bättre än för massor utan pärlor. Detta indikerar* att plast-

pärlorna har haft en armerande verkan. Vid sista mättillfället kunde

variansanalysen inte påvisa någon skillnad i retroreflexionsvärde mellan

glas- och plastvärde, just beroende på att massorna med glaspärlor har

slitits betydligt mer än de med plastpärlor.

Den slutsats man kan dra från det fjärde delförsöket blir därför att en

massa med god retroreflexion och hållbarhet ska innehålla en blandning av

plast- och glaspärlor.
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SLUTSATSER

En lämplig inblandning av pre-mix-pärlor är ca 20%.

För att massan redan omedelbart efter utläggning ska ha acceptabel

retroreflexion kan drop-on-pärlor tillsättas. Effekten av dessa är helt

borta efter en vinter.

För inblandningar upp t o m 30% pre-mix-pärlor finns ingen anledning

att använda blandning av stora och små pärlor. Denna blandning har

ingen effekt på hållbarhet och ingen eller negativ effekt på retro-

reflexionen.

För massor med 50% pre-mix-pärlor får man en bättre retroreflexion

om man blandar stora och små pärlor. Detta beror främst på att denna

massa blir mer slitstark än en med endast stora pärlor.

Massor med plastpärlor har dåligt retroreflexion, men bra hållbarhet.

Detta indikerar att en blandning av glas- och plastpärlor skulle kunna

ge god hållbarhet och retroreflexion.

REFERENSER

l Night traffic, report No. 6
Reflection properties of road markings in headlight illumination
Nordiska forsikrings- och utvecklingsarbetet avseende synbetingelser i
mörkertrafik, 1983.

Vägmarkering med termoplastisk massa
Statens Vägverk, 1982.
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APPENDIX A

REDOVISNING AV OCH KOMMENTARER TILL VARIANSANALYSEN

I nedanstående används följande beteckningar:

Effekt En oberoende variabel som har testats eller samspel mellan flera

oberoende variabler

SS kvadratsumma

df frithetsgrader

MS medelkvadratsumma

F F-kvot - avgör om testet är signifikant

signifikant nivå

002 proportion av totala variansen som kan förklaras av en effekt

(anger styrkan av en effekt -w2>0,15 anses vara mycket stark

effekt)

Avsikten är att i försöket testa effekterna på signifikansnivân p<0,0l.

Detta innebär att risken för att en effekt som i verkligheten inte är

avgörande för testet betraktas som signifikant är 1%.



Al. Effekten av mängden pre-mix-pärlor

Tabell Al. Variansanalys av SL som :funktion av pärlmängd, spår och

   

mättillfälle.

Effekt ss df MS F sign (p<0,01) '412

pärlmängd (A) 1 470 061 5 294 012 450,06 ja 0,336

spår (B) 158 705 5 31 741 48,59 ja 0,036

mättillfälle (c) 1 615 560 3 538 520 824,34 ja 0,369

AxB 114 589 25 4 584 7,02 ja 0,022

AxC 396 146 15 26 410 40,43 ja 0,088

BxC 166 131 15 11 075 16,95 ja 0,036

AxBxC 165 585 75 2 208 3,38 ja 0,027

Försöksfel 282 214 l+312 653

Total 4 368 991 575 7 598

 

Kommentar: Samtliga huvud- och interaktionseffekter är signifikanta. Av

 

012 framgår att de effekter som varit mest avgörande för SL var mängden

(A) och mättillfället (C). att

interaktionseffekten AxC har varit stark, dvs specifika luminansen

pre-mix-pärlor Noteras kan även

varierar med pärlmängden, men olika vid olika mättillfällen. Det tolkas så

att slitstyrkan är beroende av pärlmängden.

Tabell A2. Variansanalys för mättillfälle 3 avseende SLs variation med

pärlmängd och spår.

   

Effekt ss df MS 1= sign (p<0,01) 0) 2

pärlmängd (A) 215 790 5 43 158 38,42 ja 0,342

spår (13) 83 022 5 16 604 14,78 ja 0,103

AxB 129 553 25 5' 182 4,61 ja 0

Försöksfel 121 306 108 1 123

Total 549 672 143 3 844

 



Kommentar: Samtliga effekter är signifikanta -wz visar att pärlmängden

 

också efter 2 år är starkt avgörande för retroreflexionen.,

A2. Effekten av drop-on-pärlor

Tabell A3. Variansanalys av SL som funktion av drOp-on-pärlor, pärl-

mängd och mättillfälle.

   

Effekt ss df MS 1= sign (p<0,01) '612

med/utan dr0p-on(A) 1 083 247 l l 083 247 l78,3# ja 0,086

pärlmängd (B) 1 214 384 2 607 192 99,97 ja 0,048
mättillfälle (C) 2 679 445 3 893 148 147,04 ja 0,070
AxB 15 763 2 7 882 1,30 nej 0
AxC 3 765 952 3 1 255 317 206,67 ja 0,300
BxC 262 279 6 43 713 7,20 ja' 0,018
AxBxC 131 747 6 21 958 3,62 ja 0,008

Försöksfel 3 352 853 552 6 074
Total 12 505 671 575 21 749

 

Kommentar: Samtliga tre huvudeffekter är signifikanta. Man ser dock av

 

012 att den helt dominerande effekten är samspelet mellan drop-on-pärlor

och mättillfälle. Detta förklaras naturligtvis av de mycket höga SL som

uppmättes vid första mättillfället för massor med drop-on-pärlor, men ej

för massor utan. Intressant är nu om vi kan påvisa någon negativ eller

positiv effekt efter 2 år. Det framgår av tabell A4.



Tabell A4. Tvåsidig variansanalys för mättillfälle 3, avseende SLs variaw
tion med drop-on-pärlor och pärlmängd.

         

Effekt ss df MS F sign (p<0,01) w?

-med/utan drop-0n(A) 5 160 1 .. 5 160 2,73 nej 0,010

pärlmängd(B) 49 230 2 24 615 13,03 ja 0,142

AxB 3 289 2 1 644 0,37 nej -0,002

Försöksfel 260 627 138 1 889

Total 318 305 143 2 226

Kommentar: Man ser att den enda signifikanta effekten är pärlmängden

(B). Specifika luminansen har alltså varierat med mängd pre-mix-pärlor

men ej med applicering med eller utan drop-on-pärlor.

A3. Effekten av pärlstorlek

Tabell A5. Variansanalys av specifika luminansen som funktion av pärl-
storlek, mängd pre-mix-pärlor och mättillfälle.

Effekt ss df MS F sign (p<0,01) 002

pärlstorlek (A) 286 1 286 0,14 nej 0

pärlmängd (B) 470 160 2 235 080 118,33 ja 0,148

mättillfälle (C) 1 275 836 3 425 279 214,07 ja 0,403

AxB 86 646 2 43 823 22,06 ja 0,027

AxC 72 864 3 24 288 12,23 ja 0,021

BxC 166 131 15 11 075 16,95 ja 0,030

AxBxC 37 051 6 6 175 3,11 ja 0,008

Försöksfel 1 096 601 552 1 987

Total 3 147 951 575 5 475

 



Kommentar: Variansanalysen har inte kunnat påvisa någon effekt av

 

pärlstorlek. Däremot är interaktionseffekten mellan pärlstorlek och

mättillfälle signifikant (AxC), liksom interaktionseffekten mellan pärl-

storlek och pärlmängd (AXB). Det finns därför anledning att undersöka

om pärlstorleken är avgörande för SL vid någon specifik pärlmängd eller

vid något specifikt mättillfälle (här mättillfälle 3).

Tabell A6. Variansanalys för massor innehållande 20% pre-mix-pärlor,
avseende pärlstolek och mättillfälle.

   

Effekt ss df MS F sign (p<0,01) 02

pärlstorlek (A) 22,0 1 22,0 0,07 nej 0

mättillfälle (C) 243 609 3 81 203 250,79 ja 0,701

AxC 42 529 3 14 176 43,78 ja 0,120

Försöksfel 59 577 184 324

Total 345 737 191 1 810

 

Kommentar: Någon effekt av pärlstorleken kunde ej påvisas. Interaktio-

 

nen är emellertid signifikant, varför det finns anledning att se på endast

mättillfälle 3 för massor innehållande 20% pärlor.

Tabell A7. Variansanalys för massor innehållande 20% pre-mix-pärlor vid
mättillfälle 3, med avseende på pärlstorlek.

   

Effekt ss df MS F sign (p<0,01) 02

pärlstorlek (A) 2 806 1 2 806 3,48 nej 0,049

Försöksfel 37 072 46 806

Total 39 878 47 -

 

Kommentar: Ingen effekt av pärlstorlek har kunnat påvisas för massor

 

innehållande 20% pre-mix-pärlor.



Tabell A8. Variansanalys för massor innehållande 30% pre-mix-pärlor,

avseende pärlstorlek och mättillfälle.

   

Effekt ss df MS F sign (p<0,01) 1112

pärlstorlek (A) 36 852 1 36 852 30,40 ja 0,050

mättillfälle (C) 412 121 3 127 374 113,31 ja 0,578

AxC 32 904 3 10 968 9,05 ja 0,041

Försöksfel 223 086 184 1 212

Total 704 963 191 3 691

 

Kommentar: För massor innehållande 30% pärlor var effekten av pärl-

 

storleken signifikanta»2 visar att effekten var ganska liten, men att SL

har varit signifikant högre för massor med endast stora pärlor än för

massor med blandning stora/små pärlor.

Tabell A9. Variansanalys för massor innehållande 50% pre-mix-pärlor
avseende pärlstorlek och mättillfälle.

   

Effekt ss df MS 1= sign (p<0,01) w?

pärlstorlek (A) 51 058 1 51 058 11,54 ja 0,029

mättillfälle (G) 727 613 3 242 538 54,83 ja 0,438

AxC 34 483 3 11 494 2,60 nej 0,013

Försöksfel 813 938 184 4 424

Total 1 627 092 191 8 519

 

Kommentar: Massor med blandning stora/små pärlor, totalt 50%, har

 

signifikant högre specifik luminans än massor med 50% stora pärlor. 102

visar dock att effekten är ganska svag.



A4. Effekten av plastpärlor

 

Tabell A10. Variansanalys för specifika luminansen som funktion av
pärltyp, mängd pre-mix-pärlor och mättillfälle

   

Effekt ss df MS 1= sign (p<0,01) 012

pärltyp (A) 699 314 1 699 314 596,50 ja 0,208

pärlmängd (B) 172 715 2 86 357 73,66 ja 0,051

mättillfälle(C) 1 476 445 3 492 148 419,79 ja 0,438

AxB 57 297 2 28 649 24,44 ja 0,016

AxC 181 355 3 60 452 51,56 ja 0,053

EXC 85 635 6 14 272 12,17 ja 0,023

AxBxC 38 807 6 6 468 5,52 ja 0,010

Försöksfel 647 149 552 1 172

Total 3 358 717 841575 5

 

Kommentar: Samtliga huvud- och interaktionseffekter var signifikanta.

 

012 visar atteffekterna av pärltyp (A) och mättillfälle (C) var starka.

Tabell All. Variansanalys för mättillfälle 3,
mängden pre-mix-pärlor

avseende pärltyp och

   

Effekt ss df MS F sign (p<0,01) 01 2

pärltyP (A) 16 770 1 16 770 9,04 nej 0,056

pärlmängd (13) 218 2 109 0,06 nej _0,009

AxB 2 685 2 2 685 0,72 nej 0

Försöksfel 256 015 138 1 342

Total 275 687 143 1 855

 

Kommentar: Inga effekter är signifikant. Således kan man efter två års

 

slitage ej. med 99% säkerhet påstå att glaspärlor har bättre retroreflex-

ion än plastpärlor.




