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1. Baggrund

Fardselsstribers refleksionsegenskaber i billygtelys er specifi-

ceret ved den spefikke lumdnas SL. En flades specifikke luminans

SL (mod/mZ/lx) er defineret som forholdet mellem luminansen L

(mod/m2) i et punkt og belysningsstyrken E (1x) i punktet i et

plan vinkelret på retningen til lysgiveren.

SL = L/E (mad/mZ/lx).

En fardselsstribes specifikke luminas bestemmes ved en måling

med følgende geometriske forhold:

En observationsretning på 1,37° og en lysretning på 0,74° samt

en synsafstand til fardselsstriben på ca 50 meter.

Til måling af den specifikke luminans anvendes måleapparatet

"LTL 800 Retrometer" fra Lys & Optik (Lysteknisk Laboratorium),

Lyngby, Danmark.

Tidligere målinger af fardselsstribers SL vardier har vist en

stigning om foråret. Der henvises til VTI Rapport 356 och Medde-

lande 624:

" Våta vägmarkereringar - Validering av mätmetod samt
funktionstest. "

" Torra Vägmarkeringars specifika luminans under olika
årstider "

2. Spørgsmål

For narmere at undersøge hvorfor der kommer en stigning i färd-

selsstribers SL verdi, er der i perioden marts - maj 1990 fore-

taget målinger og fotografering, ca 1 gang pr uge af udvalgte

fardselsstriber på 4 veje ved Linköping. Formålet med undersø-

gelsen er at undersøge, hvorfor fardselsstriberne SL-vardier

forøget.



Er det när bilerne ikke lengere anvender pikdak, idet pikdakkene

kan ødelagget refleksperlerne i fardselsstriben?

Efter at bilerne har udskiftet dakkene til sommerdak, bliver

refleksperlerne, der kommer frem.ved normalt slid, ikke ødelagt

af dêkkene?

Det er tilladt at anvende pikdak frem.til 1 uge efter påske, og

det er i 1990 til søndag 22 april.

Det kan også vare at indvirkning af sollysets UV-lys på fard-

selsstriberne efter vinteren ødelagger og nedbryder refleksper-

lerne. Samtidigt med at det øverste lag af fardselsstriben bli-

ver porøst og herefter hurtigt bortslides. Derved kammer der nye

refleksperler frem Disse nye refleksperler bliver måske

herefter ikke ødelagt.

3. Målesteder

 

De udvalgte 4 veje er følgende :

Vej 1. Nya Kalmarvägen, vej nr 34
350 meter før rundkørsel.

Vej 2. Motorväg ved Kärnavägen, vej 36
50 meter efter broen.

Vej 3. Bergsvägen ved Ikea
650 meter efter E4

Vej 4. Gamla Kalmarvägen ved VTI.

Disse 4 vejstrakninger har forskellige bredder og trafikbelast-

ning. Stribernas placering på vejen framgår af tabel 1 och figur

1-4 nedan.
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Figgr 3. Vej 3, målested G-J. 'Bergsvägen ved Ikea, 650 efter

 
Figgr 4. Vej 4, målested K-O. Gamla Kalmarvägen ved VTI.



Tabel 1. De 15 stribernas placering på de 4 vejerna.

 

 

   

stribe typ vej

A Plan 10 cm højre punkteret kantlinie. 1
B Plan 10 cm.midtlinie. 1
C Plan 10 cm venstre punkteret kantlinie. 1
D Plan 20 om højre fuld kantlinie. 2
E Plan 10 cm.midtlinie. 2
F Profil 20 cm fuld kantlinie. 2
G Plan 20 cm højre fuld kantlinie. 3
H Plan 10 cm højre punkteret kantlinie. 3
I Plan 10 cm venstre punkteret kantline. 3
J Plan 20 cm venstre fuld kantlinie. 3
K Plan 10 cm højre punkteret kantlinie. 4
L Plan 10 cm højre sparrelinie. 4
M Plan 40 cm sparreflade. 4
N Plan 10 cm venstre sparrelinie. 4
O Plan 10 cm.venstre punkteret kantlinie. <4

  

Striberne er markeret på vejen med en malet streg, således der

bliver mált på samme sted ved hver måling. Der bliver taget et

foto ved hver måling. Fardselsstriben, der bliver fotograferet

har en størrelse på ca 5,5 x 8,0 mm.

Ved fotograferingen er der anvendt et fotoapparatet på stativ af

følgende fabrikatog type:

Olympus : OM 10.

Objektiv : Olympus 1 : 2,8 f = 35 mm Auto - W.

Balg : Seima M - Auto - B 90 mm.

Billederne er forstørret ca 4,4 gange.

Antallet af refleksperler bliver talt på fotoet. Der er nogle "

Sorte refleksperler på billederne. " Sorte refleksperler kan

evt. vare en sort partikel, der er placeret i refieksperlens

brandpunkt, og derved får hele refleksperlen en sort farve.

Ved refleksfolier får refleksperlerne den farve, som underlaget

er indfarvet med.



Antallet af sorte refleksperler vil sikkert blive mdndre, når

fardselsstriben bliver mere hvid i april efter påske, når der

ikke anvendes pikdek.

En personbil med pikdek slider ca 1 kg asfalt vek pr ca 10 km,

og disse asfaltpartikler kan opsamles i fardselsstribens over-

flade, og bliver her fastholdt og nedkørt af trafikanterne.

Refleksperlens brydningsindex kan bevirke, at fardselsstribens

SL verdi bliver større med samme antal refleksperler, når fard-

selsstriben bliver merehvid efter vinteren.

4 Resultat

Resultaten från mätningarna redovisas i tabell 2. För att kunna

göra korrelationsberäkning mellan SL och mätdag har det första

mättillfället åsatts värdet 0 (dag 0). Därefter anges i tabell 2

mätdag som antalet dagar efter denna första mätning.

Tabell 2. Medelvärdet av specifika luminansen för 15 olika väg-
markeringar vid 10 olika mättillfällen. Förutom SL har
även antalet synliga pärlor på den bild som har foto-
graferats enligt ovan beskrivna metod, samt hur många
pärlor som var fungerande (ljusa på bilden) angivits.

  

mätdag SL pärlor vita
1990 (mcd/m?)/lux totalt pärlor

0 79 9 5
7 85 12 9

14 73 13 7
28 83 18 12
39 87 15 10
42 91 15 10
50 81 17 12
56 81 - -
78 99 21 15

142 116 25 17

  

  

 

 



Man ser i tabell 2 att SL har ökat från mars till augusti, en

ökning med 47%. Det finns också en svag, men signifikant (p<.05)

korrelation mellan SL och mätdatum. Att korrelationen är svag

skulle kunna bero på att en del av de 15 markeringarna ligger på

sådana platser där knappt något slitage från bildäck förekommer.

Fyra av markeringarna är kantlinjer på 13-metersväg och utsätts

för slitage från trafiken. Om man undersöker dessa separat så

finner man att medelvärdet av SL för dessa har ökat från 37 vid

mätdag 0 till 87 vid mätdag 78. Här finner man dessutom en

signifikant korrelation, r=0.80 (p<.05) mellan SL och mätdag.

Korrelationen mellan SL-värdet och antalet pärlor är 0.55, medan

korrelationen mellan SL och antalet vita pärlor är 0.60. Detta

kan tyckas ganska högt, men man bör då betänka att SL's varians

var stor. Detta innebär att antalet synliga, vita pärlor har

mycket litet prediktivt värde; utifrån antalet vita pärlor kan

man med predicera SL-värdet att med 95% sannolikhet ligga inom

ett intervall somär 144 (mcd/m?)/lux. Således har en markering

med 15 synliga, vita pärlor med 95% sannolikhet ett SL-värde

mellan 37 och 181 (mcd/m?)/lux.

Det finns anledning att misstänka att markeringens placering är

avgörande för hur specifika luminansen har utvecklats undervå-

ren/sommaren. I tabell 3 redovisas SL för varje enskild marke-

ring vid det första (mars) och sista mättillfället (augusti).

Markeringarna A, C, H och I år kantlinjer på väg som är bredare

än 9 meter. De tre sistnämnda har blivit betydligt bättre från

första till sista mättillfället, vilket sannolikt beror på att

trafik går på linjen. Att A inte har ökat i samma utsträckning

kan förklaras av att mätplatsen ligger i en svag vänsterkurva.



Tabell 3. Specifika luminansen vid det första mättillfället, den
12/3 1990, samt vid det sista mättillfället, den 9/8
1990 för de 15 vägmarkeringarna. Enhet (mcd/m?)/lux.
Även SL's procentuella ökning från mars till augusti

   

   

   

redovisas.

SPECIFIKA LUHINANSEN

markering mars augusti Ökning
nr 1990 1990 i %

A 38 52 37
B 59 87 47
C 40 82 105
D 55 93 69
E 53 95 79
F 108 130 20
G 140 152 9
H 39 100 156
I 32 - 115 259
J 88 112 27
K 86 154 79
L 177 208 18
M 40 43 8
N 146 208 42
0 80 108 35

5 Diskussion

 

Denna undersökning bekräftar resultaten från det tidigare nämnda

VTI Meddelande 624, i vilket konstaterades att SL-värdena är

mycket låga omedelbart efter vintern, för att sedan stiga. Detta

beror med stor sannolikhet på att dubbdäcken har förstört eller

slitit bort de retroreflekterande glaspärlorna på markerings-

materialets yta. Foton bekräftar detta, liksom det faktum att

förändringen i SL-värde under våren är störst för de markeringar

som. ligger så att de utsätts för mycket slitage. Även smutsen

från salt/asfaltpartiklar kan ha bidragit till låga SL-värden.



BYA's krav för torra vägmarkeringars specifika luminans är för

närvarande 75 (mcd/m?)/lux. Förslag finns att höja detta till

100 (mcd/m?)/lux. Detta nya krav skulle i mars endast marke-

ringarna nummer F, G, L och N ha uppfyllt. Alla dessa är hel-

dragna linjer, som utsätts för ganska lite slitage. Intermit-

tenta kantlinjer (A, C, G, H, K, 0) skulle inte ha klarat BYA's

krav.

Resultaten indikerar således att en heldragen kantlinje har

bättre förutsättningar än en intermittent, att ha god synbarhet

även under vintern och våren.




