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FÖRORD

Vägverket har bekostat ett projekt vid VTI för att studera reflexfolier för

vägmärken i några olika avseenden. Ett sådant har varit att studera hur

retroreflexionen hos aktuella reflexfolier på den svenska vägmärkesmarknaden |

förändras med exponering i trafik. Det är viktigt för Vägverket som väghållare att

ha kunskap om eventuella skillnader när det gäller de olika reflexmaterialens

motståndskraft mot att försämras eller åldras i trafik. I detta VTT-meddelande

avrapporteras denna del av projektet.

Vägstationen i Borensberg har hjälpt oss med att sätta upp skyltarna med de olika

reflexfolierna utefter tre vägar och Genevads Vägmärken har tillverkat skyltarna

efter våra önskemål. Projektarbetet har genomförts av författarna med bistånd av

VTT-arna Lennart Runersjö, Uno Ytterbom och Lars-Gunnar Stadler. Alla

medverkande, nämnda som onämnda, skall ha ett stort tack.

Sven-Olof Lundkvist Gabriel Helmers
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Reflexfoliers retroreflexion efter exponering i trafikmiljön

av Sven-Olof Lundkvist och Gabriel Helmers

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTT)

581 95 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Syftet med detta arbete har varit att studera, hur retroreflexionsförmågan hos

reflexfolier av olika fabrikat och typ, avsedda att användas på vägmärken,

förändras med exponering i trafikmiljön.

12 identiska skyltar, på vilka 8 olika reflexmaterial samtidigt varit applicerade (av

en vägmärkestillverkare), har satts upp på tre olika vägar på landsbygden med fyra

skyltar på varje väg enligt figur 1 (sid 1). Efter ett år har ytterligare ett material

(3M Diamond Grade) applicerats manuellt på den sista ej använda platsen på

skylten. De 9 materialen är redovisade i tabell 1 (sid 2) samt hur de varit

applicerade på skyltarna i figur 2 (sid 3). Hälften av skyltarna var uppmonterade i

trafikmiljön enligt figur 2 och hälften vridna 1809 (d.v.s. varit upp- och nervända).

Alla reflexmaterial var vita.

Retroreflexionen [(cd/mZ)/Ilux] hos varje reflexmaterial på de 12 skyltarna mättes

innan skyltarna sattes upp (nyvärdet). Mätningarna utfördes i laboratoriet för att få

minsta möjliga mätfel. Efter 2 vintrar och därefter efter varje vinter monterades

skyltarna ner, reflexfolierna rengjordes därefter noggrant varefter retroreflexionen

åter mättes. Alla mätningar gjordes med en identisk mätuppställning

(observationsvinkel 20%, infallsvinkel 5*) och dessutom med samma mätinstrument.

Genast efter mätningarna sattes varje skylt upp på sin gamla plats.

Mätresultaten för 3 provade EG-material är redovisade i figur 3 (sid 5), för 2

testade SEG-material i figur 4 (sid 5) samt för 2 högreflekterande HT/UL-material i

figur 5 (sid 6). Slutligen presenteras resultaten för de 2 prismamaterialen i figur 6

(sid 6). Figurerna visar en någorlunda jämt fallande retroreflexion för varje material

från ett år till nästa. Undantaget är prismamaterialen, som sjunkit särskilt mycket

från mycket höga nyvärden till mätningen efter 2 vintrar.

I tabell 2 (sid 7) visas hur väl varje material bibehållit sitt nyvärde efter 5 vintrar.

Bibehållningsvärdet varierar i intervallet 0,60 - 0,47 för alla material utom för

VTI MEDDELANDE 724



SMP, som p.g.a. att det fallit särskilt snabbt under de 1,5 första åren från ett

mycket högt värde har fått värdet 0,28.

I tabell 3 (sid 7) redovisas den relativa försämringen av materialens retroreflexion

under tiden efter den 2:dra till efter den 4:de vintern. Alla värden ligger här i ett _

relativt litet intervall, 0,77 - 0,66. Tabell 2 och 3 visar sammantaget att det inte

tycks föreligga några stora skillnader mellan materialen när det gäller att bibehålla

retroreflexionen efter exponering i trafikmiljö under 5 vintrar.

Variansanalyser, (redovisade i tabellerna 4-9), visar att inga stastistiskt säkerställda

skillnader har kunnat påvisas för fabrikat inom varje typ av material. Detta gäller

såväl för EG som för SEG och HT/UL materialen. Resultatet innebär, att när man

valt typ av material bör man välja det fabrikat, som offereras till lägsta pris.

Resultaten visar också att SEG-materialen procentuellt försämrats minst och

HT/UL-materialen mest med exponering för trafikmiljön. Dessa skillnader mellan

materialtyperna är dock obetydliga.

Några slutsatser om läsbarheten hos vägmärken utförda i de olika materialen kan

inte och får inte dras av denna studie
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The retroreflection of retroreflective sheeting after exposure to the traffic

environment

by Sven-Olof Lundkvist and Gabriel Helmers _

Swedish Road and Transport Research Institute (VTT)

S-581 95 LINKÖPING, Sweden

SUMMARY

The objective of this study was to study how the retroreflective power of sheetings

of different brands and types changed with exposure to traffic. The retroreflective

sheetings tested were all produced for use on road signs.

On 12 identical signs 8 different retroreflective sheetings were applied to as a

pattern of squares (by a road sign factory). These road signs were mounted on

three rural roads with four signs on each road as shown in figure 1 (page 1). After

one year another sheeting (3M Diamond Grade) was manually applied on the free

position on the signs. All 9 sheetings are shown in table 1 (page 2). The pattern

they were applied to the signs is shown in figure 2 (page 3). 6 signs were mounted

at the road as shown in figure 2 and the other 6 up-side-down. All retroreflective

sheetings were white.

The retroreflective power [(cd/m?)/Iux] of each sheeting on each of the 12 signs

was measured before they were exposed to traffic (initial values). These

measurements were made in the lab to minimize errors of measurement. After the

first 2 winters and then after each winter the signs were picked up to the lab,

carefully cileaned and measured. All measurements were made in the same set up

(angles of observation and incidence were 20% and 5*, respectively). After these

measurements each sign was brought back to the road and mounted on it's pole.

The results of the 3 EG-sheetings tested are shown in figure 3 (page 5), of the 2

SEG-sheetings in figure 4 (page 5) and of the 2 HT/UL-materials in figure 5 (page

6). Finally, the results of the 2 prisma sheetings are shown in figure 6 (page 6). All

figures are showing relatively evenly falling curves for each sheeting from one year

to the next. Although, there is one exception, the 2 prisma sheetings have fallen

more rapidly from a very high value as new when measured after 2 winters.
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Table 2 (page 7) shows how well each sheeting has kept it's initial value as new

after 4,5 years (5 winters) in traffic. These values of maintenance varies in the

interval 0,60 - 0,47 for each sheeting but for SMP, which due to a rapid fall from a

very high value during the first 1,5 years (2 winters) in traffic, has got a low value:

0,28.

The relative deterioration in retroreflection of the sheetings after the second to

after the fourth winter is shown in table 3 (page 7). All values are found in a

relatively small interval, 0,77 - 0,66. The results in tables 2 and 3 are showing that

there are no big differences between the retroreflective sheetings after exposure to

rural traffic during 5 winters.

Analyses of variance, (shown in tables 4-9), show no significant differences of

brand for each type of sheeting. This result is valid for the EG, the SEG as well as

for the HI/UL materials. The consequence of this result is that after the choice of

type of sheeting the less expensive brand should be bought.

The results are also showing that the SEG materials were the least and the HT/UL

materials the most deteriorated after exposure. But the differences between types

of materials were small.

Finally, any conclusion about legibility of road signs made of the tested sheetings

can not and may not be drawn from the results of this study.
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1 BAKGRUND

Reflexfolier används företrädesvis för att ge vägskyltar god syn- och läsbarhet.

Man använder reflexmaterial alltifrån de äldre folierna av typ Engineering Grade till

nyare, mera högreflekterande material. För att väghållaren ska veta vad som sätts 2

upp utefter vägarna, så anger tillverkaren materialets retroreflexion, mätt i en

standardgeometri. Detta värde avser reflexionen för nytt material, men vad som

sedan händer då det exponeras för trafikmiljön vet man mindre om. Naturligtvis är

det önskvärt att folien, i nytvättat tillstånd, ska ha bibehållen retroreflexion under

skyltens hela livslängd, men detta måste betraktas som orealistiskt. Slitage från

grusstänk, salt, väder och vind, jämte åldring av själva materialet, gör att retrore-

flexionen sjunker med tiden.

2 SYFTE

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur retroreflexionen för olika typer

av folier förändras med exponering i trafikmiljö. Detta innebär att en jämförelse av

dessa foliers retroreflexion över en femårsperiod görs.

3 FÖRSÖKETS UPPLÄGGNING

Exponering av skyltarna har gjorts i ett fältförsök på allmänna vägar. Sammanlagt

12 skyltar har satts upp på tre olika provplatser. På varje provplats fanns således

fyra skyltar, vilka sattes upp som visas i figur 1.

 

 

skylt A skylt B

0 0

0 0

skylt C skylt D

Figur1. Skyltarnas placering längs vägen.

De fyra skyltarna är identiska, dock är B och C monterade upp och ner jämfört

med A och D. Avståndet mellan skyltarna på varje sida av vägen är 10 m och de är
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uppsatta på en höjd över och ett avstånd från vägen som överensstämmer med

Vägverkets anvisningar. Vägarna kan beskrivas sålunda:

Provplats 1: Väg 1050 nordväst om korsningen med väg 36. En 7 meter bred väg

med hastighetsbegränsningen 90 km/h och trafikflödet ca 3000 ÅDT. Provplatsen -

ligger i en skogsdunge och vägen har sträckning nordväst/sydost.

Provplats 2: Väg 36 strax väster om korsningen med väg 1050. En 13 meter bred

väg med ca 8000 ÅDT, hastighetsbegränsad till 90 km/h. Öppen terräng och rikt-

- ning väst/öst vid provplatsen.

Provplats3: Väg 1136 sydost om Berg. En 9 meter bred väg med ca 8000 ÅDT,

vilken under större delen av tiden har haft hastighetsbegränsningen 70 km/h. Ter-

rängen är öppen och vägen går vid provplatsen i riktning nordväst/sydost.

Som nämnts tidigare hade var och en av de 12 skyltarna 9 reflexfolier av fyra olika

fabrikat. I fortsättningen används beteckningar enligt tabell 1 för att beskriva

skyltarna.

Tabell1. De i studien ingående 9 olika folierna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Beteckning Fabrikat Typ

JMEG 3M Engineering Grade

TEG Tesa Engineering Grade

KEG Kiwalite Engineering Grade

TSEG Tesa Super Engineering Grade

KSEG Kiwalite Super Engineering Grade

3JMHI 3M High Intensity

TUL Tesa Ultra Light

SMP Stimsonite microprisma

3JMDG JM Diamond Grade  

Materialen hade placerats på skylten som framgår av figur 2, nedan. Den inbördes

placeringen hade slumpats, men var samma på alla skyltar. Dock var hälften av

skyltarna uppsatta, vridna 180*. Skyltarnas storlek var 410 - 410 mm, vilket inne-
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bär att varje material hade arean 130 - 130 mm. Skyltarna tillverkades av Genevads

enligt standardmetod, vilket innebär att EG-materialen var klarlackade.

 

KSEG KEFG SMP

 

TSEG TEG 3MEG

 

TUL 3MDG 3MHI

     

Figur2. Materialens inbördes, slumpade placering på varje skylt.

Samtliga material var vita och hade levererats av den svenska återförsäljaren. Det

kan påpekas att 3MDG var ett mycket tidig version av detta material och inte är

detsamma som saluförs i dag. Man kan inte generalisera resultatet för detta mate-

rial till senare versioner. Detta material har dessutom monterats manuellt ute på

vägen.

Skyltarna sattes ut på respektive provplats i slutet av december 1988; de har såle-

des suttit uppe fem vintrar (44 år). Dock fanns 3MDG tillgängligt först ett år se-

nare än de övriga och har således suttit uppe fyra vintrar. Det ska sägas att vint-

rarna 1989-1993 har varit ovanligt milda med ganska lite nederbörd.
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4 FYSIKALISKA MÄTNINGAR

För att kunna göra mätningar under väl kontrollerade förhållanden, med god repe-

terbarhet, har skyltarnas inför varje mätomgång monterats ned och mätningarna

gjorts i laboratorium.

Geometrin vid mätningarna har varit sådan att den simulerar skyltens retroreflexion

mot en personbilsförare som observerar densamma på avståndet 100 m. Detta

innebär att observationsvinkeln (vinkeln mellan observations- och belys-

ningsriktning) var 20%, medan infallsvinkeln var 5*. Det sistnämnda innebär att

skylten var vriden, så att normalens riktning skilde sig från observationsriktningen

med 59. Detta motsvarar att skyltarna utefter vägarna alltid är vridna bort från vä-

gen för att man ska undvika speglingseffekter.

Mätningarna har gjorts i laboratorium med en Pritchard fotometer och en luxmeter.

Fotometern mäter den reflekterande ytans luminans (L) och luxmetern mäter

belysningsstyrkan (E) vid skylten. Materialets retroreflexion (R) kan beräknas som

kvoten mellan dessa två storheter, R=L/E, och får enheten (cd/m?)/lux. På varje

skylt har vid varje mättillfälle gjorts fem mätningar på varje typ av material. Med

12 skyltar innebär detta 60 mätningar på varje material vid varje mättillfälle.

Vissa mindre lyckade försök att mäta retroreflexionen i fält på både smutsiga och

tvättade skyltar gjordes också. På grund av problem med fältinstrumentet avbröts

dock denna mätserie på ett tidigt stadium.

De statistiska test - variansanalyser och post-hoc-test - som har gjorts är på nivån

5%. Detta innebär att risken att en signifikant effekt beror på slumpen är mindre än

5%.
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5 RESULTAT

Mätning av skyltmaterialens retroreflexion gjordes vid 5 tillfällen, utom för 3MDG,

vilket uppmättes vid fyra tillfällen enligt:

1 dec 1988 nya material (ej 3MDG)

2 juli 1990 efter två vintrar (en vinter för 3MDG)

3 juli 1991 efter tre vintrar (två vintrar för 3MDG)

4 aug 1992 efter fyra vintrar (tre vintrar för 3MDG)

5 juni 1993 efter fem vintrar (fyra vintrar för 3MDG)

Innan mättillfällena 2-5 hade skyltarna monterats ned och rengjorts noga; de nedan

redovisade retroreflexionsvärdena avser således alltid rena folier. Efter mätningarna

monterades de genast upp på sina platser igen.

Av figur 3-6 framgår hur retroreflexionen har varierat med antalet vintrar de har

suttit ute på provplatserna. Observera att skalan på y-axeln är olika i figurerna.

ECG-material

 

  
KEGC

TV- TEC

 hd 3MEGC

   

 

  

ny en två tre fyra fem

antal vintrar

Figur3. Retroreflexionen, R, som funktion av tiden för EG-material. Enheten är

(cd/m?)/ux.
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SEG-material

 

=== KSEGC

--- TSEG
   

 

  

ny en två tre fyra fem

antal vintrar

Figur 4. Retroreflexionen, R, som funktion av tiden för SEG-material. Enheten

är (cd/m?)/Iux.

HI/UL-material

R

250 - - - + + + + + + + + + + + + + + + + + + = m + + + = m = + + -

1

 

TVL

 

=-3MHI
   

  

m o e e eea

O t o t i i

ny en två tre fyra fem

antal vintrar

Figur5. Retroreflexionen, R, som funktion av tiden för HI- och UL-material.

Enheten är (cd/m?)/lux.
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prisma-material

 

 

   

  

--- SMP

J

--

3MDG

200 + - - +- +- =- + + + + += + ++eR

lm äl um am e e m m im m am am em 08 008 m m m m mp om am) cm) m km 20 km am am am m 0 am 06

(9) + i 4 4 i

ny en två tre fyra fem

antal vintrar

Figur6. Retroreflexionen, R, som funktion av tiden för prisma-material.

Enheten är (cd/m?)/lux.

Om man bildar kvoter mellan retroreflexionen för material som har åldrats under

fem vintrar och samma material i nytillstånd får man resultat enligt tabell 2:

Tabell2. Retroreflexionen efter fem vintrars slitage, R,, och nyvärdet, R, samt

kvoten mellan dessa. Varje värde är ett medelvärde av 60 mätningar (5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mätningar på vardera 12 skyltar).

R, R, R/R,__

3MEG 86 41 0,48

TEG 62 37 0,60

KEG 76 37 0,49

TSEG 124 71 0,57

KSEG 109 57 0,57

3MHI 211 100 0,47

TUL 228 119 0,52

SMP 403 112 0,28
      

Eftersom 3M's Diamond Grade sattes upp senare än övriga, så finns inga värden

som kan jämföras med de i tabell 2. Vill man jämföra detta material med de övriga,

så kan man studera R-värden efter två och fyra vintrar, vilket redovisas i tabell 3.
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Tabell3. _Retroreflexionen efter fyra vintrars slitage, R,, och värdet efter två

vintrar, R,, samt kvoten mellan dessa. Varje värde är ett medelvärde av

60 mätningar (5 mätningar på vardera 12 skyltar).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

R, RQ R/R,

3MEG 60 46 0,77

TEG 53 38 0,72

KEG 57 41 0,72

TSEG 108 75 0,69

KSEG 85 64 0,75

3MHI 151 102 0,68

TUL 178 118 0,66

SMP 239 158 0,66

3MDG 635 424 0,67  

Man ser i tabell 3 att materialen inte uppvisar några stora skillnader vad gäller

känslighet för åldring och slitage; kvoten ligger för samtliga material inom inter-

vallet 0,66 till 0,77. Att kvoten R./R, för SMP i tabell 2 har lägre värde än övriga

förklaras av att detta material under första året tappade en stor del av sin retrore-

flexion, vilket också framgår av figur 6.

En envägs variansanalys med "plats" som oberoende variabel, kunde inte påvisa

någon signifikant effekt (p4.05) av skyltarnas placering. Det var således ingen

skillnad i materialens retroreflexion beroende på efter vilken väg de var uppsatta.

En tvåvägs variansanalys med de oberoende variablerna "material" och

"exponering" samt beroende variabel "retroreflexion" gav resultat enligt tabell 4. I

denna variansanalys har endast medtagits de tre mätomgångar då samtliga skyltar

uppmättes, d.v.s. nyvärden och värden efter fem vintrars slitage ingår ej. Den

oberoende variabeln "EXP" har således nivåerna två, tre och fyra vintrar.

Tabell4. Tvåvägs variansanalys med beroende variabel "retroreflexion", R, och

oberoende variabler "material", M, och "exponering", EXP.

 

 

 

 

    

F-kvot sign? 022

M 469,77 0,001 0,871

EXP 55,22 0,001 0,028

M-EXP 7,14 0,001 0,026  
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Man ser att variansanalysen har påvisat en signifikant effekt av material (p=.05),

vilket innebär att vi har påvisat en skillnad mellan de olika reflexmaterialen vad

gäller retroreflexionen. Likaså har retroreflexionen varierat med exponeringen och

dessutom var interaktionen mellan dessa två oberoende variabler signifikant

Detta innebär att retroreflexionen har varierat med exponering, men olika -

för olika material. Detta visar sig i figurerna 3-6 så att linjerna mellan "två vintrar"

och "fyra vintrar" ej är parallella.

Effekternas styrka skattas med 0 (omega-kvadrat). Denna parameter skattar hur

. stor del av den totala variansen i retroreflexion som förklaras av de två huvudef-

fekterna och interaktionseffekten. Man ser att effekten av material förklarar hela

87% av variansen, medan de två andra effekterna kan anses vara svaga - knappt

3% vardera.

Folierna SMP och 3MDG är något speciella och skiljer sig från de övriga sju ma-

terialen genom att de är prismatiska, medan det i de andra materialen är glaspärlor

som ger retroreflexionen. Dessutom är SMP och 3MDG ovanliga, och förekommer

åtminstone inte i Sverige på några vägskyltar. Det finns därför skäl att studera

övriga material speciellt. Tabell 5 redovisar en variansanalys avseende materialen

som har glaspärlor som retroreflekterande element för mätomgångarna 1-5.

Tabell5. variansanalys med beroende variabel "retroreflexion", R, och

oberoende variabler "material", M, och "exponering", EXP avseende

materialen 3MEG, TEG, KEG, TSEG, KSEG, 3MHI och TUL för

mätomgångarna 1-5.

 

 

 

 

    

F-kvot sign? [0

M 414,41 0,001 0,652

EXP 180,47 0,001 0,189

M-EXP 8,76 0,001 0,049  

Man finner två signifikanta huvudeffekter och en signifikant interaktionseffekt.

Detta innebär att retroreflexionen har varierat över tiden, men olika för de olika

materialen. Detta ger anledning till ytterligare analys. Lämpligt kan vara att göra

samma uppdelning som i figurerna 3-5, d.v.s. en separat variansanalys för EG-,

SEG- respektive HIT/UL-material. Detta redovisas i tabellerna 6-8.
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Tabell7.

Tabell8.
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Tvåvägs variansanalys med beroende variabel "retroreflexion'", R, och

oberoende variabler "material", M, och "exponering", EXP avseende

materialen 3MEG, TEG och KEG för mätomgångarna 1-5.

 

 

 

 

    

F-kvot sign? [02

M 13,34 0,001 0,054

EXP 63,56 0,001 0,546

M-EXP 1,44 - 0,008 

Tvåvägs variansanalys med beroende variabel "retroreflexion", R, och

oberoende variabler "material", M, och "exponering", EXP avseende

materialen TSEG och KSEG för mätomgångarna 1-5.

 

 

 

 

    

F-kvot sign? 02

M 39,11 0,001 0,109

EXP 48,93 0,001 0,550

M-EXP 0,75 - 0,000
 

Tvåvägs variansanalys med beroende variabel "retroreflexion", R, och

oberoende variabler "material", M, och "exponering", EXP avseende

materialen 3MHI och TUL för mätomgångarna 1-5.

 

 

 

 

 

 

     

F-kvot sign? 092

M 21,30 0,001 0,045

EXP 78,40 0,001 0,692

M-EXP 0,30 - 0,000
 

Tabellerna 6-8 visar att huvudeffekterna alltid är signifikanta, men att man inte i

något fall kan finna en signifikant interaktionseffekt (p4.05). Detta innebär att

material inom en och samma grupp (EG, SEG eller HT/UL) förlorar lika mycket i

retroreflexion vid exponering i trafikmiljön. Detta innebär att linjerna i figur 3 ej är

signifikant skilda från parallellitet. Detsamma gäller för figurerna 4 och 5.

Man kan också fråga sig om de olika folietyperna (EG, SEG och HT/UL) är lika

känsliga för exponering av trafikmiljön. En tvåvägs variansanalys med oberoende

variabeln "material" ersatt med "typ av folie", TYP, gav resultat enligt tabell 9.
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Tabell9. Tvåvägs variansanalys med beroende variabel "retroreflexion", R, och

oberoende variabler "typ av folie", TYP, och "exponering", EXP för

mätomgångarna 1-5.

 

 

 

 

    

F-kvot sign? 0)?

TYP 1012,43 0,001 0,630

EXP 168,48 0,001 0,209

TYP-EXP 21,18 0,001 0,050  

Tabell 9 visar på en signifikant interaktionseffekt, vilket innebär att retroreflexionen

har varierat med exponeringen, men olika för de olika typerna av folier (EG, SEG

respektive HT/UL). Om man studerar parvisa interaktioner (EG och SEG, EG och

HI/UL samt SEG och HT/UL), så finner man att även dessa tre interaktioner mellan

exponering och typ av folie är signifikanta (med hänsyn taget till massignifikans).

Således har SEG-materialen varit minst känsliga för exponering av trafikmiljön,

medan HT/UL-materialen har varit mest känsliga. Effekterna är dock svaga; man

ser i tabell 9 att interaktionen svarar för endast 5% av den totala variationen i

retroreflexion.

Slutligen kan det vara av intresse att studera retroreflexionen hos skyltar som har

varit utsatta för exponering under 444 år. Har man efter fem vintrars exponering i

trafikmiljön några skillnader mellan olika fabrikat och typer av reflexfolier? Detta

redovisas i ett post-hoc-test (Tukey-test) i tabell 10, nedan. Observera att 3MDG

saknas eftersom den var med i studien endast under fyra vintrar (34 år).

I tabell 10 anger "-" att skylten i raden har haft signifikant (p4.05) lägre retrore-

flexion än skylten i kolumnen. "=" anger att ingen signifikant skillnad kunde påvisas

91 LÄj
och "+" anger att materialet i kolumnen hade högre värde än materialet i raden.

Således hade t.ex. SMP signifikant högre retroreflexion än 3MEG.

Tabell 10. Tukey-test avseende mätomgång 5, d.v.s. efter exponering i

trafikmiljön under 44 år. I tabellen anger "-" signifikant lägre

retroreflexion för materialet i raden än för materialet i kolumnen. "="

anger att ingen signifikant skillnad kunde påvisas. "+" anger högre R

efter 44 år. R avser retroreflexionen i (cd/m?)/lux och är ett

medelvärde av 60 mätningar (5 mätningar på vardera 12 skyltar).
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R 119 112 100 71 57 41 37 37

TVUL 119 sm sx + + + + +

SMP 112 = av + 0 + + + +

JMHI 100 e = + + + + +

TSEG 71 - - - = + + +

KSEG 57 - - - = m = ss

oMEG

|__

41

|__

- - - - = = s

KEG 37 = = ==

TEG 37 » 2 - - s ss =             

Man ser att efter 44 år har vi ingen skillnad vad gäller retroreflexion för de tre

material som finns i figur 3 - 3MEG, KEG och TEG. Inte heller har vi någon

skillnad mellan materialen i figurerna 4 och 5 - TSEG och KSEG respektive TUL

och 3MHI. Av tabell 9 framgår att interaktionen mellan typ av folie och exponering

är signifikant och att 3MHI och TUL är mer känsliga för exponeringen än övriga

material. Detta skulle kunna ha resulterat i att de skillnader som fanns mellan olika

typer av nya material hade utjämnats efter fem vintrar. Att så inte blev fallet beror

på att interaktionen var svag.

En visuell inspektion av materialen visade att de hade klarat åldring och exponering

i vägmiljön bra. De synliga skadorna var ringa - endast några av HT/UL-materialen

uppvisade tecken på att fukt hade trängt in mellan foliens olika lager.
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6 DISKUSSION

Denna studie har visat att reflexfolierna efter fem vintrars exponering i trafikmiljö

har förlorat cirka 50% av sin ursprungliga retroreflexion eller cirka 10% per år.

Det enda material som avvek nämnvärt från detta var ett microprismamaterial, som

hade ett högt nyvärde, men som redan under första året förlorade en stor del av

retroreflexionen. Efter fem år var detta material jämförbart med 3M High Intensity

och Tesa Ultra Light.

Variansanalysen med tillhörande post-hoc-test (Tukey-test) visar att då man väljer

en reflexfolie till vägskyltar, så är inte fabrikatet viktigt, om man bortser från priset.

Köper man således ett EG-material, så får man under en femårsperiod i stort sett

samma funktion vad gäller retroreflexionen, oavsett vilket fabrikat man har valt.

Däremot är det skillnad mellan de olika typerna av material, d.v.s. köper man ett

SEG-material, så kommer detta att under femårsperioden att ha lägre ret-

roreflexion än om man hade köpt ett HT/UL-material.

De olika typerna av folier visar ingen stor skillnad i känslighet för exponering i

trafikmiljön. Man finner att SEG-materialen förlorar minst i retroreflexion, medan

HT/UL-materialen förlorar mest under en period på 44 år, men skillnaderna är små.

Resultatet är dock värt att notera eftersom en annan studie, i vilket 3MEG och

3MHT har åldrats artificiellt, har visat att EG-materialet är betydligt känsligare då

det utsätts för ett s.k. "accelererat vädertest" (Rizenbergs, 1974). Någon studie

som har undersökt aktuella materials åldringsegenskaper i fältförsök har inte gått

att finna.

Det är viktigt att man inte tolkar "högre retroreflexion" som "bättre läsbarhet i

fordonsbelysning" hos en vägskylt. Läsbarhet som funktion av retroreflexionen

(och kontrasten mellan symbol och bakgrund) har studerats parallellt med denna

studie och redovisas i en annan VTT-rapport. Man kan endast säga att ökad retro-

reflexion kan innebära bättre synbarhet eller upptäckbarhet av skylten på långa

avstånd, men att det också kan innebära ökad obehagsbländning på korta avstånd.

Slutligen något om resultatens generaliserbarhet: De fem vintrarna som försöket

omfattar var mildare än normalt - man ska inte generalisera resultaten att gälla en

kallare klimatzon, t.ex. Norrlands inland. Vidare kan det vara viktigt att tänka på

att studien är gjord i inlandet; hade skyltarna stått exempelvis på västkusten så ha-

de de sannolikt haft större risk att utsättas för fuktskador.
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7 SLUTSATSER

e En reflexfolie med glaspärlor (EG/SEG/UL/HT) som sätts upp efter en väg i

södra Sveriges inland förlorar på fem år cirka 50% av sin retroreflexion. Ef-

tersom förhållandet mellan retroreflexion och tid är i det närmaste linjärt kan =

man grovt säga att man förlorar 10% per år. Detta gäller samtliga folier med

glaspärlor, oavsett fabrikat och oavsett om det är av typen Engineering Grade,

Super Engineering Grade, High Intensity eller Ultra Light.

e Den testade microprismafolien från Stimsonite hade ett betydligt högre nyvärde

än de ovan nämnda, men förlorade redan efter två vintrar så mycket av retro-

reflexionen att den var jämförbar med HT/UL-materialen.

e Man finner inga avgörande skillnader i retroreflexion under mätperioden mellan

olika fabrikat, endast mellan olika typer av material.

e Diamond Grade hade under åtminstone fyra år betydligt högre retroreflexion än

övriga material.

e Några slutsatser om vägskyltars läsbarhet i fordonsbelysning ska inte dras av

denna studie.
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