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FÖRORD

Denna undersökning har bekcstats av Cleanosol AB och VTI.

Cleanosol har ansvarat för de olika materialen och utläggningen av

dessa.
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Undersökning av olika vägmarkeringstyper med avseende på retroreflexion
och slitage .i

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

REFERAT

Termoplastiska vägmarkeringsmassors specifika luminans och hållbarhet

har undersökts under en tvåårsperiod. Härvid har 18 olika massors innehåll

systematiskt varierats med avseende på

a) mängden reflekterande glas- och plastpärlor,

b) glaspärlornas fabrikat,

c) glaspärlornas storlek.

Resultaten har .visat att för vägar utan stationär belysning är en inblandning

av 20 vikt-% glas- och 5-volym-% plastpärlor lämplig.

På väg med stationär belysning kan hållbarheten anses vara viktigare än

specifika luminansen. Här är lämplig inblandning glas- och plastpärlor lO

vikt-% respektive 5 volym-°/0.

Vidare har försöket visat att glaspärlor i en termoplastmassa skall ha

fraktionen större än 100 um samt att pärlor av fabrikat Potters har givit en

högre specifik luminans än ett östtyskt fabrikat.
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A study of different types of road markings relating to retro-reflectivity and
wear .l

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

ABSTRACT

During a period of two years the specific luminance and durability of

thermoplastic road marking materials have been studied. The contents of 187

different compounds have been varied systematically as to

a) the proportion of reflective glass and plastic beads,

b) the make of the glass beads,

c) the size of the glass beads.

According to the results a mixture of 20% by weight of'glass beads and 5% by

volume of plastic beads is suitable for roads with no stationary lighting.

On roads with stationary lighting, on the other hand, the durability should be

considered as more important than the specific luminance. A suitable

mixture of glass and plastic beads is 10% by weight and 5% by volume,

respectively.

Furthermore, the study showed that glass beads in a thermoplastic

compound should have a fraction of more than 100 pm and that the specific

luminance of the beads made by Potters is much higher than of beads

manufactured in East Germany.
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1 INLEDNING

I ett tidigare fältförsök har 12 olika massor undersökts med avseende på

retroreflexion och slitage (ref. 1).

Detta försök visade i korthet:

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

o Drop-on-pärlor ger tillskott till retroreflexionen just efter applice-

ringen. Efter en vinter finns inga effekter (negativa eller positiva) av

dessa.

0 Några positiva effekter av inblandning av små pärlor i massan kunde ej

påvisas för massor med upp till 30 vikt-96 pre-mix-pärlor.

0 Inblandningen av plastpärlor istället för glaspärlor i massan gav god

hållbarhet men dålig retroreflexion.

Ovanstående resultat har till viss del fått ligga till grund för ett nytt

experiment.

2 SYFTE

Med tidigare resultat som stöd har syftet med detta försök varit att

undersöka retroreflexion (specifik luminans) och slitage med avseende på

1) Olika inblandningar av glas- och plastpärlor.

2) Två olika fabrikat.

3) Olika pärlstorlekar (glaspärlor).

3 EXPERIMENTETS DESIGN

Undersökningen är utformad som ett fältexperiment enligt tidigare använd

modell (ref. 1). Som antytts ovan kan den indelas i tre skilda delar.
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.1
3.1 Olika inblandningar av glas- och plastpärlor

Tre olika inblandningar av glaspärlor har kombinerats med tre olika

inblandningar av plastpärlor enligt tabell 1.

Tabell 1. Första delförsökets design

    

' plast
volym-96 5 10 15

glas
vikt-96
10 X X X
15 X X X
20 X X X

   

Detta innebär att delförsök 1 innehåller nio olika massor.

3.2 Fabrikat

Potters glaspärlor har jämförts med glaspärlor av östtysk tillverkning. Detta

har gjorts för fraktionerna 50-100, 100-500 samt 300-500 11m.

3 . 3 Pärlstorlek

Sex olika fraktioner av glaspärlor har undersökts, nämligen: 50-100,

100-200, 100-500, 300-500, 0-850 samt 200-850 um.

3.4 Beskrivning av samtliga massor

I tabell 2 redovisas data för samtliga i experimentet ingående massor, medan

tabell 3 visar vilka som har ingått i respektive delförsök.
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Tabell 2. Beskrivning av de massor som har ingått i undersökningen

   

massa vikt-96 volym-96 fraktion fabrikat
glas plast ( um) (PzPotters)

(Özösttysk)

A 10 5 0-850 Ö
B 10 10 0-850 Ö
C 10 15 0-850 Ö
D 15 5 0-850 Ö
E 15 10 0-850 Ö
F 15 15 0-850 Ö
G 20 5 0-850 Ö
H 20 10 0-850 Ö
I 20 15 0-850 Ö
J 20 - 50-100 Ö
K 20 - 50-100 P
L 20 - 100-500 Ö

M 20 - 100-500 P
N 20 - 300-500 Ö
0 20 - 300-500 P
P 20 - 100-200 ' Ö
Q 20 - 0-850 Ö
R 20 . - 200-850 Ö

  

Tabell 3. Massor som har ingått i de tre delförsöken

 

delförsök ingående massor

 

l glas/plast

2 pärlstorlek

3 fabrikat

ABCDEFGHI

JLNPQR

JKLMNO

   

Observera att massorna 3, L och N har ingått i både delförsök 2 och 3.
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4 MÄTMETOD

Beskrivning och diskussion om mätning av specifik luminans med Erichsen

reflektometer finns i tidigare meddelande (ref. 1). Våren 1985 (sista

mättillfället) gjordes mätningar med Erichsen _o_c_h_ ett nytt instrument -

LTL-800. Det senare har fördelen att simulera ett realistiskt obervations-

och belysningsavstând, nämligen 50 m. Instrumenten jämförs i tabell 4.

Tabell 4. Jämförelse av Erichsen och LTL-800 reflektometrar

      

Instrument Observations- Belysnings- Simulerat
vinkel vinkel observations-

och belysnings-
avstånd

Erichsen 5,00 3,50 ca 12 m
LTL 800 1,37O 0,74o ca 50 m

4.2 Beteckningar

I resultatdelen används följande beteckningar:

Beteckning Avser Enhet

SLi medelvärdet av specifika (mcd/m2)/lux

luminansen vid mättillfälle i

Si standardavvikelsen för SLi (mcd/m2)/lux

SLx medelvärdet av specifika .

luminansen för de linjer som (mcd/m2)/lux

vid tredje mättillfället

fortfarande var intakta

B Proportion markeringar som

var bortslitna vid sista

mättillfället
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5 RESULTAT

Nedan avses med "SLi" specifika luminansen vid mättillfälle i. i definieras

enligt:

i = 1 mättillfälle 1 1984-05-08

1 = 2 mättillfälle 2 1984-08-28

i = 3 mättillfälle 3 1985-05-29

5.1 Olika inblandningar av glas- och plastpärlor

 

Tidigare försök har visat att specifika luminansen är beroende av mängden

glas- och plastpärlor. Hållbarheten har också visat sig vara god för massor

med plastpärlor. Detta delförsök avser att optimera mängden glas- och

plastpärlor med avseende på specifik luminans och hållbarhet.

I tabell 5 redovisas specifika luminansen över tre mättillfällen, medan tabell

6 visar specifika luminansen och hållbarheten efter två vintrar.

Tabell 5. SL som funktion av mängden glas- och plastpärlor under en 2-

  

årsperiod

Massa SLO SLl SL2

A 101 119 103
B 107 133 94
C 115 144 91
D 122 143 88
E 124 142 86
F ' 125 159 74
G 130 157 97
H 145 167 78
I 142 178 - 88
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Tabell 6. Specifika luminansen och hållbarheten efter två

  

vintrar

massa SLZ 52 SLX B

A 103 31,7 114 0,04
B 94 45,2 122 0,21
C 91 50,6 133 0,31
D 88 60,9 145 0,42
E 86 56,1 139 0,40
F 74 60,9 163 0,56
G 97 64,7 164 0,40
H 78 69,2 169 0,54
I 88 76,1 192 0,58

l

    

Liksom itidigare försök har mängden glaspärlor visat sig påverka specifika

luminansen - ju fler pärlor, ju högre SL-värde. Detta gäller för hela 2-

årsperioden under vilken mätningar har gjorts. Mängden plastpärlor har dock

endast påverkat specifika luminansen vid de två första mättillfällena, efter

en vinter. Efter ytterligare en vinter var effekten av plastpärlor borta.

Ovanstående har inneburit att massa I har haft de bästa reflexions-

egenskaperna - men också sämst hållbarhet. Hållbarast har massa A varit.

Intressantast visar sig dock massa G vara. Den har tack vare ganska god

hållbarhet ett högt SL2. SLx - vilket visar en intakt linjes specifika

luminans - är även detta högt -164 mcd/mz/lux. Variansanalysen med

kommentarer redovisas i appendix A.

5.2 Fabrikat

För de tre olika fraktioner glaspärlorna har två fabrikat undersökts-

Potters och pärlor från ett östtyskt företag. Resulaten redovisas i

tabellerna 7 och 8.
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Tabell 7. SL som funktion av fabrikat och fraktion (pärlstorlek) under en 2-

  

årsperiod

Fraktion Potters Östtyska
(unü SLo SL1 SL2 SLo SL1 SL2

50-100 96 102 57 100 106 72

100-500 159 180 100 130 145 85
300-500 157 198 102 122 145 75

   

Tabell 8. Specifika luminansen och hållbarheten efter två vintrar

 

Fraktion _ Potters Östtyska
(unü SLZ 52 SLx B SLz sz SLx B

 

50-100 57 37,3 105 0,54 72 36,6 105 0,35
100-500 100 79,7 189 0,46 85 59,9 143 0,46
300-500 102 84,5- 173 0,48 75 57,7 134 0,50

   

Från tabellerna 7 och 8 ser man att för massor innehållande stora pärlor (upp

till 500 mn) har Potters fungerat bättre än östtyska. För små pärlor (upp till

100 tim) har förhållandet varit det motsatta. Variansanalysen har dock viast

att denna senare skillnad ej är signifikant (p<.01). Således kan man ur detta

delförsök endast dra slutsatsen att Potters fungerar bättre än östtyska

pärlor för fraktionerna 100-500 um och 300-500 pm.

Man ser även att de små pärlorna har fungerat sämre än de stora. Detta

behandlas dock i avsnitt 5.3.

Variansanalysen med kommentarer redovisas i appendix A.

5.3 Fraktion

Pärlstorleken betydelse för specifika luminansen har undersökts för fem

fraktioner. Resultaten redovisas i tabellerna 9 och 10.
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Tabell 9. SL som funktion av fraktion (pärlstorlek) under en 2-årsperiod.

  

Fraktion SLO SLj SLz
(um)

50-100 100 106 72
100-500 130 145 85
300-500 120 145 75
100-200 114 146 98

0-850 112 144 71
200-850 118 155 68

   

Tabell 10. Specifika luminansen och hållbarheten efter två vintrar

  

Fraktknm SLZ 52 SLX B
(um)

50-100 i 72 36,6 105 0,35
100-500 85 59,9 143 0,46
300-500 75 57,7 134 0,50
100-200 98 57,5 144 0,31
0-850 71 54,6 143 0,42

200-850 68 54,7 140 0,54

   

' Detta delförsök har visat att masan med små pärlor (50-100 um) vid de två

första mättillfällena hade lägre specifik luminans än övriga. Sett över hela

mätperioden finner man för Övrigt ingen massa som skiljer sig från de övriga.

Variansanalysen med kommentarer redovisas i appendix A.

5.4 Mätningar med LTL-800

Vid det tredje mättillfället gjordes samtidigt mätningar med Erichsen

reflektometer och ett instrument av typ LTL-800. Det sistnämnda har

observations- och belysningsvinklar på 1,370 respektive 0,740, vilket

simulerar ca 50 m avstånd på vägen. Detta skall jämföras med Erichsens

geometri 5,0O respektive 3,50, vilket motsvarar ca 12 m observations- och

belysningsavstånd. SLz och SLx för de två instrumenten jämförs i tabell 11.
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Tabell 11. Jämförelse av Erichsen- och LTL-800 reflektometrar

  

Massa Erichsen LTL-800
51.2 SLx SLZ SLX

A 103 114 67 76
B 94 122 58 82
C 91 133 59 91
D 88 145 .65 114
E 86 139 57 96
F 74 163 46 117
G 97 - 164 73 131
H 78 169 61 135
I 88 192 62 153
3 71 105 35 53
K 57 105 30 55
L 85 143 61 114
M 100 189 88 181
N 74 134 55 110
G 102 ' 173 100 195
P 98 144 60 90
Q 71 143 55, 121
R 68 140 54 141

   

Vi upptäcker vissa skillnader mellan Erichsen- och LTL-800-mätningarna.

Främst gäller att nivån på SL, vilken LTL-800 mäter, är lägre än den för

Erichsen. Vissa massor har också undervärderats av Erichsen, andra har

övervärderats. I det stora hela kan man dock säga att de slutsatser man har

kunnat dra från Erichsen-mätningarna förmodligen skulle ha varit giltiga

även om LTL-800 hade använts under hela 2-årsperioden. För det i tabell 11

redovisade 3:e mättillfället har dock variansanalysen givit olika resultat för

de två instrumenten i ett fall; nämligen att efter två år fortfarnde massor

med små pärlor (50-100 um) sämre än massor med stora pärlor. Detta avar

den enda effekt som inte kunde påvisas med Erichsen-instrumentet.

Tvärtom, så har ingen effekt som inte kunde påvisas med LTL-800 kunnat

påvisas med Erichsen.

Sambandet mellan uppmätta SL-värden med de två instrumenten var.

SL(Erichsen) = 24 + 1,0 SL(LTL 800)
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Regressionskoefficienten varierade dock, beroende på typen av massa.

Således gällde för massa 3:

SL(Erichsen) = 4» + 1,9 SL(LTL 800)

medan för massa R gällde:

SL(Erichsen) = 21 + 0,9 SL(LTL 800).

Av detta kan man dra slutsatsen att det är omöjligt att översätta värden

mätta med ena instrumentet till det andra, utan att känna till massans

innehåll.
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6 . DISKUSSION

6.1 Olika inblandningar glas/plastpärlor

Tidigare :försök (ref 1) har visat att massor innehållande plastpärlor har varit

slitstarkare än de med glaspärlor. I detta försök blandades glas- och

plastpärlor. Jämföras kan massa Q (20% glaspärlor, 0-850 um) med massa G

(20% glas, 5% plast, 0-850 um). Någon skillnad i hållbarhet ser man ej, dock

har massa G högre specifik luminans.

Variansanalysen har visat att specifika luminansen ökar med både mängden

glas- och plastpärlor. Varefter massorna slits klingar dock effekten av och

efter två vintrar har ingen signifikant effekt (p<.01) kunnat påvisas.

Massorna A-C (10% glaspärlor) kan sägas ha något för lågt nyvärde. Massa A

borde dock vara perfekt för tätorter där det finns stationär belysning - den

är mycket slitstark och har en specifik luminans som uppfyller BYAs krav.

Massorna D-F kan sägas representera en mellangrupp som varken har

påfallande bra hållbarhet efter hög specifik luminans.

Massorna G-I innehåller 20% glaspärlor. Här framstår G som bättre än H och

I. Den har visserligen ett lägre SL för intakt massa (SLX), men har bättre

hållbarhet än de två andra. Utan att ta hänsyn till några kostnadsaspekter

kan man säga att massa G är den som skulle lämpa sig bäst på väg utan

stationär belysning.

6.2 Fabrikat

Detta delförsök har visat att Potters pärlor ger en högre specifik luminans

än östtyska för fraktionerna 100-500 och 300-500 um. Massorna med

fraktionen 50-100 um har för båda fabrikaten haft låg specifik luminans och

måste anses vara ointressanta.
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6.3 Fraktion

Av de sex testade fraktionerna visade sig massa 3 (50-100 um) vid de två

första mättillfällena vara sämre än övriga massor. Efter två vintrar, vid

tredje Amättillfället, kunde dock ingen signifikant skillnad mellan olika

massor påvisas. Observera dock att mätningar med LTL-800 har visat att

massa 3 var sämre än Övriga under hela tvåårsperioden.

Resultaten under första året efter utläggning är något motsägelsefulla; vid

första mättillfället var massa L (100-500 um) bättre än övriga, medan vid

mättillfälle 2 massa R var bättre än övriga. Det är dock inte frågan om några

dramatiska skillnader, utan man kan nöja sig med att konstatera att över

hela tvåårsperioden har massan med de minsta pärlorna varit sämre än

övriga.
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7 SLUTSATSER

Generellt kan sägas att en massa med hög specifik luminans skall innehålla

pärlor större än 100 um samt att Potters pärlor är att föredra framför

östtyska. Liksom tidigare försök har visat så framkom även här att ökad

mängd glaspärlor ger ökad specifik luminans. Tidigare försök visade vidare

att ett optimum låg på ca 20% glaspärlor - ökar man mängden ytterligare så

försämras hållbarheten. Detta nya försök har dock visat att utöver dessa

20% glaspärlor kan man tillföra 5% plastpärlor utan att försämra

hållbarheten, men få ett tillskott till specifika luminansen. Pärlstorleken är

inte kritisk så länge massan innehåller pärlor större än 100 um. Massor med

endast pärlor mindre än 100 um har haft god hållbarhet men låg specifik

luminans.

Potters pärlor har för intressanta fraktioner fungerat bättre än östtyska

pärlor.

Sammanfattningsvis har ur de tre delförsöken följande slutsatser kunnat

dras:

0 'En massa innehållande 10% glas- och 5% plastpärlor har mycket god

hållbarhet, men sämre specifik luminans - kan lämpa sig för väg med

stationär belysning.

0 En massa innehållande 20% glas- och 5% plastpärlor har hög specifik

luminans och acceptabel hållbarhet. Plastpärlorna har höjt SL utan att

försämra hållbarheten.

0 Massor innehållane Potters pärlor har haft högre specifik luminans än

massor med östtyska pärlor. Detta gäller för fraktioner innehållande

pärlor störreän 100 um.

o Massor med endast små pärlor (<100 um) har låg specifik luminans.
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REFERENSER

l Vägmarkeringsrs retroreflekterande egenskaper. S-O Lundkvist, VTI

1986.
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APPENDIX A

REDOVISNING AV OCH KOMMENTARER TILL VARIANASANALYSEN

I nedanstående används följande beteckningar:

Effekt En variabel eller ett samspel mellan flera variabler vilka har

testats.

F F-kvot - avgör om testad variabel har påverkat testet

signifikant Signifikansnivå.

w Proportion av totala variansen som förklaras av en viss

effekt.

df Frihetsgrader.

Avsikten är att i försöket testa effekterna på signifikansnivån p<0.01. Detta

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

testet ändå betraktas som signifikant är 1%.

A1. Effekten av olika inblandning glas/plastpärlor

TabellAl. Variansanalys av SL som funktion av mängden glas- och
plastpärlor samt mättillfälle

  

Effekt sign
df F (p<0.01) w 2

glaspärlor (A) 2 l9, 14 ja 0,03
plastpärlor (B) 2 1,89 nej 0
mättillfälle (C) 2 166, 64 ja 0 ,31
AxB 4 0,23 nej 0,
AxC 4 9,61 ja 0,03
BxC 4 4,20 ja 0,01
AxBxC 8 0,41 nej 0
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Kommentar: Sett över hela tvåårsperioden har SL varit beroende av

mängden glaspärlor (A) och mättillfälle (C). Interaktions-

effekterna AxC och BxC är också signifikanta, vilket innebär

att variansanalys bör göras separat för de tre olika

mättillfällena. Detta redovisas i tabellerna A2-A4.

Tabell A2. Variansanalys för mättillfälle l avseende SLs variation med
glas- och pärlmängd.

     

Effekt sign
.9 dl F p(<0,0l) 00 2

glaspärlor (A) 2 263 , 99 ja 0 , 67
platpärlor (B) ' 2 Zl , 01 ja 0,05
AxB 4 2 , 05 nej O , 01

Tabell A3. Variansanalys för mättillfälle 2 avseende SLs variation med

glas- och pärlmängd

     

Effekt sign
df F p(<0,0l) w?

glaspärlor (A) 2 265 , 83 ja 0 , 56
platpärlor (B) 2 92 ,16 ja 0 ,19
AxB 4 4 , 26 ja 0 , 01

Tabell A4. Variansanalys för mätillfälle 3 avseende SLs variation med
glas- och plastpärlor

  

Effekt sign
df 1= p(<0,0l) 002

glaspärlor (A) 2 \ 0,95 nej O
platpärlor (B) 2 O , 86 nej O
AxB 4 0,22 nej 0
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KommentarzTabellerna A2-A4 visar på signifikanta effekter av både glas-

 

och plastpärlor vid de två första mättillfällena. Vid tredje

mättillfället har dock samtliga effekter försvunnit och den

variation som finns i SL kan helt tillskrivas variation i slitage

och slumpfel.

   

A2. Effekten av olika pärlfabrikat

Tabell A5. Variansanalys av SL som funktion av pärlornas fabrikat, deras

fraktion samt mättillfälle.

Effekt sign

df F p(<0,01) 002

fabrikat (A) 1 28 , 51 ja 0 , 03
fraktion (B) 2 69,67 ja 0,16
mättillfälle (C) 2 116 , 99 ja 0 , 27
AxB 2 14 , 91 ja 0 , 03
AxC 2 2,25 nej 0
BxC 4 4 , 59 ja 0 , 02

AxBxC 4 0,26 nej 0

   

Kommentar:Huvudeffekterna är här signifikanta, dock visar 002 på en svag

 

effekt av fabrikat. Den intressanta signifikanta interaktions-

effekten är den mellan fabrikat och fraktion (AxB). Den visar

att SL har varierat med fabrikat, men olika för olika fraktioner.

Separat analys för detta redovisas i tabellerna A6-A8.

   

Tabell A6. Variansanalys för fraktionen 50-100 mm avseende SLs variation

med fabrikat och mättillfälle.

Effekt . sign
df F p(<0,01 m2

fabrikat (A) 1 4,01 nej 0,01
mättillfälle (B) 2 43 , 49 ja 0 , 37
AXB 2 0 , 72 nej 0
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Tabell A7. Variansanalys för fraktionen 100-500 pm avseende
variation med fabrikat och mättillfälle.

Effekt sign

df F p(<0,01) w?

fabrikat (A) 1 14,33 ja 0,06
mättillfälle (B) 2 37,56 ja 0,32
AxB 2 0,72 nej 0

Tabell A8. Variansanalys för fraktionen 300-500 pm avseende
variation med fabrikat och mättillfälle.

Effekt sign

df F p(<0,01) w?

fabrikat (A) 4 1 28,35 ja 0,10
mättillfälle (B) 2 45,79 ja 0,34
AxB 2 1,12 nej 0

   

SLs

SLs

Kommentar:För fraktionerna större än 100 pm har effekten av fabrikat
varit signifikant, dvs Potters har givit högre specifik luminans
än de östtyska pärlorna. För den mindre fraktionen kunde ingen

 

effekt påvisas.

   

A3. Effekten av olika fraktion

Tabell A9. Variansanalys av SL som funktion av fraktion och mättillfälle.

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

fraktion (A) 5 7,12 ja 0,04
mättillfälle (B) 2 137,65 ja 0,36
AxB 10 2,53 ja 0,02
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Kommentar:5ignifikanta huvudeffekter visar på att SL har varierat med

 

fraktion och mättillfälle. Interaktionen visar på att dessutom

har effekten av fraktion varit olika vid de olika mättillfällena.

Separata t-test (p<0.01) har därför gjorts, varvid följande

signifikanta skillnader enligt tabell A 10 erhölls.

 

Tabell A 10. t-test (p<0.01) av skillnad i SL för olika pärlfraktioner vid de tre

    

mättillfällena.

mättillfälle fraktion bättre än

1 50-100 'mm -

100-500 pm50-100, 100-200, 0-850, 200-850 :um

300-500 um 50-100, 0-850 um

100-200 "um 50-100um

0-850 um 50-100 um

200-850 um 50-100 pm

2 50-100 pm -

100-500 11m 50-100 pm

300-500 pm 50-100 pm

1040-200 um 50-100 um

0-850 pm 50-100 pm

200-850 'um 50-100 Um, 300-500 "um

3 Inga signifikanta skillnader

   

Kommentar: Massan med fraktionen 50-100um har fungerat sämre än övriga

 

vid de två första mättillfällena. Vid första mättillfället var

fraktionen 300-500um dessutom bättre än* 0-850 um samt vid

andra mättillfället var fraktionen 200-850'um bättre än 300-

500 um.
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