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FÖRORD

På det högtrafikerade vägnätet sker i dag halk-

bekämpning i stor utsträckning med saltning. Som

en följd av de negativa sidor som kemisk halkbekämp-

ning har, på t ex miljön och fordons korrosion, är

i dag många trafikanter kritiska till denna metod.

Av dessa och andra skäl, t ex ekonomiska, finns hos

Statens Vägverk en strävan att minska saltanvänd-

ningen, och en metod som enligt uppgifter i littera-

turen kan åstadkomma detta är att befukta saltet

före spridning. För att prova metoden har VV inköpt

ett antal saltspridare med befuktningsanläggning.

Föreliggande meddelande redovisar resultat från under-

sökningar av metodens effekt som utförts i Timrå, Y-

län, vintern 1981/82 av Statens Väg- och Trafikinsti-

tut (VTI). Meddelandet redovisar dessutom en allmän

metodbeskrivelse och vissa resuitat fr

som utförts av VV under vintrarna 1980/81 och 1981/82 i

Cu
ra n undersökningar

Ödeshög, E-län, samt vintern 1981/82 i Ljungskile, O-

län. VVs undersökningar redovisas utförligare i DDa-

rapport 82203-46.

Fortsatta undersökningar av metoden sker vintern

1982/83 av VTI vid arbetsområdet i Ödeshög.

Undersökningarna av befuktat salt bekostas av

Statens Vägverk.

Linköping, oktober 1982

Kent Gustafson
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Försök med befuktat salt vintern 1981/82

av Kent Gustafson
Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Kemisk halkbekämpning på svenska vägar utförs van-

ligen med torr natriumklorid (NaCl). Prov utomlands,

i t ex Västtyskland och USA, har visat att man genom

att befukta saltet med t ex kalciumkloridlösning kan

få bättre effekt av saltet och därigenom även minska

saltanvändningen. För att prova metoden under svenska

förhållanden har Statens Vägverk (VV) inköpt sex

saltspridare med befuktningsmöjlighet.

I detta meddelande redovisas i första hand de under-

sökningar som Statens Väg- och Trafikinstitut (VTI)

utförde i Timrå, Y-län under februari-mars 1982. Dess-

utom beskrivs metoden allmänt, samt redovisas i.kort-

het de undersökningar som VV utfört 1980-82 i Ödeshög,

E-län, och 1981-82 i Ljungskile, O-län. Vid den senare

undersökningen har ett salt som befuktats flera månader

före spridning använts. VVs undersökningar har redo-

visats i DDa-rapport 82203-46.

VTIs prov, som redovisas i detta meddelande, har ut-

förts med en saltspridare där befuktning sker på

spridartallriken i spridningsögonblicket. Till det

torra saltet (NaCl) har tillsatts 30 vikt-% kalcium-

kloridlösning (CaC12) samtidigt som mängden torrt

salt reducerats med 30 vikt-%. Koncentrationen hos

caClQelösningen har varit 30 %.

Undersökningarna i samband med spridning av befuktat

salt har givit resultat som tyder på att
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- befuktningssaltning är mest fördelaktig vid

rimfrost- och isväglag,

- det i samband med snöfall inte föreligger någon

skillnad i friktionshöjande effekt av torrt

respektive befuktat salt,

- vid preventiv saltning på torr vägbana och vid

rimfrost-och ishalka fastnar befuktat salt bättre

än torrt salt på vägen och spridningsbilden blir mer

homogen. Mindre mängd salt kan spridas för att upp-

rätthålla samma vintervägstandard,

- vid rimfrost- och ishalka går befuktat salt snabba-

re än torrt salt i lösning då det hamnar på vägbanan.

Smältreaktionen startar nästan omedelbart och frik-

tionen förbättras snabbare.
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Test with Pre-Wetted Salt in the Winter Period

1981/82

by Kent Gustafson
National Swedish Road and Traffic Research Institute

8-581 01 LINKOPING Sweden

SUMMARY

On Swedish roads, chemical deicing is usually

performed with dry sodium chloride (NaCl). Tests made

abroad, in West Germany and the U.S.A., for instance,

have shown that a better effect of the salt can be

obtained, resulting in a reduced use of salt, if it

is pre-wetted with, for instance, a solution of

calcium chloride. In order to test the method under

Swedish conditions, the Swe ish Road Administration

(VV) has bought six spreaders for pre-wetting.

In this report, the results of the investigations

that the Swedish Road and Traffic Research Institute

(VTI) made at Timrå during the period Feburary-March,

1982, are reported. Furthermore, a general description

of the method is presented, and a short presentation

is made of the investigations that the Swedish Road

Administration made during the period 1980-1982 at

Ödeshög and l981w1982 at Ljungskile. In the latter

investigation, a salt that was pre-wetted several

months before spreading was used. The investigations

made by the Swedish Road Administration have been

presented in "Befuktat salt på vinterväg" by

Karlsson, ngÅrand Nilsson, B.

In the tests performed by the Swedish Road and Traffic

Research Institute, which are presented in this report,

a salt spreader was used in which the pre-wetting

operation takes place on the spreader plate when
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spreading the salt. 30 % by weight of a solution of

calcium chloride (CaClz) was added at the same time

as the amount of dry salt was reduced by 30 % by weight.

The concentration of the CaClz-solution was 30 %.

The investigations made in conjunction with the

spreading of pre-wetted salt have given results which

indicate that

- the spreading of pre-wetted salt is the most

favourable when the roads are covered with hoar-frost

or ice,

- in conjunction with snow fall, there is no

difference in the frictional effect of dry or pre-

wetted salt

- when performing preventive salting on a dry roadway

I is covered with hoar frost or

ice, ;re-wetted salt acheres better than dry salt

to the surface and bounce-off and loss due to traffic

are reduced. A less amount of salt can be Spread to

maintain the same winter road standard,

- when the surface of the road is slippery owing to

hoar frost, glaze or ice, pre-wetted salt dissolves

faster than dry salt when it falls onto the surface

of the road; The melting reaction starts almost

immediately and the skid resistance improves faster.
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1. INLEDNING

Halkbekämpningen på det högtrafikerade vägnätet,

ÅDT>1500, sker idag i stor usträckning på kemisk

väg. Skälet är naturligtvis att saltning är en

verkningsfull halkbekämpningsåtgärd som kan utfö-

ras till en rimlig kostnad. Saltningen har emeller-

tid även negativa aspekter, vilket framkommit i de

otaliga undersökningar som utförts i Sverige och

utomlands. Saltet ökar korrosionen på fordon, kan

ge skador på miljön etc; Som en följd av de nega-

tiva sidorna av saltningen är många trafikanter

idag kritiska till denna metod (Arnberg, P, 1982)

och det finns därför också en strävan hos Statens

vägverk att försöka minska saltanvändningen.

En metod som enligt uppgifter i bl a litteraturen

skulle kunna innebära att mindre salt behövde spri-

das är s k befuktningssaltning. Vid denna metod

sprutas en lämplig lösning, vanligen kalciumklorid-

lösning (CaClZ), över det torra saltet (NaCl) in-

nan detta sprids på vägen. Det befuktade saltets

verkan är bättre än det torras och man skulle

därför kunna sprida mindre mängd salt för samma

vintervägstandard. Metoden beskrivs utförligare i

detta meddelande.

För att prova metoden inköpte vägverket fyra stycken

saltspridare med befuktningsmöjlighet till vinter-

säsongen 1980/81. Dessa stationerades i Borgholm, H-

län (Öland), Jönköping, F-län, Ödeshög, E-län, och

Timrå, Y-län. Till vintern 81/82 kompletterades dessa

med ytterligare två stycken, som placerades i Hurva,

M-län, och Trollhättan, P-län. Fem spridare är av mär-

ket Weisser, medan den sjätte (Hurva) är av fabrikat

Epoke.
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Under säsongen 1980/81 utförde Vägverket, DDa i

Växjö, mätningar i samband med saltning vid Ao 21

i Ödeshög. Bl a utfördes friktionsmätningar för att

se saltets verkan och salthaltsmätningar för att

fastställa var saltet hamnar på vägen. Resultat från

desa mätningar redovisas i DDa-rapport 82203-46.

Under vintersäsongen 1981/82 intensifierades upp-

följningen av metoden bl a p g a att mätningarna

året innan i Ödeshög mestadels hade utförts inom

tempraturintervallet O - -5 0C och vid snöväglag.

Av intresse var att följa metodens verkningsgrad

när det gällde andra vinterväglag, som t ex is

och isbark, och vid lägre temperaturer.

I Ödeshög fortsatte DDa de undersökningar som ut-

förts föregående vinter. De fortsatta mätningarna

kom liksom föregående år i de flesta fall att utföras

vid snöväglag och temperaturer strax under 0 OC.

Vägverkets undersökningar har redovisats i DDa-rapport

och kommenteras mycket kortfattat i detta meddelan-

de. I samma DDa-rapport redovisas även resultat från

VV's försök i Ljungskile med en annan befuktnings-

metod, samt ges synpunkter ang bl a spridarutrust-

ning. Dessa resultat och synpunkter sammanfattas

också mycket kort i ett senare avsnitt.

I detta meddelande redovisas speciellt de undersök-

ningar som VTI utfört.under tiden 1982-02-08--03-08

vid Ao 15 i Timrå- Omfattningen av dessa mätningar

har i stort varit densamma som VV's undersökningar

i Ödeshög, dvs mest intresse har knutits till frik-

tionen och salthalten på vägytan. Till skillnad

från VV's undersökning har mätningarna i Timrå

dock mestadels kommit att företas vid isväglag,

och metoden har därigenom fått en något mera all-

sidig prövning.
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2. BEFUKTAT SALT

2.1 Allmän metodbeskrivning

Kemisk halkbekämpning i Sverige sker idag nästan

uteslutande genom spridning av natriumklorid, NaCl.

I undantagsfall kan kalciumklorid, CaClz, användas,

eftersom detta framför allt har en bättre verknings-

grad vid lägre temperaturer. NaCl kan i praktiken

användas ned till ca -6 - -7 OC. Vid lägre tempera-

turer avtar dess verkningsgrad för att helt upphöra

vid -21 OC, den teoretiskt lägsta temperatur vid

vilken NaCl kan smälta snö och is. Motsvarande teo-

retiskt lägsta temperatur för kalciumklorid, CaC12 ,

är -Sl OC, och praktiskt är CaC12 effektivt ned

till ca -25 oC.-Att kalciumklorid trots detta för-

hållande inte används mer inom Vinterväghållningen'

beror på dess högre pris, ca 3 ggr dyrare än NaCl,

och på vissa negativa effekter som CaClz-saltet

har. Exempelvis att det är mer korrosivt än NaCl och

att det är hygroskopiskt, dvs tar åt sig fukt och

därmed förlänger upptorkningen av vägen efter ett

halkbekämpningstillfälle.

För att salt, t ex NaCl, skall börja verka, smälta

snö och is, krävs att termisk energi finns till-

gänglig och att saltet är i lösning. Vid spridning

av torrt salt föreligger det alltså en viss tid

innan saltet'börjar verka på vägbanan, eftersom

saltlösning först måste bildas. Genom att redan fö-

re spridningen tillföra den fukt som krävs för att

saltets smältverkan skall starta kan man minska den-

na tid. Lösningen som tillföres saltet kan vara en-

bart vatten eller ännu hellre någon lämplig kemisk

lösning, t ex NaCl- eller CaClz-lösning. Det torra

saltet befuktas så att en tunn vattenfilm täcker

saltkornen och att smältverkan därmed startar då
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torrt salt hinner en relativt stor del av detta att

blåsa bort ifrån vägbanan innan det hunnit verka.

Genom att befukta saltet fastnar detta bättre till

ytan och endast en mindre del blåser bort. Befukt-

ningen medför likaså att spridningsbilden blir mera

homogen. På så sätt kan mindre mängd befuktat salt

spridas för att upprätthålla en likartad service-

nivå som med torrt salt. Undersökningar i Michigan,

USA, 1972 (Lemon, 1975) visade att saltets sprid-

ningsbild förbättras avsevärt med befuktat salt. En

jämförande undersökning om var torrt resp befuktat

salt hamnar utfördes och resultatet visas i figur 1.

Av diagrammet framgår att en betydligt större andel

befuktat salt hamnade mot centrum av vägen än vad

som var fallet för torrt salt. 30 % av det torra

saltet hamnade utanför vägen, medan motsvarande

för befuktat salt endast var 4 %. Liknande under»

sökningar har också utförts i Schweiz i slutet på

l960-talet (Dultinger, 1976). Man fann därvid att

av utspridd mängd salt på en torr vägbana återstod

följande mängder efter trafikens inverkan.

Vid torrt salt: Efter 5 fordon med hastigheten

65 km/h ca.30 %.

Efter 100 fordon med hastigheten

65 km/h ca 15 %.

Vid befuktat salt: Efter 5 fordon med hastigheten

65 km/h ca 93 %.

Efter 100 fordon med hastigheten

65 km/h ca 80 %.
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CENTER 1/2; OF OUTSIDE 2/3 OF NOT RETRIEVED
24 FT. PAv'T. 24 FT. PAV'T. FROM PAV'T.

1/3 OMKRING UTANFÖR __2/3 UTANFÖR
MITTEN. AV AV 7m-VAG 7m-VÄG
7m-VAG

10093

7895

50% ' 46%

3095

249%

18%6

496

PRB-WET DRY PRE-WET om PRE-.WET om
-BEEUKTAT TORRT BEFUKRNT TORRT BEFUKTAT TORRT

Figur 1. Saltets spridning. Jämförelse mellan
torrt och befuktat salt (H Lemon, 1975).

Salt retrieved from pavement surface.
Comparison between dry and pre-wetted salt
(H Lemon, 1975).

Metoden att sprida befuktat salt har provats i ett

flertal länder och är idag en relativt väl utveck-

lad teknik. Befuktningen av saltet kan i huvudsak

ske.på två sätt- Lösningen kan sprutas över saltet

redan innan spridningen påbörjas, dvs i samband med

lastningen, enligt.figur 2. Denna befuktningsmetod

är mest använd i USA. I Europa, t ex Schweiz,

Tyskland och Sverige, sker istället befuktningen

vid.spridningen och därvid används en saltspridare
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av den typ som ses i figur 3. Huvudkomponenterna i

ett system enligt "amerikansk modell", figur 2, är

tank för lösningen, pump, spridarmunstycke (-arm)

och mer eller mindre avancerad elektrisk utrustning

för bl a kontroll av mängden lösning för befukt-

ningen. Innan saltbilen kör ut till spridningsplatsen

sprutas lösningen över det torra saltet och då bilen

därefter kör till vägen som skall halkbekämpas rin-

ner lösningen genom det torra saltet som blir över-

draget med en tunn vattenfilm.

Conhol Box

Pump

Reglerutrustning
Pump

  

  
WeHMgÅMm

Spridamrm Spray Nozzies  

  

Spridannunstycke

Storage Tank

 

  
Tunk  

Figur 2. Befuktning av salt, "amerikansk" modell

Pre-wetting of salt, the "American" way
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Figur 3. Saltspridare med befuktningsanläggning.

Spreader for pre-wetted salt

Vid spridning enligt "europeisk modell" sker inte

befuktningen förrän vid saltspridningen. Utrust-

ningen vid denna metodik består huvudsakligen av

samma komponenter som i föregående fall, men dessa

är här placerade på bilen och är av mindre storlek.

Lösningen förvaras i en tank som är placerad vid

sidan av eller framför saltbehållaren på bilen.

Lösningen sprayas över det torra saltet då detta

frammatas till eller direkt på spridartallriken.

Elektronisk utrustning tillser vanligen att mängd-

förhållandet mellanlösning och torrt salt är det

riktiga.

För befuktning kan vatten, NaClelösning, CaClz-

lösning e d användas. Enbart vatten är i praktiken

olämpligt bl a genom att det nedsätter saltets

verkningsgrad. Andra lösningar, som etylenglykol

och propylenglykol, har provats ("Minimizing deicing

chemical use , 19747 och Larrimore et al 1979) och

dessa har befunnits mindre lämpliga p g a kostnads-

skäl och vissa negativa effekter.

Idag används i vägsammanhang nästan enbart NaCl-

lösning (Berthier, 1980) eller CaClz-lösning. Den
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senare har hittills fått störst användning bl a p 9 a

att den medger användning vid lägre temperaturer. I

praktiken är salt (NaCl) som befuktats med CaClg-lös-

ning verksamt ned till ca -17 OC. För salt befuktat

med NaCl-lösning är motsvarande temperatur ca -10 0C.

I figur 4 visas ett fasdiagram för CaClz-lösning.

Den s k eutektiska punkten, koncentrationen vid den

lägsta temperaturen då lösningen är i vätskefas,

har markerats. Denna är som ses -51,6 OC vid en

koncentration av 30,2 %. Därav följer att för be-

fuktning är 30 %-ig CaClz-lösning mest fördelaktig,

eftersom den är effektiv vid låg temperatur och att

den kan lagras utan risk för frysning.

Natriumklorid, NaCl, har en eutektisk temperatur som

är -Zl,l oC för en koncentration av 23,3 % som fram-

går av fasdiagrammet i figur 4. NaCl-lösning är därför

e effektiv vid lika låga temperaturer som för CaClz-

lösning, och likaså kan NaCl-lösning inte heller lagras

vid så låga temperaturer. I Frankrike (Berthier, 1980)

har både CaClz-lösning och NaCl-lösning provats för

befuktning och någon direkt skillnad i verkan har här

dock inte kunnat konstateras under de temperaturförd

hållanden som förevarit.

Mängden lösning som-tillsättes det torra saltet

varierar för olika befuktningsmetoder. Amerikanska

försök (Larrimore et al, 1979) har visat att ca

35-50 l.CaC12-lösning per ton salt, dvs 3,5-5 %,

är tillräckligt för att saltet skall bli helt be-

fuktat. I USA är det också denna mängd som vanligt«

vis används idag. I Europa är däremot tillsatt

mängd lösning betydligt större. I Frankrike.har

t ex 20 % NaCl-lösning använts och i andra länder,

t ex Västtyskland och Sverige, har 20 - 30 % CaClz-

lösning tillsatts det torra saltet.
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Figur 4. Fasdiagram för CaClz och NaCl

Phase.diagram for CaClg and NaCl

Vid ett mindre försök i Ljungskile l98l/82, utfört

av Vägverket, har man provat att redan före vinter-

säsongens början blanda in CaClz-lösning i torrt

salt- Vid detta försök har fukthalten varit ca

4,5 % och halten CaClz har varit ca 2,% i det verks-

blandade saltet, vilket är jämförbart med den lägre

lösningshalten, dvs ca 5 %, enligt amerikansk modell-

Metoden att befukta saltet före spridningen har som

här framgått provats i flera länder och nedan följer

en sammanfattning av i litteraturen funna för- och

nackdelar med metoden.
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Fördelar: a) Snabbare verkan

b) Effektivt vid lägre temperaturer

c) Bättre spridningsbild

d) Mindre mängd salt för samma

servicenivå kan användas

e) Minskade negativa effekter p 9 a

minskad saltanvändning

Nackdelar: a) Återfrysning kan ske

b) Vägbanan kan förbli våt längre, vilket

kan förorsaka problem bl a vid snödrev

c) Saltets verkan så snabb att långtids-

effekten kan bli sämre

d) Mer komplicerad utrustning och svårare

att handha

e) Vid CaClz-användning kan skador på betong-

konstruktioner och korrosionsskador öka

2.2 Svenska försök med befuktningssalt

Efter de positiva erfarenheter av befuktningssaltning

som rapporterats från utlandet inköpte vägverket in-

för vintersäsongen 1980/81 fyra saltspridare med be-

fuktningsmöjlighet av fabrikat Weisser. Till näst-

kommande vinter inköptes ytterligare två spridare, en

Weisser och en Epoke. Spridarna av de två fabrikaten

skiljer sig något från varandra men är dock av samma

typ som visats i figur 3.

Vid de svenska vägverksförsöken har befuktning av

det torra saltet (NaCl) skett med CaClg-lösning.

Ett undantag finns dock, under en kort period använ-

des NaCl-lösning för befuktningen vid arbetsområdet

i Jönköping. CaClg-lösning har blandats i den lös-

ningsanläggning med en 10 m3 tank som installerats
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på de berörda arbetsområdena. CaClg-lösningen har

varit 30 %-ig, dvs optimalt blandningsförhållande

för fryspunktnedsättning.

På de spridare som provats kan befuktning ske antingen

på tallriken eller i utmatningsröret. I allmänhet har

befuktning skett på tallriken.

Mängdförhållandet mellan torrt salt och lösning skil-

jer sig något för de båda spridarfabrikaten som pro-

vats. På Weisserspridaren tillsätts 30 % CaClz-lös-

ning (30 %-ig) till det torra saltet. Samtidigt redu-

ceras saltgivan likaså med 30 %. Det innebär t ex att

om inställd giva vid spridning av enbart torrt salt är

10 g/m2, kommer denna att reduceras till 7 g/m2

(30 %-ig reduktion) vid befuktningssaltning. Samtidigt

tillsätts 3 g/m2 (dvs 30 %) av CaClz-lösning. Det

innebär också att eftersom lösningen är 30 %-ig, dvs

ca 1 del CaC12 och 2 delar vatten, kommer den

effektiva saltreduktionen att bli ca 20 %.

På Epoke-spridaren är tillsatt mängd lösning något

mindre. På denna tillsätts 20 % lösning till det

torra saltet. På Epoke sker inte någon reduktion av

den torra mängden då befuktningen slås på. Koncentra*

tionen hos CaClz-lösningen är även i detta fall 30 %.

Vid sidan av de beskrivna försöken har vägverket

under l98l/82 genomfört ett mindre försök med en

annan befuktningsmetod. I detta fall har CaClze

lösning och torrt salt blandats redan före vinter-

säsongens början och därefter lagrats som konven-

tionellt.vintersalt. Fördelar med detta förfarande

skulle vara att blandningen kunde ske centralt coh

varje arbetsområde skulle inte behöva lösningsan-

läggning och tank. Dessutom skulle saltet kunna

spridas på konventionellt sätt och investeringar i

nya befuktningsspridare vore inte nödvändigt.
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Till försöken med förblandat salt använde vägverket

fyra olika sorter salt (ryskt sjösalt, ryskt bland-

salt (30 % sjösalt + 70 % stensalt), tyskt bergsalt

och tyskt bergsalt (ej antibakbehandlat)). Till dessa

saltsorter tillsattes CaClz-lösning så att de fär-

diga saltblandningarna skulle innehålla ca 2 % CaCl2

och 4,5 % vatten.

Det förblandade saltet har under vintern 1981/82

spridits vid halkbekämpning vid arbetsområdet i

Ljungskile. Uppföljningen av försöken har främst om-

fattat uppmätning av salthalt och vägytans temperatur.

3. FÖRSÖK MED BEFUKTAT SALT, TIMRÅ FEBRUARI-

MARS 1982

3.1 Syfte

Avsikten med undersökningarna vid halkbekämpning

med befuktat salt är att jämföra metoden med kon-

ventionell saltning. I det första undersökningsske-

det.har syftet främst varit att utvärdera befuktd

ningssaltningen ur effektivitetssynpunkt (sambanden

mellan väder, väglag, saltinsats och friktion och

salthalt på vägytan), samt tekniskt utvärdera spri-

dare och lösningsanläggning. Innan en mera total

utvärdering av metoden kan göras krävs mera ingående

beräkningar av ekonomisk natur och undersökningar

när det gäller eventuella negativa effekter, av främst

CaClzelösningen, på t ex miljön och betong samt i

korrosionshänseende. För VTI:s undersökningar i Timrå

har tonvikten varit att studera.metoden vid låga temw

peraturer och vid väglag av typ rimfrost och isbark.

Efter samråd med arbetsledning utvaldes därför febr-

mars som lämplig tidsperiod.
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För att studera metodens effektivitet har friktion

, och salthalt på vägen bedömts som mest viktiga att

mäta. Med salthaltsmätning kan det fastställas var

saltet hamnar på vägen och saltets varaktighet.

Friktionen är ett indirekt mått på saltets verkan,

t ex hur snabbt och hur länge saltet verkar.

3.2 Provsträcka

Provsträckan är belägen på väg 622 inom A015 i

Y-län, se karta i figur 5. Vägen är en 13 m-väg

med en konventionell AB-beläggning. Årsmedeldygns-

trafiken (ÅDT) är ca 5000 fordon. Dygnsvariationen

hos trafiken är mycket stor enligt vad som kunde

observeras under mätperioden. Mycket pendeltrafik

förekommer och ger markanta intensitetstoppar mor-

gon och eftermiddag i anslutning till normal arbets-

tid. Dessutom trafikerar relativt mycket timmertrans-

porter vägen. Vid de tillfällen mätningar utförts,

vanligtvis tidig morgon och sen kväll, har trafik-

intensiteten varit låg.

Provsträckan har varit 3,6 km lång och uppdelad i två

sträckor, se fig 5. På den ena sträckan (1-2) har halk-

bekämpats med torrt salt (NaCl) som befuktats med

CaClg-lösning och på den andra (2-3) har konventionellt

torrt salt spridits; Jämförande mätningar har utförts

på sträcka med resp utan befuktning.

Uppföljningen av befuktningssaltning har skett inom

ramen för normala.rutiner på arbetsområdet. Inom

detta.sker halkbekämpning först på E4 motorväg som

går genom området och väg 622 halkbekämpas därefter.
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Figur 5. Provsträcka

Test section

3.3 Utrustning och salt

Vid försöken i Timrå användes en flakburen salt-

spridare med befuktningsanordning av fabrikat

Weisser, se fig 6. Befuktningen av det torra saltet

skedde på spridartallriken.
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Figur 6. Saltspridare med befuktningsanordning

Spreader for pre-wetted salt

Prov togs på det torra saltet, natriumkloriden. Korn-

storlekskurva för saltet visas i bilaga 1 och därav

framgår att saltet uppfyller de kornstorlekskrav som

ställs av vägverket. Vattenhalten hos det använda sal-

tet var 0,7 vikt-%.

CaClz-lösning blandades i en lösningsanläggning

som ses i fig 7 och som rymmer 10 m3. Med hjälp av

tidsautomatik blandades vatten och CaClz till en

30 %-ig CaClg-lösning. Prov togs kontinuerligt under

vintersäsongen för att tillse att saltkoncentrationen

var den rätta. Före spridning pumpades lösning över

till den 2 m3 stora tanken på saltbilen.

VTI MEDDELANDE 2 9 7



16

 

Figur 7. Tank för blandning av CaClz-lösning

Tank for the mixing of CaClg-solution

Som beskrevs tidigare tillsätts på Weisser befukt-

ningsspridare 30 % lösning till det torra saltet.

Samtidigt reduceras mängden torrt salt med likaså

30 %. Kalibrering av saltspridaren har skett före

och under provperioden. Vid några spridningstillfäl-w

len har reduceringen av den torra saltmängden inte

fungerat, och reduktion har därför i något fall

skett manuellt.

Det har likaså vid några tillfällen inträffat att

utspridd saltmängd inte överensstämt med den in-

ställda. Detta har orsakats av ihopklumpat salt som»

hindrat frammatningen.

3.4 Mätmetodik

Undersökningen i Timrå har omfattat uppmätning av

friktion, salthalt och vägbanetemperatur i samband

VTI MEDDELANDE 297



17

med saltspridning. Klimatparametrar sOm lufttempera-

tur, luftfuktighet och eventuell nederbörd har re-

gistrerats. Väglaget har observerats och antecknats

för de olika sträckorna.

Friktionen uppmättes med VTI friktionsmätvagn BV ll.

Friktionsmätning har utförts på två stycken 400 m

långa sträckor på dels provsträcka med befuktat

salt och dels på sträcka med torrt salt. En skiss

över provsträckorna visades i fig 5. Provsträckorna

kördes i båda riktningar, vilket betyder totalt

åtta friktionsmätsträckor, fyra befuktade och fyra

inte befuktade, på varje "mätvarv". Friktionen re-

gistrerades på skrivarremsa som i efterhand bearbeta-

des. Medel-, min- och maxvärden beräknades.

Saltmängden på vägbanan uppmättes med saltmängds-

mätare "SOBO 20" av fabrikat Boschung, se fig 8.

Mätaren registrerar mängden salt i g/m2 som finns

på vägytan. Osäkerheten i dessa mätningar är

relativt stor, eftersom mätresultatet är beroende'

av var på vägytan man placerar mätaren. DesSutom

påverkas mätresultatet av om saltet på vägytan är

upplöst eller inte. För att ge ett riktigt resultat

måste saltet vara helt eller i det närmaste helt

upplöst.

Salthalten har uppmätts vid två mätlinjer, en på

mätsträcka med torrt salt resp på enmed befuktat

salt. Uppmätning skedde i 7 punkter över vägens

hela bredd enl skiss i fig 9.
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Figur 8. Saltmängdsmätare
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Figur 9. Salthaltsmätning

Measurement of the amcunt of salt on the

pavement
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I samband med salthaltsmätningen uppmättes vägytans

temperatur i hjulspår och lufttemperaturen med en

elektronisk temperaturmätare. Vid samma tidpunkter

uppmättes även luftens relativa fuktighet med en

elektrisk hygrometer av fabrikat Lambrecht.

I samband med saltning har mätförloppet varit föl-

jande. Före saltning har friktion och salthalt samt

klimatparametrar som lufttemperatur, luftfuktighet

och vägytetemperatur uppmätts för att få bakgrunds-

värden. Därefter har saltspridning skett och en obser-

vatör har då följt med spridarbilen för att notera

saltgiva, spridningsbild, spridningsbredd och hastighet.

Efter saltning har upprepade mätrundor företagits

för att registrera friktion och övriga parametrar.

Dessa rundor har fortsatt tills friktionen nått ett

stabilt värde, vilket inneburit en period av ca 2-

3 timmar efter saltning. På detta så.. har hela

smältförloppet kunnat täckas och om det förekommit

skillnader i smältaktivitet etc har detta kunnat

konstateras. Under mätrundorna har också väglaget

på de olika sträckorna observerats och noterats.

I anslutning till varje mättillfälle har lufttempera-

tur och luftfuktighet även avlästs på den termohygro-

graf som finns uppställd på arbetsområdet. Efter

varje mättillfälle har också CaClg-lösningens kon-

centration uppmätts.

4. RESULTAT

Mätningarna i Timrå har skett under tiden 1982-02-09-

-03-08. Under denna period har halkbekämpning skett

vid fem tillfällen. Av dessa har fyra varit vid halka
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p 9 a isbark och vid det femte tillfället berodde hal-

kan på ett tunt snölager som i hjulspår var åtpackat.

Dessa halktillfällen skiljer sig m a 0 från de under-

sökningar som VV utfört i Ödeshög vintern 1980/81och

1981/82, och där flertalet mättillfällen inträffat vid

snöfall och snöväglag.

Här följer nu en redovisning med kommentarer av mät-

resultaten från försöken i Timrå.

82-02-12: På kvällen var vädret klart och ganska kallt.

Temperaturen på vägen föll relativt snabbt p 9 a den

utstrålningssituation som förelåg. Lufttemperaturen

var vid 21-tiden ca -5 0C (fallande) och relativa

luftfuktigheten var 95 %. Inom området hade isbark

bildats ganska allmänt på vägarna och halkbekämpning

utfördes. Provsträckorna saltades med början kl 21.50.

ktionsmätningarna un-.
.
.
I
-

I fig 10 visas resulatet av fr

der kvällen. Av figuren framgår att effekten av salt-

ningen var mycket liten, vilket berodde på att salt-

givan (6 g/m2 torrt resp 4 g/m2 befuktat) var allt

för liten för de låga yttemperaturer, ca -10 0C, som

uppkom under kvällens lopp. Friktionsförändringen p 9 a

saltet blev mycket liten och likaså kan inga skillnader

mellan torrt och befukat salt särskiljas.

Salthaltsmätningen, som redovisas i fig ll, gav

mycket ringa resultat p'g a dels den låga saltgivan

och dels de låga yttemperaturerna. Okulärt kunde

man se att större delen av saltet förblev olöst på

den kalla vägytan, och blåste istället av vägen ge-

nom bl a fartvinden från fordon.
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Figur 10. Friktionen före och efter saltning,
820212, kl.21.50

Friction before and after salting on
February 12, 1982, at 9.50 p.m.
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82-02-14: Vädret denna morgon var mulet och lokalt

förekom dis. Luftfuktigheten var hög, 95 %. Luft-

temperaturen var ca +l OC, medan yttemperaturen var

något lägre, ca -l,5 OC. Isbark hade bildats tidigt

på morgonen och saltning utfördes. Vid spridningen på

vägar som skulle saltas före provsträckan uppstod vis-

sa problem med utrustningen, varför denna kom att

halkbekämpas relativt sent, omkring kl 8. Solen hade

därför hunnit komma upp och inverkade delvis på smält-

aktiviteten.

I fig 12 visas resultatet av friktionsmätningarna

före och efter saltning. Friktionen före saltningen

var mycket låg, u m 0,15. Redan ca 1 timma efter

saltningen hade dock halkan i det närmaste helt för-

svunnit, mycket beroende på solens inverkan. Frik-

tionsförbättringen var något olika för dels torrt

resp befuktat salt och dels för de olika riktningar-

na. För det torra saltet förbättrades friktionen mer

och snabbare i riktning 2 till 3 än i omvänd riktning.

För det befuktade saltet var friktionsförändringen

mycket lika för de båda riktningarna. Jämföres slut-

ligen medelvärden för torrt resp befuktat salt, som

ses längst ned i fig l2, ser man att det i detta

fall inte var någon skillnad i friktionsförbättring

av de båda saltningsmetoderna.

82-02-15: Den väderlekstyp som varit vid de båda tidi-

gare beskrivna fallen fortsatte. Isbark hade bildats

p 9 a det kalla och klara vädret med hög luftfuktighet,

ca 85 %. Lufttemperaturen var på morgonen ca -4 0C,

medan yttemperaturen på vägbanan var några grader läg-

re. Provsträckan saltades med början kl 07.00.

Okulärt kunde observeras att det befuktade saltet löste

sig snabbare då det kom på vägen. Detta återspeglas ock-

så i friktionsmätresultaten som visas i fig 13. Det be-

fuktade saltet har givit en snabbare friktionsförbättring.
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Figur 12. Friktion före och efter saltning, 820214,
kl. 8.10

Friction before and after salting, on
February 14, 1982, at 8.10 a.m.
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Medelfriktionen i för sträckor med befuktat salt var

före saltningen ca 0,1 lägre än för sträckor med

torrt salt men var 1/2 timma efter saltningen ca 0,1

högre. Dvs detbefuktade saltet hade förbättrat frik-

tionen ca 0,2 jämfört med det torra saltet, vilket mest

klart framgår av kurvan nederst i figuren. Verkan där-

efter, ca 1 timma efter saltning, är däremot ganska lika.

Att det befuktade saltet fastnade bättre på vägbanan

än det torra kan ses i figur 14. Salthaltsmätningen

visade att mer befuktat salt hamnade mot mitten av

vägen, medan det däremot uppmättes större mängd

av det torra saltet ute på vägrenen. Det bör också

noteras att utspridd mängd befuktat salt var mindre

än mängden torrt salt, men trots detta uppmättes

alltså högre halter av det befuktade saltet.

Resultaten från detta mättillfälle Visar viss

överensstämmelse med de positiva omdömen metoden

fått utomlands. Trots att man i detta fall spridit

ca 20 % (effektivt sett) mindre salt på befuktad

sträcka har friktionen här förbättrats något snab-

bare och salthalten blivit högre mot vägens mitt.

82-03-01: Detta halktillfälle skiljer sig väderleks-

mässigt från de övriga. Vädret var på kvällen mulet

och ostadigt. Under kvällens lopp, både före och

efter saltning, förekom tidvis lätt snöfall och regn.

Lufttemperaturen var omkring 0 OC, medan vägens yt-

temperatur var ca -2 OC.

Med början kl 21.00 saltades provsträckan p 9 a

den låga friktion som uppkommit till följd av det

tunna snölagret på vägen. Snölagret var i hjulspår

åtpackat till mer isliknande karaktär. Vid saltningen

fungerade inte reduceringen av den torra saltmängden

vid befuktning, varför totaltmer salt kom att spri-

das på sträckan med befuktat salt. Resultaten från
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detta mättillfälle blir därför något svårtolkade

när det gäller jämförelse mellan de båda saltnings-

metodern a.
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I fig 15 redovisas resultatet av friktionsmätningar-

na, och som synes är skillnaderna mellan torrt och

befuktat salt små. Dock är friktionsförbättringen

något större på provsträcka med befuktat salt. Att

friktionen fortfarande kom att vara mycket låg även

efter saltspridningen berodde på regnet och snön

som nedsatte saltets effekt.

Salthaltsmätningen, som redovisas i fig 16, visar

att något större mängd befuktat salt hamnat mot vä-

gens mitt. Det bör dock påpekas att p 9 a den ute-

blivna reduceringen kom ca 30 % mer salt att spri-

das på sträckan med befuktat salt, l4 g/m2 NaCl +

l,5 g/m2 CaC12 jämfört med 12 g/m2 NaCl. Att dra

några slutsatser när det gäller jämförelse mellan

befuktat och torrt salt från detta mättillfälle

är därför inte möjligt p g a de oklarheter som

förelåg.

82-03-02: Väderleksbetingelserna vid detta sista

mättillfälle var mycket lika de först beskrivna

fallen. Vädret var klart med hög luftfuktighet, ca.

90 %. Lufttemperaturen var ca-1 0C, medan yttempera-

turen var ca tre grader lägre. Isbark bildades under

kvällen på vägytan, och saltning företogs därför

med början kl 22.00 på provsträckan.-

Saltspridaren hade ännu inte hunnit åtgärdas, var-

för den automatiska reduceringen fortfarande inte

fungerade. Reducering av saltgivan vid befuktnings-

spridning skedde därför manuellt. Dessutom uppstod

vissa problem med saltet vid spridningen. Som ses av

de angivna saltmängderna i fig l7 spreds ca l3 g/m2

torrt salt, medan NaCl-givan på befuktad sträcka i en

riktning var 10 g/m2 och endast 4 g/m2 i den andra.
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Figur 15. Friktionen före och efter saltning,
820301, kl 21.00

Friction before and after salting on
March 1, 1982, at 9.00 p.m.
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Figur 16. Salthalt före och efter saltning, 820301,
kl 21.00

Amount of salt on the pavement before and
after salting on March 1, 1982, at 9.00 p.m.
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Av friktionsmätresultaten som redovisas i fig l7

framgår mycket klart att det befuktade saltet i

detta fall givit en snabbare friktionsförbättring

än det konventionella saltet. Ca 2 timmar efter

saltning är sedan friktionen åter i det närmaste

lika för de båda provsträckorna. Att det befuktade

saltet verkade snabbare kunde även observeras oku-

lärt genom att isbarkslagret på den aktuella

sträckan bröts upp och smälte snabbare.

Det klara och kalla vädret fortsatte under natten,

varför återfrysning av vägbanan kunde befaras.

Friktionen uppmättes därför åter vid 6-tiden den

följande morgonen, dvs 8 timmar efter saltning, och

väglaget var därvid fuktigt p g a saltet. Yttempe-

raturen var ca -5 0C, men trots detta hade återfrys-

ning inte skett. Den relativt höga friktionen, som

ses i figur 17, visar att saltet fortfarande verkade
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trots att det här spridits klart mindre mängd salt.

Resultatet av salthaltmätningarna, figur 18, visar

återigen att det befuktade saltet fäster bättre på

vägytan. Trots att mindre mängd befuktat salt spri-

dits kunde högre salthalter här uppmätas på väg-

banan. Att det befuktade saltet fäster bättre på

vägen kunde också konstateras när man körde bakom

saltbilen. Redan vid spridningen av torrt salt hop-

pade en del av saltet ut på vägrenen och utanför

vägen. P 9 a blåst och fartvinden från fordon för-

svann därefter mer salt, speciellt torrt salt, från

vägen innan detta hunnit gå i lösning och börja

verka.
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Figur 17. Friktionen före och efter saltning,
820302, kl 22.00

Friction before and after sa ting on
March 2, 1982, at 10.00 p.m.
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Figur 18. Salthalt före och efter saltning, 820302,
kl 22.00

Amount of salt on the pavement on March 2,

1982, at 10.00 p.m.
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5. SAMMANFATTNING OCH KOMMENTARER TILL

RESULTATSAMMANSTÄLLNING

Mätningarna i Timrå avseende effekten av halkbekämp-

ning med befuktat salt har framför allt utförts i

samband med isväglag och endast vid ett tillfälle

har mätning skett vid lätt snöfall. Mätningarna i

Timrå är därför ett gott komplement till försöken

i Ödeshög, se avsnitt 6.1, där mätningarna i de

flesta fall utförts i snöväglag.

Antalet tillfällen i Timrå har varit relativt få

och några säkra slutsatser kan därför inte dras.

Dock visar resultaten från ett par av mättillfällena

några mycket klara tendenser när det gäller metodens

effektivitet, främst vid isväglag.

Salthaltsmätningarna och okulära observationer har

visat att befuktat salt fäster bättre på vägen än

det torra saltet. Spridningsbilden blir mer homo-

gen vid befuktningssaltning och spillet ut på väg-

ren och i dike blir mindre. Då man åkt bakom salt-

spridaren har man kunnat konstatera att det torra

saltet blåser iväg mer utåt sidorna, liksom att för-

bipasserande fordon lättare blåser torrt salt av vä-

gen p g a fartvinden. Samtidigt har vi vid befukt-

ningssaltning heller inte kunnat se det finare mate-

rialet vid spridning, vilket bör bero på att de fi-

nare saltkornen fäster till de större kornen, då

saltet blir fuktigt. Kornen blir därigenom även

något tyngre, vilket medför att spridningsbilden

blir mer homogen.

Som beskrivits tidigare reduceras den torra salt-

mängden (NaCl) med ca 30% vid befuktning. Trots att

mindre mängd salt spridits vid befuktning har stör-

re saltmängd kunnat uppmätas på vägbanan jämfört

med spridning av torrt salt. Detta tyder på att för
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att upprätthålla en viss vintervägstandard kan

mindre mängd befuktat salt spridas.

Resultatet av mätningarna och de okulära bedömning-

arna i samband med saltspridningen har visat att det

befuktade saltet går snabbare i lösning då det hamnar

på vägen och att smältningen av snö och is kan starta

tidigare. Resultatet av den snabbare smältningsreak-

tionen har visats genom att friktionen i ett par fall,

se figur 13 och figur 17, förbättrats snabbare på de

befuktade sträckorna.

Ett syfte med försöken i Timrå var att undersöka be-

fuktningssaltningens effekt vid lägre temperaturer.

Endast vid ett mättillfälle har temperaturen varit

lägre än ca -GOC, och vid detta tillfälle var salt-

givan alltför låg för att någon effekt skulle uppnås.

Metodens effekt vid låga temperaturer (ca -60 - -15°C)

återstår därför fortfarande att undersöka.

Av de negativa aspekterna av befuktningssaltning kan

bl-a. nämnas de problem som förevarit med den något

mer komplicerade utrustningen. I några fall har redu-

ceringen av torr saltmängd inte fungerat och överens-

stämmelse mellan inställd och verklig saltgiva varit

otillfredsställande. För att befuktningssaltning skall

ge en minskad saltförbrukning i enlighet med de resul-

tat som här har redovisats krävs dock att kalibrering

är relativt enkel att utföra och att utrustningen

fungerar tillfredsställande.

Sammanfattningsvis har undersökningarna vid

befuktningssaltning (särskilt då mättillfällena

820215 (figur 13) och 820302 (figur 17))

visat resultat som pekar på att

- största fördelen med befuktat salt föreligger

vid rimfrost- och isväglag,
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- det i samband med snöfall (820301, figur 15) inte

föreligger någon skillnad i effekt av torrt respek-

tive befuktat salt,

- vid rimfrost- och ishalka och på torr vägbana

(preventiv saltning) fastnar befuktat salt bättre

på vägen och spridningsbilden blir mer homogen.

Mindre mängd salt kan spridas för att upprätthålla

samma vintervägstandard,

- vid rimfrost- och ishalka går befuktat salt snab-

bare i lösning då det hamnar på vägbanan. Smält-

reaktionen startar därigenom nästan omedelbart och

halkan försvinner snabbare.

6 RESULTAT FRÅN ANDRA SVENSKA UNDERSÖKNINGAR

AV BEFUKTAT SALT

6.1 Vägverkets försök i Ödeshög 1980/81

och 1981/82

  

Vägverket har under vintersäsongerna 1980/81 och

1981/82 utfört prov med befuktat salt inom arbetsom-

rådet i Ödeshög. Undersökningarna har genomförts av

DDa i Växjö. Provsträckan har varit förlagd till väg E4

söder om Ödeshög. Vägen har varit uppdelad i en prov-

sträcka som halkbekämpats med befuktat salt och en

referenssträcka som saltats på konventionellt sätt.

Saltning har skett med en Weisser befuktningsspridare.

Som beskrivits tidigare tillsätts 30 % CaClg-lösning

till det torra saltet vid spridningen och samtidigt

reduceras den torra saltmängden likaså med 30 %.

Mätningarna i samband med saltning har i stort varit

desamma som vid Timråförsöken, dvs i anslutning till

ett saltningstillfälle har i första hand friktion

och salthalt uppmätts en gång före och därefter ett

flertal gånger inom ca 3 timmar efter saltning.
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De vanligaste förutsättningarna vid saltningstill-

fällen har i Ödeshög varit snöfall och temperatu-

rer mellan 0 - -50C. Metoden med befuktat salt har

här därför fått en relativt ensidig belysning och

önskvärt hade varit att mättillfällen i samband

med is- och rimfrosthalka hade erhållits i större

utsträckning.

Försöken i Ödeshög finns redovisade i DDa rapport

82203-46, Karlsson J-Å och Nilsson B, "Befuktat salt

på vinterväg". Resultaten från försöken sammanfattas

i rapporten enligt följande:

- Saltning i samband med snöfall och modd på väg-

 

banan ger ej några signifikanta skillnader i frik-

tion mellan befuktat och torrt salt.

- Tillräckligt antal observationer finns ej för att

bedöma effekterna vid låga temperaturer (kallare

än -6 - -7°C) och vid 15* eller rimfrosthalka.

- Vid preventiv saltning på torr och moddfri vägbana

 

blir mer befuktat salt kvar på vägen. Att detta ger

en effektivare preventiv saltning har dock ej kunnat

dokumenteras.

- Upptorkning av vägbanan tar längre tid där

befuktat salt använts. I detta påstående ligger en

större osäkerhet beroende på att detta endast har

bedömts på ett subjektivt sätt.

6.2 Vägverkets försök i Ljungskile 1981/82

Under vintern 1981/82 har Vägverket utfört prov med

salt (NaC1) som redan före vintersäsongen befuktats
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med CaClz-lösning. Proven har utförts inom arbets-

området i Ljungskile, O-län, där det för blandade be-

fuktade saltet, som beskrevs i tidigare avsnitt 2.2

"Svenska försök med befuktat salt", spreds på en

provsträcka. För jämförelse spreds konventionellt

salt på en referenssträcka.

Fyra typer av förblandat salt användes vid försöken.

A: Ryskt sjösalt

B: Tyskt bergssalt, antibakbehandlat med kaliumferro-

cyanid

C: Ryskt sjösalt 30% + ryskt bergssalt 70%

D: Tyskt bergssalt som ej antibakbehandlats

De olika saltsorterna innehöll vid spridningstill-

fällena, ca 1/2 år efter befuktning och blandning,

1-3 vikt-% CaC12 och ca 2-3 vikt-% vatten. Vid proven

var saltgivan i samtliga fall 10 g/m2. Undersökningen

omfattade uppmätning enbart av salthalt och yttempera-

tur. Friktionsmätningar har inte utförts.

Resultaten från försöken i Ljungskile redovisas i

DDa-rapport och kan sammanfattas enligt följande.

- Förblandade saltet går snabbare i lösning (gäller

dock inte typ D).

- Ingen skillnad i långtidseffekt mellan förblandat

och konventionellt salt kan utläsas.

- Salt typ D visar inga skillnader i jämförelse med

referenssaltet när det gäller salthalt på vägytan.

- Vid ett tillfälle av provets 10 tillfällen skedde

återfrysning på sträcka med referenssalt, medan så

ej var fallet på sträcka med förblandat salt.
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