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FÖRORD

Forskning om alternativ till vägsalt, NaCl pågår i flera länder. I USA

pågår ett flerårigt utvecklingsarbete om Kalcium Magnesium Acetat,

CMA. Medlets egenskaper, t ex smältförmåga, korrosion- och betongpå-

verkan studeras och ett större fältförsök har utförts. För att inhämta

de kunskaper som hittills erhållits genomförde författarna en studieresa

till USA under mars-april 1985. '

Resan och rapportering har bekostats med medel från Vägverket och

VTI.
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CMA-forskning i USA - en reserapport

av Kent Gustafson, Statens Väg- och Trafikinstitut (VTI), Linköping
Rolf Magnusson, Vägverket (VV), Borlänge

SAMMANFATTNING

Kemisk halkbekämpning med NaCl, saltning är den i dag mest använda

metoden på det högtrafikerade vägnätet i Sverige och utomlands.

Saltningen är en effektiv metod men med en del negativa effekter.

Forskningen för att finna ett ersättningsmedel som är lika effektivt Och

ekonomiskt som NaCl, men som saknar dess bieffekter är därför

intensiv i Sverige och många andra länder. Den senaste, mest genomgri-

pande studien att finna alternativ genomfördes i USA åren 1976-79.

Undersökningen identifierade Kalcium Magnesium Acetat, CMA, som

det mest lovande medlet. Resultatet sammanfattades enligt följande:

CMA var mindre korrosivt än NaCl

hade mindre inverkan på betong

hade ingen negativ miljöpåverkan (enl litteratur)

hade jämförbar smälteffekt

var inte kommersiellt tillgängligt

var ca 10 ggr .dyrare än NaCl.

Forskningen om CMA och dess egenskaper har därefter fortsatt i ett

flertal amerikanska stater. Federal Highway Administration, FHWA

koordinerar ett flerårsprogram som omfattar

1) Produktionsteknologi

2) Egenskaper hos och effekter av CMA. Teknisk och

ekonomisk utvärdering

3) Miljömässig utvärdering

I början av 1985 besöktes ett flertal stater och forskningsinstitutioner i

USA för att inhämta den erfarenhet som erhållits. I rapporten redovisas

de kunskaper och synpunkter avseende CMA som framkom och här
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II

följer en sammanfattning från de olika väghållarna och forskningsinsti-

tutionerna.

Federal Highway Administration, FHWA, Washington D.C.

FHWA koordinerar CMA-utvecklingen som planeras vara genomförd

1989-90. Följande projekt har bl a genomförts

"Processutveckling för produktion av CMA"

"Fältförsök med 200 ton CMA"

"Fysikaliska och kemiska egenskaper hos CMA"

"Miljöeffekter av CMA.

Följande projekt pågår

"Processer för CMA-produktion"

"Korrosion mot metaller"

"CMA's effekt mot vägmaterial och bilkomponenter"

"Utvärdering av CMA's miljökonsekvenser"

Planerade projekt är

"Identifiering av bästa process för tillverkning av CMA"

"Produktion av 200-300 ton för fältförsök"

"Fältförsök"

"Specifikationer och manual för CMA"

Michigan DOT §

Ett fältförsök med 100 ton relativt finkornigt CMA har genomförts.

Resultatet visade att CMA inte är lika effektivt som NaCl. För att få

jämförbar effekt krävdes mer CMA. Blandning med sand förbättrade

effekten något. Korrosionsförsök mot stål och aluminium visade betyd-

ligt mindre angrepp frân CMA jämfört med NaCl. Frost/tö-växlingsför-

sök på betong visade mindre avskalning från CMA-lösning än NaCl-lös-

ning.

Iowa DOT.

Iowa DOT har utvecklat en process för att tillverka sand överdraget

med CMA. CMA/sand-medlet har provats under fältförhållanden och
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III

erfarenheten är att halkbekämpningseffekten vid trafik är jämförbar

med NaCl/sand. Om trafik inte är närvarande är effekten sämre med

CMA/sand.

Bjorksten Research Laboratories, Wisconsin.

Vid Bjorksten har genomförts en studie av egenskaper hos CMA.

Resultatet var bl a att - fryspunktnedsättningen var störst för CMA

med molkvoten Ca/Mg ca 2/8-3/7, - betongförsök med svaga lösningar

gav mindre skador från CMA än NaCl, tecken på kemiskt angrepp från

CMA kunde dock ses, - smältförmågan var sämre för CMA än NaCl.

Alaska DOT och University of Alaska.

Koncentrerad CA-lösning har tillverkats från inhemska råvaror. Prov

avseende korrosion och miljö visar positiva resultat. Spridningsförsök

visade sämre effekt av CA än av NaCl. Dammbindningsförsök visade att

CA inte är hygroskopiskt.

Washington State DOT.

Ett fältförsök med 100 ton CMA har genomförts. CMA hade något

sämre effekt än NaCl. Vid preventiv saltning före snöfall visade sig

dock CMA bättre än NaCl när det gällde att förhindra åtpackning av

snön. CMA bedömdes fungera som tösalt och vara värd att studeras

ytterligare.

University of Washington, Seattle.

Ett flerårigt projekt att studera CMA's miljökonsekvenser har på-

börjats. Både fält- och laboratorieundersökningar skall ske.

California DOT.

En litteratur- och laboratoriestudie avseende miljöeffekter av CMA har

utförts. CMA betraktas i allt väsentligt som mindre farligt mot miljön

än NaCl.

Stanford Research Institute (SRI), Californien.

SRI har studerat olika processer för framställning av CMA. Priset på

CMA bedöms bli betydligt högre än priset på NaCl.
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SUMMARY

Chemical deicing with NaCl, salting, is currently the method most

frequently used on the heavily trafficed road networks in Sweden and

abroad. Salting is an effective method, although accompanied by a

number of negative side-effects. Intensive research to find a substitute

as effective and economic as NaCl, but without its side-effects, is in

progress both in Sweden and many other countries. The latest and most

thorough study to find an alternative was made in the USA in 1976-79.

The study identified Calcium Magnesium Acetate, CMA, as the most

promising substance. The results have been summarized as follows:

CMA was less corrosive than NaCl

caused less damage to concrete

had no negative effects on the environment

(according to the literature)

had comparable melting capacity

was not commercially available

was about lO times more expensive than NaCl

Research into CMA and its properties has subsequently continued in a

number of US states. The Federal Highway Administration, FHWA, is

coordinating a long-term program covering

l) Production technology.

2) Properties and effects of CMA. Technical and economic

evaluation.

3) Environmental evaluation.

At the beginning of 1985, visits were made to a number of states and

research institutes in the USA to learn of the experience that had been

gained. This report describes the findings and views on CMA that were

obtained. The following is a summary from the various road

managements and research institutes.
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Federal Highway Administration, FHWA, Washington D.C.

The FHWA coordinates development of CMA planned for completion in

1989-90. The following projects are among those completed so far:

"Process development for production of CMA"

"Field experiments with 200 tons of CMA"

"Physical and chemical properties of CMA"

"Environmental effects of CMA"

The following projects are in progress:

"Processes for CMA production"

"Corrosion on metals"

"The effect of CMA on road materials and car components"

"Evaluation of the environmental consequences of CMA"

Planned projects are:

"Identification of the best process for manufacture of CMA"

"Production of 200-300 tons for field experiments"

"Field experiments"

"Specifications and manual for CMA"

Michigan DOT

A field experiment with 100 tons relatively fine-grained CMA has been

performed. The results showed that CMA is not as effective as NaCl.

More CMA is required to obtain a comparable effect. Mixing with sand

improved the effect somewhat. Corrosion tests on steel and aluminium

showed considerably less attack byCMA compared to NaCl. Tests with

freeze/thaw cycles on concrete showed less scaling from CMA solution

than NaCl solution.

Iowa DOT

Iowa DOT has developed a process for manufacturing sand coated with

CMA. The CMA/sand deicer has been tested in the field and the deicing

effect under traffic was found to be comparable with NaCl/sand. Where

there is no traffic, the effect is less compared to NaCl/sand.
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VI

Bjorksten Research Laboratories, Wisconsin

At Bjorkstens, a study of the properties of CMA has been made. Among

the results it was found that the freezing point depression was greatest

for CMA with a molecular ratio for Ca/Mg of about 2/8-3/7. Tests on

concrete with solutions of low concentrations caused less damagefrom

CMA than NaCl, although signs of chemical attack from CMA were

visible. Melting capacity was less for CMA than NaCl.

Alaska DOT and University of Alaska

Concentrated CA solcution has been manufactured from domestic raw

materials. corrosion and environmental tests show positive results.

Spreading tests gave a poorer effect from CA than NaCl. DuSt binding

tests showed that CA is non-hygroscopic.

Washington State DOT

A field experiment with 100 tons of CMA has been performed. CMA

was somewhat less effective than NaCl. In preventive salting before

snowfalls, it was found however that CMA was superior to NaCl in

preventing compaction of snow. CMA was considered satisfactory as

thawing salt and appropriate for further study.

University of Washington, Seattle

A long-term project for studying the environmental consequences of

CMA has been started. Both field and laboratory investigations are

planned.

California DOT

A literature and laboratory study of the environmental effects of CMA

has been made. CMA is considered in all. significant aspects to be less

dangerous to the environment than NaCl.

Stanford Research Institute (SRI), California

SRI has studied various processes for producing CMA. The price of CMA

is judged to be considerably higher than that of NaCl.
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l. BAKGRUND

Halkbekämpning på det högtrafikerade vätnätet sker i dag till stor del

med användande av natriumklorid, NaCl. Saltningen är en för väghålla-

ren effektiv metod till en rimlig kostnad. I Sverige förbrukas varje

vinter totalt, omkring 300.000 ton salt på gator och vägar. Förbruk-

ningen varierar naturligtvis något beroende på vinterns intensitet men

är dock av denna storleksordning.

Saltets positiva egenskaper i form av ökadtrafiksäkerhet och förbätt-

rad framkomlighet ställs allt oftare emot de negativa effekter som

saltningen medför. De negativa effekterna är främst inverkan på

fordon, betongkonstruktioner och miljön. Kostnaderna för saltets sido-

effekter är flera gånger större än de direkta kostnaderna för saltsprid-

ningen. Stora resurser och belopp har därför under årens lopp satsats i

Sverige och utomlands för att finna ersättningsmedel som är effektiva

ur halkbekämpningssynpunkt men saknar saltets bieffekter. Listan på

provade alternativ kan göras lång.

Den senaste och hittills mest genomgripande studien utfördes i USA

under åren 1976-1979. På uppdrag av Federal Highway Administration,

FHWA undersökte Bjorksten Research Laboratories, Madison, Wisconsin

olika alternativ (S. Dunn och R. Schenk, 1980). Undersökningen identi-

fierade Kalcium Magnesium Acetat, CMA som det mest lovande

medlet. CMA skulle enligt uppgift ha jämförbar smälteffekt med NaCl

men ha betydligt mindre skadliga verkningar på främst fordonskorrosion

och miljö. CMA som kunde framställas genom reaktion mellan ättiks-

syra och dolomitkalksten fanns ännu ej kommersiellt tillgängligt och

beräknades bli betydligt dyrare än NaCl i framställning. Trots ett högt

pris bedömdes dock de positiva egenskaperna vara så framträdande att

fortsatt forskning omkring CMA borde ske.

CMA-forskning har främst skett i ett flertal stater i USA, men har

under senare är även utförts i några andra länder, däribland Sverige. I

USA bedrivs forskningen till största delen inom ett program finansierat

av 24stater. Forskningsprogrammet är planerat att bedrivas fram till

omkring 1990 och består av tre delar
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Produktionsteknologi

Miljömässig utvärdering

Teknisk och ekonomisk utvärdering.

Programmet koordineras av FHWA och genomförs i projekt av olika

stater och forskningsinstitutioner. Förutom det samfinansierade

programmet förekommer även CMA-forskning med egna medel i flera

av USAs stater.

I Sverige har sedan 1982 bedrivits forksning om CMA, främst vid VTI.

Mindre mängder har *framställts i laboratorium och undersökningar

angående smälteffekt, korrosion och betongpåverkan har utförts.

Vägverket har vintern 1984/ 85 utfört ett mindre fältförsök med 50 ton

CMA, tillverkat av ett holländskt företag. Under 1985 påbörjades ett

samlat forskningsprogram för att minska saltets skadliga verkningar.

Programmet, kallat "Minsalt", består bl a av studier av nya kemiska

halkbekämpningsmetoder, där CMA är det i dag mest aktuella alternati-

vet.

Som ett led i undersökningarna av CMA företogs en studieresa till USA

under mars-april 1985 för att inhämta de resultat och erfarenheter som

f n finns. I föreliggande rapport redovisas forskningsläget avseende

alternativa halkbekämpningsmedel, speciellt CMA, vid olika forsknings-

institutioner och i olika stater i USA.

2. SYFTE

Syftet med studieresan var att inhämta de kunskaper och erfarenheter

som finns i USA angående halkbekämpningsmetoder. Av speciellt

intresse var forskning om CMA som alternativ till vägsalt. Federala

myndigheter, väghållare och forskningsinstitutioner i olika stater besök-

tes för att få en samlad bild av FoU-läget.

Aktuella frågeställningar var

- metoder för tillverkning av CMA

- egenskaper hos CMA
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a) smältförmåga

b) korrosion

c) betong

d) miljö

- erfarenheter från fältförsök

- ekonomisk utvärdering av CMA, pris och följdkostnader

- halkbekämpning i allmänhet, metoder och strategier

- andra alternativ till NaCl

- saltförbrukning, effekter och kostnader

3. UPPLÄGGNING, RESPLAN

Nedanstående väghållare och forskningsinstitutioner besöktes. I figur 1

visas besöksprogrammet på en USA-karta.

l. Federal Highway Administration, FHWA, Washington DC.

FHWA har den övergripande koordineringen för ett FoU-program

om utvecklingen av CMA gemensamt för 24 stater. Ansvarig

koordinator för CMA-forskningen är Brian Chollar. Förutom

Chollar träffade vi Richard E Hay (FoU-chef FHWA), Thomas J

Pasko (avd.chef material och kemi), Yash Virmani (kemist, korro-

sionsskydd), Clayton Ormsby (kemist) och Edward Harrigan

(kemist, asfalt).

2. Michigan Dept. of Transportation (DOT), Lansing, Michigan.

Michigan DOT utförde fältförsök med 100 ton CMA vintrarna

1982/83 och 83/84. Man har också gjort en del smärre lab.prov

angående korrosion och betongpâverkan. Vi träffade Jack de Foe,

chef för "Soils and Bituminous Mixtures Group" samt hans

kollegor.

3. Iowa DOT, Ames, Iowa.

Iowa DOT har sedan några är tillverkat och i fält provat CMA

överdraget på sand. Vi träffade Robert Given (chef Highway

Division), Max Scheeler (chef materialprovning och ansvarig för

CMA-utvecklingen) och Wallace Rippie (kemist).
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Figur 1 Besökta stater

4. Bjorksten Lab., Madison, Wisconsin. '

Vid Bjorksten Lab utfördes den genomgripande undersökningen

1976-80 som identifierade CMA som en potentiell ersättning till

NaCl. Senare har ännu en undersökning om egenskaperna hos CMA

genomförts. Vi träffade professorerna Stanley Dunn och Roy

Schenk som båda har arbetat intensivt med CMA-forskningen.
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Alaska DOT och University of Alaska, Fairbanks, Alaska.

Samarbete när det gäller CA(Kalcium-acetat)-utveckling pågår.

Laboratorie- och fältförsök har genomförts med studier av bla

träffade Robert

McHattie (fo.ledare och ansvarig för CMA-FoU) och John Horn

korrosion- och miljöeffekter. Vismält-,

(regionchef) vid Alaska DOT samt professorerna Russ Osterman

(kemi-CMA-process) och Nicolaas F Coetzee (vägbyggnad) vid

University of Alaska.

Washington State DOT, Olympia, Washington.

Washington DOT har provat 100 ton CMA i fält 1982/83 och

1983/ 84. Man har också erfarenhet av Urea. Vi träffade Donald

Ernst (driftchef), Gary Demich (ansvarig CMA-försök) och Tom

Wieman (praktiskt utförande av fältförsök)

University of Washington, Seattle, Washington.

Ett stort flerårsförsök för att studera CMA's miljökonsekvenser

har påbörjats. Vi träffade prof Richard Horner som är ansvarig för

projektet.

California DOT, Sacramento, Californien.

Man har här utfört en laboratorie- och litteraturstudie angående

CMA's miljöpåverkan. Vi träffade Mas Hatano (chef kemisek),

Harold Hunt (forskare miljö, vatten), Bennet John (forskare), Mike

Nagai (chef drift och underhåll av konstbyggnader), CE Chitty

(chef Vägunderhåll).

Stanford Research Institute (SRI) International, Menlo Park,

Californien. SRI har studerat olika processer att framställa CMA.

Vi träffade Chester W Marynowski. _
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4.1 FHWA, Washington DC

 

FHWA koordinerar det av 24 stater bekostade forskningsprogrammet

för utvärdering av CMA som alternativ till NaCl. Ansvarig för program-

met vid FHWA är Brian Chollar. Skälen till att man idag satsar stora

belopp på utvecklingen av ett alternativt halkbekämpningsmedel är de

problem som blev accentuerade under 1960- och 1970-talen, t ex

saltets negativa effekter i form av fordonskorrosion, broskador, vatten-

föroreningar och vegetationsskador.

Förutom utveckling av ett alternativt halkbekämpningsmedel har ett

stort antal metoder, tekniker och strategier undersökts och i vissa fall

introducerats i vinterväghåliningen för att minska saltets skadeverk-

ningar. Exempel är effektivisering av salthantering, spridningsteknik,

halkbekämpningsmetodik, bättre korrosionsskydd på fordon samt bättre

skydd av betong, vattenkällor och vegetation.

Utvecklingen av CMA initierades i och med resultatet av det forsk-

ningsuppdrag Bjorksten Research Lab. rapporterade i "Alternate

Highway Deicing Chemicals", Dunn S och Schenk R, 1980. Resultaten

sam manfattades enligt följande:

CMA var mindre korrosivt än NaCl

hade mindre inverkan på betong

hade ingen (i litteraturen funnen) negativ miljöpåverkan

hade jämförbar smälteffekt

var inte kommersiellt tillgängligt

var ca 10 ggr dyrare än NaCl.

Det program som startades 1982 och som planeras vara genomfört

1989-90 består av tre delar

- Produktionsteknologi

- Teknisk och ekonomisk utvärdering aav egenskaper och

effekter

- Miljömässig utvärdering
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Då programmet är genomfört skall man enligt målet ha uppställt

riktningslinjer och specifikationer för spridning av CMA.

I det följande beskrivs det arbete som ingår i CMA-programmets tre

delar. I bilaga 1 återges den senaste lägesrapporten från FHWA.

Produktionsteknologi

 

- "Processutveckling för produktion av CMA" utfördes vid Stanford

Research Institute åren 1981-82, fas I. I fas II av projektet tillverka-

des 200 ton CMA för fältförsök (Marynowski, C.W. et al, 1983 och

1984). Projektet beskrivs närmare i avsnitt 4.9.

- "Fältförsök med CMA." Utfört i Washington State och Michigan

1982-83. Beskrivs i avsnitt 4.2 och 4.6.

- "Utveckling av mikrobiologisk process för framställning av billig

ättikssyra" sker f n (1984-1986) vid University of Georgia. Se även

avsnitt 4.9.

° "Utveckling av CMA-process med minimal torkning" utförs av

Gancy Chemicals och beräknas vara klart under 1985. Metoden

innebär att dolomitkalk och 80 96-ig ättikssyra blandas i en sluten

torktrumma. Mängderna är så avpassade att inget direkt vattenöver-

skott erhålles efter reaktionen utan CMA-partiklarna är i det

närmaste torra efter endast ca å- timma torktid. Minskad torkning

innebär ett billigare CMA. För det CMA som tillverkades genom

indunstning av lösning till fältförsöket i Michigan och Washington

var torkningskostnaden ca 1/3 av totalpriset.

- Planerade projekt inom området Produktionsteknologi är följande

- Identifiering av bästa process för tillverkning av CMA

(1986-1988).

- Produktion av 200-300 ton CMA med optimal process

(1986-)

- Fältförsök (1987-89)

- Utarbetande av CMA-specifikationer (1987-88)
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Egenskaper hos och effekter av CMA

 

"Fysikaliska och kemiska egenskaper hos CMA" har undersökts vid

Bjorksten Research Lab. 1983-1985. Studier av smältförmåga, frys-

punkt, lösningsvärme, löslighet, betongpåverkan, kristallstrukturer,

molkvot Ca/Mg och ,pH genomfördes. Studien är refereras mer

ingående i avsnitt 4.4.

"Korrosion mot metaller" undersöks vid University of Oklahoma. De

flesta i vägsammanhang aktuella metaller ingår i undersökningen.

Resultatet väntas i en rapport under 1986.

"Effekten av CMA på vägmaterial (icke-metaller) t ex bitumen och

betong och på bilkomponenter" undersöks av Daedalean Associates.

Betongprovningarna sker både som frost/tö-växlingsförsök,

mekanisk påverkan och "immersion"-test, d vs prov nedsänkta i

lösningar, kemisk påverkan. Arbetet beräknas vara klart 1986.

Vid FHWA'S lab i Washington DC pågår

a) materialtester (CMA)

b) smältaktivitetstester och

c) betongprovning utomhus

Planerade aktiviteter inom delområdet är

- Fullskaleförsök i fält (1987-89)

- Optimering av spridningsmängder (1987-88)

- Utarbetande av manual för CMA-användning (1988-89)

Miljömässig utvärdering

 

"Miljöeffekter av CMA". Californien DOT utförde en litteratur- och

laboratorieundersökning 1981-1983. Rapport har ännu inte publice-

rats. Resultaten var i stort mycket positiva avseende CMA's miljö-

konsekvenser, se även avsnitt 4.8.
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° "Mätningar och utvärdering av CMA's miljökonsekvenser" är ett

tre-årigt forskningSprojekt (1985-1987) som inletts vid University of

Washington State i Seattle. Projektet beskrivs närmare i avsnitt 4.7.

Utveckling och forskning kring CMA pågår även i andra stater och inom

projekt som staterna själv bekostar. Följande forskning pågår:

- Vid South Dakota School of Mines and Technology har utvecklats ett

till CMA närbesläktat halkbekämpningsmedel. Utvecklingen är om-

gärdad av stort hemlighetsmakeri, bl a beroende på patentansökan

och lite är därför känt om exakt sammansättning. Enligt vad som

FHWA erfarit skulle medlet ha samma goda korrosionsegenskaper

som CMA, men ha bättre smältegenskaper. Kostnader och miljö-

aspekter vet man inte något om. Medlet skulle framställas från

kalksten och organiska syror, erhållna från cellulosa-produkter (ex

papper), genom reaktion.

-= Maine DOT har tillerkat CMA och genomfört prov i laboratorium

och i fält i mindre skala.

- Iowa DOT provar sedan några år CMA överdraget på sandkorn.

Metoden och resultat m m beskrivs i avsnitt 4.3

- Pennsylvania DOT har undersökt våtfriktionen efter spridningen av

CMA, NaCl och vatten på asfaltbetong och cementbetong. Inga

avgörande skillnader kunde uppmätas.

Satsning på forskning om kemisk halkbekämpning kommer också att ske

inom ett brett upplagt forskningsprogram kallat SHRP, Strategic

Highway Research Program, vilket skall genomföras under en femårspe-

riod. FHWA har uppdragit åt TRB, Transportation Research Board, att

utarbeta detta program och föreslå projekt och uppdrag inom detta.

*Programmet består av 6 delområden;

l) Asphalt

2) Long Term Pavement Performance

3) Maintenance
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4) Protection of Concrete Bridge Components

5) Cement and Concrete in Highway pavements and structures

6) Snow und Ice Conbtrol on .Highways and Bridges

Totala årskostnaden för 5-årsprogrammet är 150 milj 5 varav delområ-

de 6, "Halkbekämpning" är det kostnadsmässigt minsta med 8 milj S.

Delområde 6 är innehållsmässigt strukturerat enligt plan i bilaga 2.

Programmet innehåller både grundläggande forskning, t ex principer för

halkbildning och -bekämpning och mer tillämpad forskning om metoder

etc. Till forskningen omkring CMA anslås inga medel inom ramen för

SHRP eftersom det av FHWA koordinerade CMA-programmet redan

pågår.

4.2 Michigan DOT

 

Michigan_ som ligger uppe norr vid de stora sjöarna har ett ur Vinterväg-

hållningssynpunkt utsatt läge. Staten erhåller relativt stora snömängder

på grund av inverkan från sjöarna och har dessutom kalla vintermåna-

der. Minimitemperaturer ner till -400C i det inre av staten och ner till

ca -30°C omkring de stora sjöarna har uppmätts. De svåra vinterförhål-

landena liksom stora trafikmängder gör Michigan mycket beroende av

en effektiv vinterväghållning.

Beroendet av salt i vinterväghållningen är stor. Staten Michigan rym-

mer stora fyndigheter av salt med produktion för stora delar av

Nordamerika. Förbrukningen av salt på s k state highways inom

Michigan Dept. of Transp är ca 300 000 ton per år. Debatten om saltets

vara eller icke vara blossar upp med jämna mellanrum och för närvaran-

de är den relativt intensiv. Bla har man nu på statsnivå tillsatt en

kommitté med uppgift att studera metoder för minskad NaCl-använd-

ning och konsekvenser av detta. Drivande faktorer är främst de

negativa effekterna på miljön och nedbrytningen av broar och andra

betongkonstruktioner.

Försök med CMA pågår sedan några år vid Michigan DOT. Staten deltar

i det av totalt 24 stater bekostade federala forskningsprogrammet
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omkring CMA. Ett fältförsök med CMA, 100 ton, har genomförts

1983-1984. Försöket beskrivs nedan tillsammans med andra studier ang

korrosion på metaller och angrepp på betong.

 

Fältförsök

En undersökning av CMA's effekt som halkbekämpningsmedel jämfört

med NaCl genomfördes under mars 1983 och vintern 1983/84. Försöket

beskrivs i en icke publicerad rapport från Michigan DOT, De Foe, Jack

"Evaluation of CMA as an Ice Control Agent". Spridning utfördes på två

sträckor om vardera ca 10 km på I 96 utanför staden Lansing. Trafiken

på sträckorna är ca 25000 ÅDT.

Totalt producerat 200 ton CMA för fältförsökens genomförande, se

Marynowski et al, 1984. 98 ton spreds i Lansing huvuddelen av det

övriga spreds i Washington State, se avsnitt 4.6. Materialet spreds med

konventionella saltspridare.

CMA't var mycket finkornigt och hade låg densitet, ca hälften mot

NaCl. På grund av dels den låga densiteten och dels fuktigheten hos

CMA, som var något högre än hos NaCl, kunde inte spridning ske med

spridartallrik. CMA matades ut i en sträng i vägmitt för att trafiken

sedan skulle fördela ut materialet åt sidan.

Undersökningen genomfördes vid totalt 22 halkbekämpningstillfällen

och vid temperaturer mellan 0 - -6°C, d v 5 samma intervall som med

NaCl. Strategin vid halkbekämpning varierar i olika stater i USA. I

Michigan tillämpas i väldigt liten utsträckning preventiv saltning till

skillnad från t ex Washington State, se även avsnitt 4.6 CMA har därför

här enbart spridits på redan befintlig halka, mestadels åtpackad snö och

is. Erfarenheterna om CMA's effekt för preventiva åtgärder resp dess

uppmoddningseffekt är därför mycket begränsade.

Vid saltning är "typisk" giva ca 400 lbs/lanemile motsvarande ca

30 g/mz. Vid CMA-försöken spreds inledningsvis lika mängder CMA och

NaCl. Erfarenheterna blev att mer CMA krävdes för att uppnå samma

effekt. Därefter ökades därför mängden CMA till två gånger NaCl
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mängden. Till slut blandades CMA med sand för att förbättra effekten.

Sammanfattningsvis spreds medlen i följande proportioner:

(Tillfälle 1-2) - CMA/NaCl - 1/1

(3-17) CMA/NaCl - 2/1

(18-19) CMA:sand - 1:1

(20-22) CMAzsand _2:1

Erfarenheterna av fältförsöket med detta mycket finkorniga CMA var:

a) CMA är effektivt även om det dock inte smälter is och åtpackad snö

lika snabbt som salt, NaCl.

_ b) För att få jämförbar effekt som med NaCl krävs två till tre gånger

mer CMA

c) På grund av den låga densiteten förlorades material genom blåst och

dessutom medförde den att penetrationsförmågan av CMA-kornen

var mycket begränsad

d) Problem med dammning förekom vid lastning och Spridning

e) CMA absorberade mer fukt än NaCl

f) En blandning av sand och CMA förbättrade effekten framför ren

CMA.

Förutom det beskrivna fältförsöket har vissa laboratorieförsök utförts

eller pågår. CMA's korrosiva effekt på några olika metaller studeras

och ett försök på betong har genomförts. .
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Korrosion mot metaller

 

Den korrosiva inverkan av CMA på stål och aluminium stdderas genom

accelererade försök i en klimatkammare. Profiler av metallerna får

rotera dels i lösning och dels i luft med en rotationstid av ca

lvar'v/timme. Därigenom nedsänks metallerna i lösningen under å-

timme och därefter roterar i luften under å timme. Temperaturen är

+430C. Försökstiden är 12 månader och vid vårt besök återstod ett par

månader. Hittills gjorda mätningar efter 3, 6 och 9 månader visade att

metallprofiler exponerade i NaCl-lösning hade erhållit betydligt mer

skador än profiler som roterat i CMA-lösning. Detta förhållande gällde

både aluminium- och stålprofiler. Rapport väntas efter försökets slut.

Frost/tö-växlingsförsök på betong

Ett begränsat försök för att studera CMA-lösnings effekt på betong har

genomförts. Tre typer av betong provades, konstruktionsbetong

(structural concrete), latexmodifierad betong (latex modified concrete)

och sprutbetong (cable grout). Betongproverna, 23x30x6 cm, försågs

med kanter för att hålla saltlösning på ovansidan. 4 %-ig NaCl-lösning

resp 4 °/o-ig CMA-lösning hälldes på och täckte ovansidan. Proverna

utsattes för 100 cykler frys/töväxlingar. Proverna bedömdes visuellt

angående avskalning efter 10, 25, 50, 75 och 100 cykler enligt

ASTM 672 (inngen avskalning, _5_=svår avskalning).

Alla prover med CMA bedömdes 9_ efter 100 cykler, d v 5 inga skador.

Samma bedömning gjordes för konstruktions- resp sprutbetongproverna

utsatta för NaCl-lösning. Den latex modifierade betongen utsatt för

NaCl började däremot avskalas efter 25 cykler och var väldigt svårt

angripen (bedömning 2) efter 75 och 100 cykler.

VTI MEDDELANDE 487



14

4.3 IOWA DOT

Inom Iowa förekommer två prioritetsgrader för vinterväghållningen.

Prioritet 1 omfattar motorvägar, interstatevägar, huvudleder och större

kommunala vägar. Vinterväghållning på detta högprioriterade vägnät

innebär plogning och spridning av blandning sand/salt, vanligtvis i

proportioner mellan 1:1 och 3:1. Övriga vägnätet prioriteras lägre (2)

och här används plogning och sandspridning. Rensaltning förekommer

vanligtvis inte på_ Iowas vägar.

Forskningen omkring CMA inleddes för några år sedan med att man i

laboratorieskala tillverkade CMA genom att reagera hydratiserad kalk

och ättikssyra. Det producerade medlet blev lätt och poröst. Då man i

dag till stor del använder salt/sand blandning för halkbekämpning

utvecklades därför en process att tillverka CMA på sand för att öka

partikelvikten.

Under senare delen av vintern 1982 tillverkades ca 10 ton

CMA/sand-medel och de efterföljande två vintrarna har ytterligare 100

ton tillverkats. Den framställda produkten har en CMAzsand kvot på

men även en del mängder med kvoten 1:1 och 1:2 har framtagits i

provningssyfte. CMA/sand medlet är avsett som alternativ till den

salt/ sandmix som idag används på det högprioriterade vägnätet.

Den utvecklade processen som för övrigt är patenterad i ett flertal

länder, visas schematiskt i fig 2. För tillverkningen utnyttjas en

trumblandare. Vanlig cementblandare har använts. I trumblandaren

blandas de olika råvarorna i två steg. Först blandas hydratiserad

dolomitkalk med sand och ett vidhäftningsmedel. Det senare för att

CMA skall fästa bättre till sandkornen. I nästa steg inblandas ättikssyra

så att en fullständig reaktion mellan kalk och syra sker. Efter blandning

och reaktion siktas materialet och eventuella kvarvarande klumpar '

krossas. Priset för en blandning CMA/sand 1:3 anges till ca 160 S/ton,

d v 5 ca 1.200 kr/ton (jfr NaCl ca 200 kr/ton). Den tillverkade

CMA/sand-blandningen har haft en densitet som varit i det närmaste

lika med NaCl's och därmed dubbelt så stor som för det rena CMA som

t ex tillverkades genom SRI, se avsnitt 4.9.
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Den framtagna CMA/sand produkten har provats i fält under ett par

vintrar och jämförelse har gjorts mot motsvarande salt/sand mix. För

spridning användes en konventionell valsspridare, och CMA/sand-givan

var mellan 3001bs/lane mile och 1000 lbs/lane mile (motsv ca

20-70 g/mz). Endast okulära bedömningar om halkbekämpnings effekten

utfördes. Erfarenheterna från fältförsöken med CMA/sand medlet är

följande:

a) Vid trafik är halkbekämpningseffekten av CMA/sand jämförbar med

NaCl/sand. Om trafik inte är närvarande är smältreaktionen lång-

sammare och effekten sämre med CMA/sand.

b) På frosthalka är effekten av de jämförda medlen lika.

c) Vissa problem med dammning uppstod vid hantering och spridning.

För att halkbekämpningsmedel skall verka krävs bla att fukt finns

närvarande för att lösa ämnet. Befuktning av CMA/sand med

CMA-lösning skulle därför kunna förbättra effekten av medlet som

annars är relativt svårlösligt. Med befuktning skulle likaså dammnings-

problemen kunna bemästras bättre.

KorrosionsförSök och försök på betong har utförts i mindre skala.

Korrosion

Inledningsvis tillverkades en CMA/sand, som på grund av ofullständig

reaktion kom att ha ett överskott på ättikssyra. pH var därför ca 5.3.

Korrosionsförsök med järnplåtar nedsänkta i 5 %-ig CMA-lösning visade

att lösningen i detta fall var mer. korrosivt än motsvarande

NaCl-lösning. CMA-lösningen gav inget angrepp på aluminiumplåt

medan NaCl gav punktangrepp. Av försöket visas att CMA måste vara

alkaliskt, pH >7, för attge ickekorrosiva egenskaper.

Ytterligare försök med CMA har genomförts. Stålplåtar nedsänkta i

2 %-ig CMA-lösning med pH 9 rostade något men dock inte så mycket
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som i NaCl-lösning. Slutsatsen var att CMA inte är en rostinhibitor som

natriumkromat eller natriumborat men att det inte påskyndar

korrosionen på stål såsom NaCl.

Betongförsök

 

Frys/töväxlingsförsök enl ASTM standard har utförts med bla

CMA-lösning. De med CMA behandlade betongproverna visade ingen

avskalning efter 100 frys/töväxlingscykler. Prover utsatta för

CaClZ-lösning uppvisade svår avskalning redan efter 60 cykler.

Slutsatsen var att alkalisk CMA inte ger upphov till någon

avskalningseffekt.
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4.4 Bjorksten Research Laboratories, Madison, Wisconsin

Vid Bjorksten Lab utfördes åren 1976-1979 en genomgripande studie av

tänkbara alternativ till vägsalt. Undersökningen visade att CMA skulle

kunna vara ett medel med betydligt mindre negativa effekter än NaCl

(Dunn, S och Schenk, R, 1980).

Vi träffade Dr. S. Dunn och Dr. R Schenk. Dunn hade sedan något år

övergått till ett annat företag, medan Schenk fortfarande var kvar vid

Bjorksten. Schenk har senare meddelat att Bjorksten inte längre

bedriver forskning inom halkbekämpnings- och CMA-området. Vid

Bjorksten och under Dr Schenks ledning har 1983-85 genomförts en

studie av egenskaper hos CMA. Undersökningenär slutförd och en

rapport är under utgivning (Schenk, R., 1985). Samtalen med Dunn och

Schenk kom att kretsa kring de undersökningsresultat som framkommit.

Betongpåverkan

 

I den ursprungliga undersökningen fann man att CMA-lösning i några

_ fall givit upphov till lokala angrepp (scaling). Detta antogs bero på att

man justerat pH till 7.0 genom överskott på ättikssyra för att erhålla

samma pH som övriga lösningar. Ättikssyra skulle kunna ge dessa

skador.

I den senare undersökningen har en omfattande serie betongprovningar

utförts. Totalt 124l provkroppar har provats i olika lösningar, 2 % NaCl

med pH 7, ekvivalenta koncentrationer av CaC12 med pH 7, CMA med

varierande molkvot Ca/Mg och olika pH (6-7-8-8.5-9). D v 5 provningar

i svaga lösningar av salterna. Kontrollprover har undersökts i vatten och

luft. Provningarna har skett vid rumstemperatur och förloppet har varit

följande:

8 timmar nedsänkning i vätska och därefter "torkning" i luft under

40 timmar (under helger 64 timmar).

Detta nedsänkning/torkning-test pågick i 12 månader. Utvärdering

utfördes genom bedömning av avskalning med hjälp av ASTM 672, skala
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inngen avskalning - _5_=svår avskalning (större ballastkorn exponerade

över hela ytan).

Sammanfattningsvis fann man att CMA med pH 6 och i viss mån även

pH 7 var skadlig för betongen. Vid pH >9 utfälldes magnesiumjoner i

form av Mg(OH)2 varför pH bör vara 8.0_i1.0.

Dessutom hade en Ca/Mg kvot på 5/5 eller lägre (d v 5 mer Mg än Ca)

mindre skadlig effekt på betongen. Slutresultatet var dock att ingen av

CMA-lösningarna var mer skadlig mot betongen än NaCl om pH hos

CMA-lösningen var större än 7.

Vid betongprovningarna kunde i många fall ses en vit fast utfällning på

prover i CMA-lösning. En förhöjd-Ca-koncentration kunde konstateras

både i lösning och i utfällningen vilket tyder på att Ca-joner dras ut ur

och ersätts av Mg-joner i betongen. Dr Dunn menadedock att utbytet

av Ca mot Mg i betongen var litet och att det "kemiska" angreppet på

betongen var mindre jämfört med det mekaniska angreppet

(frys/tö-växling) från NaCl.

Lösningsvärme

 

CMA är exotermiskt d v 5 avger värme då det går i lösning. Storleken

av lösningsvärmet beror på bl a sammansättningen och hydratiseringen.

CMA har dock något lägre lösningsvärme än CaClz som också är

exotermiskt. NaCl är däremot endotermiskt, tar upp energi då det

löses.

Löslighet

Vid ökande koncentration av Mg i CMA ökar lösligheten och den största

lösligheten uppnåddes för en lösning med ca 9 gånger högre Mg- än

Ca-koncentration. För en lösning med hög Mgohalt var ändringen i

löslighet ganska liten med temperaturen (O - +ZO°C).
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Fryspunktsnedsättning

 

Fryspunktens nedsättning har bestämts för ett stort antal

CMA-lösningar av olika koncentration med olika Ca/Mg-kvot. Med

Ca/Mg-kvot menas förhållandet mellan antalet mol Ca och Mg i CMA.

Två typer av fryspunktskurvor har framtagits. Dels en som man kallar

"Liquidus" och dels en "Solidus"-kurva. Bestämningen har utförts genom

att en viss mängd lösning tillsammans med en termometer har frusits

in. Provet har sedan i rumstemperatur sakta uppvärmts för att det

skulle smälta. Den temperatur som förevarit då termometern släppt

från isblocket har benämnts "Solidus"-temperatur och temperaturen

som avlästs då all is smält har varit den s k "Liquidus"-temperaturem

Resultaten av försöken visade att vid lägre koncentrationer var

fryspunkten relativt lika för olika Ca/Mg-kvoter. Vid högre

koncentration och främst vid mättade (eller nära mättade) lösningar var

emellertid fryspunkten klart lägre för lösningar med större Mg-halt,

Lägsta fryspunkten uppnåddes för en Ca/Mg-kvot på 2/8 (Liquidus) resp

3/7 (Solidus). I det första fallet var temperaturen ca -20°C och i det

andra ca -37°C. Att fryspunkten åter blev högre för lösningar med

större Mg-halt än dessa beror på innehåll av MgAc2°8H20 vilket är

svårlösligt vid låga temperaturer.

Smältförsök

 

I ett smältförsök har studerats hur snabbt CMA penetrerar genom is vid

olika temperaturer. CMA med olika Ca/ Mg-kvot har provats

tillsammans med NaCl och CaClz.

Försöken visade att penetrationen av NaCl- och CaClZ partiklar var

snabbare än någon av CMA-proven. Med några undantag penetrerade

också CaClz snabbare än NaCl. Den sämre smältförmågan hos CMA

menar Schenk beror på lägre densitet hos partiklarna och den höga

hydratiseringen av CMA. För de olika CMA-proverna med olika

Ca/Mg-kvot fanns inget direkt samband mellan denna och

smältförmågan. Smältningen, penetrationen var varierande utom vid

. låga temperaturer då partiklar med stort Ca-innehåll visade mycket

begränsad smältförmåga.
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Vid undersökningarna med CMA fann man vidare att CMA är ett

komplext salt med i allmänhet 3 kristallstrukturer. Saltet innehåller

vanligtvis både de enklare strukturerna CaAcn och MgAcn, samt även

det komplexa Ca-Mg-Acn. Detta förhållande är en förklaring till att

egenskaper som t ex fryspunkt varierar beroende på sammansättning.

Fasdiagram, som för NaCl är tvådimensionellt, blir för CMA tredimen-

sionellt uppbyggt av CaAc-MgAc-HZO. Vilka miljökonsekvenser CMA

skulle kunna ha diskuterades. De effekter som skulle följa av använd-

ning är dels att vatten kan bli hårdare och dels att acetatet vid

nedbrytning förbrukar syre vilket i sin tur skulle kunna leda till en ökad

eutrofiering (igenväxt) av vattendrag. Den senare effekten kan jämföras

med motsvarande vid ureaspridning men är dock -i CMA-fallet av

mindre storlek. Miljökonsekvenserna är sammanfattningsvis milda.

Till följd av den undersökning av CMAls egenskaper som slutförts

rekommenderar man att fortsatta studier inriktas på att

i) öka densiteten hos CMA för att förbättra effekten

2) studera CMA's roll för att minska effekterna av sura regn

3) förbättra egenskaper och minska framställningskostnad genom till-

satts av andra organiska (syror) salter som t ex formiat och glykolat.

Dunn nämnde också något om det alternativa halkbekämpningsmedel

som utvecklats av South Dakota School of Mines and Technology. Den

exakta sammansättningen avmedlet ochdess .egenskaper är f n icke

känt. Medlet är patenterat och skulle bli känt inom en snar framtid.

Dunn visste emellertid att medlet var närbesläktat med CMA, fram-

ställt genom reaktion mellan kalksten och organiska syror. Organiska

syrorna skulle framställas med jäsningsprocess från t ex returpapper

och därför vara en blandning av olika syror. Tekniken att framställa ett

halkbekämpningsmedel på detta sätt skulle minska framställningskost-

naden jämfört med CMA, men eventuellt innebära vissa problem med

"orena" och kanske t o m giftiga syror.
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4.5 Alaska DoT och University of Alaska, Faribanks

 

Alaska har genomfört en undersökning om produkt-ionsmetoder och

ekonomin vid tillverkning och användning av CMA från råvaror som

finns tillgängliga inom Alaska.

Syntetisk ättikssyra, som framställs exempelvis från olja eller gas får

reagera med inhemsk kalksten omvandlad till släckt kalk. Kalkstenen i

Alaska innehåller endast lite Mg __ så resultatet blir nästan ren

kalciumacetat, CA. Hittills har; ca 45000 liter (12 000 gallon)
koncentrerad CA-lösning tillverkats.

Alaska är ett stort land och klimatet varierar inom vida gränser. I söder

längs kusterna är vintrarna ganska milda med mycket nederbörd i form

av snö eller regn. I inlandet mycket kallt och 150-250 mm Aq/är i form

av snö. Kraftiga snöstormar med 5410 cm snö per timme förekommer.

I Alaska finns drygt 3000 km belagd väg, därav en knapp km betongväg.

För halkbekämpning sprids 8000 ton NaCl per vinter. F n inblandad till 5

vikt-% i sandningssand. 90 % av saltet förbrukas i Anchorageområdet.

I Anchorage befuktar man ibland även den saltinblandade

sandningssanden med CaClz-lösning.

DoT har hand om både vägar och flygfält. Snöröjning sker huvudsakligen

med bilar försedda med frontplog och sidoplog samt väghyvlar. Vid

större snöfall och för att öppna vägar efter vintern används caterpiller

D8 och D9. Snöslungor används i stor utsträckning för att lasta upp snö

på bilar eller för att kasta snö åt sidan. För halkbekämpning pâ flygfält

används varm sand som fungerar utmärkt. Även urea förekommer t ex

vid Anchorage flygplats.

NaCl kostar ca 200 dollar/ton motsvarande ca 1 500 kr/ton i Alaska. En

stor del härav är transportkostnad. Priset för CMA ter sig därför inte

avskräckande. Man räknar med att kunna tillverka CA i Alaska för ca

300 dollar/ton. Denna Ca skall i form av mättad lösning tillsättas

sandningssand i dubbel mängd mot NaCl till följd av sämre effekt.
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Provtillverkningen av lösningen gick bra. Ca(OH)2 erhölls som en

restprodukt från tillverkning av karbid. Industriell koncentrerad

ättikssyra används. Vid framtida tillverkning planerar man använda HAC

med lägre kvalitet och kanske bara 50 % koncentration.

Den lösning som tillverkades utnyttjades till:

1. Korrosionstest på kolstål och armeringsjärn.

Vid jämförande prov mellan NaCloch CA-lösning fann man att

NaCl-lösningen orsakade ca 10 ggr större skador än CA-lösningen.

Test på växt- och djurliv

CA-lösning tillsattes till dammar. Alger och fisk i dammarna

studerades liksom vegetationen i omgivningen. Den enda påverkan

som noterades var en viss fördröjning av kläckningstiden för

fiskrom.

Test på människohud

Ingen inverkan noterades.

Spridningsf örsök

Spridningen av CA-lösning i sand gick bra även om mängden CA

till det dubbla mot NaCl att

smältkapacitet skulle erhållas.

måste ökas för jämförbar

Vid spridning av enbart CA-lösning på ren is erhölls en minskning av

friktionen.

Försök med dammbindning av grusväg med Ca visade att CA är

bättre än inget dammbindningsmedel alls men avsevärt sämre än

CaClz. CA är inte hygroskopiskt.

Nästa försök som planeras i Alaska är ett fältförsök med spridning av

ca 200 ton CA eller CMA på 300 km väg i området söder om Anchorage.
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CMA inblandad till 5-vikt-% i sand skall användas. Försöket är kosnads-

beräknat till 500.000 dollar och beräknas starta vintern 86/87 om

pengar ställs till förfogande.

Om CMA skall kunna bli ett verkligt alternativ till NaCl krävs tillgång

till billigare ättikssyra. För Alaska är etan, propan eller butan tänkbara

utgångsmaterial. För tillfället anses butan mest intressant (eftersom

trycket kan hållas lågt vid syratillverkningen). Vid framställningen av

ättikssyra bildas även andra syror, främst propionsyra, smörsyra,

formsyra. Genom att inte rena ättikssyran från dessa syror erhålls en

ungefär hälften så dyr produkt. Vid reaktion med kalkstenen eller

kalken fås förutom acetatet salter som propionat, butyrat, formiat.

Dessa kan också vara användbara som tösalter.

I Alaska förordas enkel teknik. Vid tillverkning av CA föredras därför

hydratiserad kalk som kräver mindre syra för reaktionen framför

dolomitkalksten eller dolomitkalk. CA i lösningär också enklare att

framställa än Ca i fast form. Dessutom dammar det inte.

En viktig sak att undersöka är om de broar som redan är skadade av

NaCl får sina skador förvärrade vid övergång till CMA.

I Alaska är rensaltning av vågar inte att tänka på. Inte ens vid väderlek

där metoden skulle kunna vara lämplig. Allmänheten är emot salt.

Korrosion på bilarna anses vara den största nackdelen med NaCl. På

uppdrag av Alaska DoT har en utvärdering om kostnaderna för vinter-

väghållningen gjorts. I denna studerades bland annat korrosion på

fordon, skador på broar, byggande av sandlador. Korrosionen har upp-

skattats kosta 50-100 dollar/bil och år. Därefter anses kostnadsmässigt

skador på broplattor komma. Miljöskadorna anses vara små till följd av

den relativt ringa mängd salt som sprids ut. Alaska har dock sura jordar

och utspridning av ett ämne med högt pH-värde kan därför ha en

fördelaktig inverkan på jorden.

Studierna ledde till en prioriterad lista på ytterligare erforderliga

satsningar.
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Byggande av sandlador för att hindra sand att frysa.

Undersöka alternativa tösalter

Kalibreringsmetoder för spridare samt undersökning av optimala

givare.

Utbildning av personal i halkbekämpningsteknik

Utveckla standardkriterier för halkbekämpning.

Vid DoT i Alaska förekommer en hel del andra undersökningar inom

vägomrâdet bland vilka nämndes.

a)

b)

c)

d)

e)

Reparationsmetoder för beläggningar.

Metoder för att förhindra och reparera tjälskador. Skadorna är

främst tjällyftning och dålig bärighet i tjällossningen. Uppfrysande

block är inget problem ty block är sällsynta i Alaska.

Analytiska dimensioneringsmetoder. Studier av samband mellan

E-modul och halten finmaterial gav ej användbara resultat. En

den dimensioneringsmetodikutveckling beräkningsmässigt av

Marshall Thompson tagit fram i Illinois har inletts.

Test av fiberduk.

Test av Geoweb. Geoweb är vågformiga band av polyetylen PEH upp

till 8 tum tjocka som sätts ihop till mattor så att en mängd celler

bildas. Mattorna är ca 6x3.5 m. I västra Alaska finns endast sand

som byggnadsmaterial. Genom att fylla sand i cellerna hoppas man

få en konstruktion som kan användas som bärlager. Test på flygfält

pågår.
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4.6 Washington State DOT

 

Washington var en av de två stater som valdes ut för fältförsöken

1982-1984L med de 200 ton CMA som framställdes. Försöken omfattade

studier av lagring, hantering, användning och funktion.

Washingtons vinterklimat är varierande. Vid kusten milt med knappast

någon snönederbörd alls. I öster i bergstrakterna nederbördsrikt med

stora mängder mycket våt och tung snö. Ca 1000 mm (Aq) faller på

vintern i form av snö. Underkylt regn förekommer ofta, varvid mycket

snabbt tjocka islager bildas. Speciellt i två pass leder detta till stora

problem för vinterväghållningen.

I dessa pass används normalttre hyvlar försedda med tandade skär i

tandem för att röja undan snö och is. Efter hyvlingen sprids salt som

lägger sig i skärspåren. 10-25 g/m2 är vanliga givor. Saltanvändning

sker ned till -6°C. I övriga delar av Washington State sker ingen

rensaltning. Vanligtvis används 'sand med 5 % inblandning av NaCl för

halkbekämpning. Totalt åtgår ca 15 000 ton NaCl/år. Anskaffningskost-

naden för saltet är ca 110 dollar (ca 300 kr)/ton.

Med kanadensiska British Columbia norr om Washington State förekom-

mer ett visst samarbete. Som jämförelse nämndes att här förbrukas

ca 60.000 NaCl för rensaltning och 60.000 ton NaCl för inblandning i

sand per år.

Det förekommer ingen debatt om användning av salt i Washington

State. De utspridda mängderna är små. Problem med korrosion på

fordon har inte uppmärksammats. Problemen med grundvatten och

annan miljö upplevs också som små till .följd av de höga nederbörds-

mängderna.

I de två passen där rensaltning förekommer har dock på senare år en del

skador på broplattor observerats. Därför har man sedan tre vintrar

tillbaka gått över från saltning med NaCl till urea. Urea är lättillgäng-

ligt och kostar ca 200 dollar (ca 1.500 kr)/ton. Br0prob1emen är också

anledningen till det intresse man visat för CMA.
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Vid fältförsöket med CMA visade det sig vara mer hygroskopiskt än

NaCl. En skorpa bildades på ytan som därefter skyddade mot urlakning

av saltet vid regnväder. Skorpan innebar inga större problem vid

spridning. Vid lagring under polyeten-folie (PE) visade det sig att

plasten angreps och löstes upp. Orsaken härtill är inte klarlagd men det

kan bero på överskott av ättikssyra.

En inblandning av 20 % CMA i sand visade sig kunna lagras utan skydd

utomhus och ha goda töegenskaper.

Försök med användning av CMA gjordes på tre platser. Det CMA som

provades var mycket finkornigt och hade låg densitet. På en gjordes

jämförelse med Ura. På de två andra jämfördes med NaCl vid två olika

klimattyper. Spridning, reaktionstid, ytförhållanden och friktion

studerades under olika väderförhållanden.

Saltspridare med spridartallriken vänd framåt mellan fram och bakaxel

användes. Alla tre salterna applicerades med samma givor. Normalt 10

och 35 g/m2 och upp till 60 g/m2 i undantagsfall. Följande erfarenheter

gjordes.

Å Dammningen är ett stort problem. Tallriksspridaren verkade slå

sönder kornen och förvärra problemen. Masker måste bäras vid

hanteringen.

° CMA reagerade ca 20 minuter långsammare än NaCl och urea, men

ungefär samma slutresultat erhölls.

- Urea omvandlar packad snö snabbare till slask som kan avlägsnas.

° Det behövs större mängd CMA än NaCl och urea. CMA är inte

verksamt ner till samma låga temperaturer.

- CMA fäster bättre än NaCl på packad snö och is.

- Vid preventiv saltning före ett snöfall visade sig CMA kunna hålla

vägytan snöfri under hela snöfallet vilket inte NaCl klarade.
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- En yta behandlad med CMA torkar långsammare upp än en

behandlad med NaCl och urea. Detta ledde till en del

återfrysningsproblem .

- CMA fungerar bäst inblandad i sand. Dammningen reducerades och

CMA hölls kvar på ytan tills smältningen kom igång.

- CMA tycktes mindregkorrosivt för utrustningen.

Fortsatta undersökningar föreslås inriktas mot

- Studier av lämplig inblandningsmängd i sand.

- Ytterligare undersökning av effekten av CMA vid preventiv saltning

före snöfall.

- CMA klumpade ihop sig i spridaren särskilt när den blev fuktig. CMA

var svår att sprida med jämnt flöde då saltspridaren började bli tom.

CMA med bättre kornfraktion och densitet bör eftersträvas.

Inga större skillnader i friktion på ytan kunde märkas mellan användning

av de tre kemikalierna.

Sammanfattningsvis kan sägas att CMA har visat sig fungera som tösalt

och bedöms vara värd att studeras ytterligare. För närvarande föredras

dock urea som tösalt.

För övrigt kan nämnas att Washington State vid passvägen i

Snowqaulmie pass installerat klimatstationer. Vid åtta stationer mäts

kontinuerligt luft och vägytetemperatunDessa utnyttjas för att hjälpa

underhållspersonal att besluta om rätt åtgärd och för att varna

trafikanter.
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4.7 University of Washington

University of Washington har fått i uppdrag att studera inverkan av

CMA på miljön. Undersökningarna kan betraktas som en komplettering

och en fortsättning på miljöstudierna vid Californien DoT. Försöken

pågår från januari 1985 till augusti 1987 och skall omfatta studier både

i laboratorium och i fält.

Avsikten är att titta på en mer kommersiell produkt än den som

tidigare studerats. Från University of Georgia har erhållits 200 l 4 °/o-ig

CMA-lösning tillverkad från bakteriejäst ättikssyra. Planer finns att

också studera CMA från Gancy Chemical Corporation.

Laboratorieundersökningarna har delats upp i fem delar.

- Analys av orenheter i dolomit från Georgia

- Insamlingar av jordprover för studier av inverkan på jordarters

fysikaliska och kemiska egenskaper.

° Undersökning av inverkan på växter. Undersökningen skall utföras på

samma sätt som den i Californien.

- Studier av mikrobiologi, nedbrytningsförlopp och syreförbrukning vid

nedbrytning av CMA.

Undersökning av påverkan påfisk, alger, plankton, jord, mikroorga-

nismer och toxiologi.

Fältförsöken utförs ca 60 km från Seattle. 8 ytor på 10x10 m skall

planeras med växtlighet typisk för vägkanter i USA. 2 av dem bevattnas

med CMA, 2 med H20. 2 ytor sprayas med CMA-lösning, 2 med H20.

Fältförsöken skall pågå över två vintrar. Resultaten av fält- och

laboratorieförsök skall jämföras vad gäller växtlighet, nedbrytningsför-

lopp, mikroorganismer mm.

Syftet med dessa försök är att dels få fram ett program för ett

fullskaleförsök dels utforma specifikationer för användning av CMA.
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Vid Universitetet förväntar man sig att miljökonsekvenserna vid

användningen av CMA blir milda i jämförelse med NaCl. En hel del

möjliga miljökonsekvenser måste dock analyseras. En viss ökad syre-

förbrukning i mindre vattensamlingar fås vid nedbrytningsförlOppet.

Bakterier kommer inte helt att dö ut av värmen vid CMA-tillverkningen

eftersom sporer kommer att överleva. Detta torde dock inte ha någon

större betydelse. Vid användning av CMA-lösning framställd ur jäst

HAc kan det tänkas att bakterien fortsätter att producera metangas

och en utfällning av kalksten från CMA-lösningen skulle kunna ske på

vägen. Vid förvaring av CMA i torrt tillstånd skulle denna utfällning

inte ske och en sådan förvaring vore därför bättre.

I dolomitkalkstenen kan finnas en del föroreningar t ex bly, vilka bör

tillses att de inte kommer med i CMA-saltet. Vidare kan magnesium i

höga koncentrationer hämma växters tillväxt. En ytterligare miljökon-

sekvens skulle kunna bli något näringsrikare sjöar med hårdare vatten.

4.8 California DoT

 

En undersökning om påverkan på miljön av CMA har genomförts vid

California DoT. Undersökningen har nu slutförts och rapport väntas

färdig under 1985. Californien har ett milt klimat. Vintertid är det mest

frosten som ställer till problem, även om en del snö faller i bergen.

Genom att i stor utsträckning satsa på ytbehandling av vägarna har

frostproblemen kunnat bemästras utan kemikalier. Endast i bergstrak-

terna används NaCl för halkbekämpningen. Mest förekommer saltet

inblandat i sand. Försök med ren NaCl-lösning för att bekämpa frost-

halka har gjorts med framgång. Totalt förbrukas 10-15.000 ton NaCl/år.

Största problemen vid användning av NaCl anses vara

- Skador på broplattor

° Skador på miljö, främst växtlighet och ytvatten. Grundvattnet
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berörs mycket lite eftersom ingen halkbekämpning förekommer i

närheten av de stora städerna.

Korrosion på bilar är inget stort problem i Californien.

Miljöundersökningen omfattade dels en litteraturinventering som gav

mycket lite, dels en laboratorieundersökning. Denna omfattade inverkan

på 200 plankton (Daphain magna) ryggradslösa djur och phytoplankton

(alger) samt växter och jordar. Vid undersökningen jämfördes CA, MA,

CMA och NaCl.

Ingen större skillnad mellan de olika kemikaliernas inverkan på fisk

noterades. CA och MA vid 5000 ppm koncentration visade sig dock ge

en viss fördröjning av romkläckningen men ökade inte dödligheten.

Vid höga halter av CMA i rumstemperatur uppstod en tillväxt av

bakterier vilka helt dödade Daphnia magna. Det är dock inte troligt att

bakterietillväxt kan ske vintertid och sommartid är säkert halterna av

CMA låga.

CMA, CA och MA visade sig mer skadliga för algtillväxt än NaCl.

Reducerad algtillväxt beräknas kunna uppstå vid halter på ca 50 mg/1.

18 växter testades genom bevattning och på-sprutning av CMA och

NaCl-lösning. Vid bevattning skadades 9 växter svårt av NaCl och

endast 1 av CMA.

Påverkan av CMA på sju typer av jordar studerades. Resultaten tyder

på att användning av CMA kan lösa ut järn, aluminium, natrium,

hydrolyserbart ortofosfat och kalium frånjorden.

Ytterligare miljötester behövs. Dessa måste utföras i fält på flera olika

ställen. Det räcker inte att testa på ett ställe eftersom variationer i

jordmån, klimat, växt och djurliv m m påverkar resultaten. Studierna

måste omfatta både sommar och vinter och pågå i flera år.

CMA betraktas i allt väsentligt som mindre farligt mot miljön än NaCl.
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De negativa effekterna förväntas främst bli hårdare vatten och en viss

ökning av kvävetillförseln till sjöarna. I Californien är man mest oroad

av konsekvenserna för dess största sjö, Lake Tahoe. Sjön är naturreser-

vat med kristallklart vatten som innehåller mycket lite kväve-

föreningar.

Californien DoT efterlyser en tillverkare av CMA. Man skulle vilja ha

ca 100 ton för ett fältförsök där inverkan både på väglag och miljö

skulle studeras.

4.9 Stanford Research Institute (SRI)

 

SRI planerade tillverkningen av de 200 ton CMA som användes vid

fältförsöken i Michigan och Washington. Vid SRI har olika processer för

framställning av CMA studerats. Lämpliga utgångsmaterial för tillverk-

ning av både HAC och CMA har undersökts.

Ättikssyra tillverkad från metanol erhållen från olja eller gas kostar ca

25 c/pound (motsvarande ca 4:- kr/kg) i USA.

En alternativ process för framställning av ättikssyra har studerats. I

den utnyttjas en anaerob termofil bakterie, Clostridium

thermoaceticum vid lösning av biologiskt material. Härvid omvandlas

utvunnet socker till ättikssyra. Förutom Clostridium thermoaceticum

finns två andra bakterier som kan användas. Clostridium

thermoaceticum är dock fördelaktigare för den kan omvandla minst tre

sockerarter, den ger ett stort utbyte av ättikssyra och den producerar

nästan enbart ättikssyra. De andra bakterierna producerar även andra

syror. Den fortsatta forskningen går ut på att utveckla bakterien så att

den kan tåla ett så lågt pH som krävs för att MgO helt skall lösas upp.

Bakterien skall också tåla höga koncentrationer av Mg-, Ca- och

Ac-joner. Forskningen sker genom att välja ut och odla lämpliga

stammar av bakterien. DNA-teknik användes inte vid SRI. Troligtvis

har sådana försök inte heller gjorts någon annanstans.

SRI hade gärna velat fortsätta forskningen med utveckling av bakterien.
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University of Georgia erhöll dock det fortsatta projektet. Här bedrivs

forskningen under ledning av en svensk, Lars Ljungdahl. Man har fått

fram två stammar av bakterier som visar lovande egenskaper.

En något billigare syra bör kunna erhållas med stenkol som utgångsma-

terial i stället för gas eller olja.

Jäsning av organiskt material med hjälp av bakterier bör kunna ge HAc

till en kostnad av 10-20 c/pound, ca 1:50-3:- kr/kg. Lämpligt utgångs-

material i USA är majs. I Sverige borde skogsindustrin kunna ge lämplig

råvara.

Vid jäsning erhölls en oren ättikssyra med 3-5 °/o koncentration. Vilken

betydelse detta har för de tekniska egenskaperna hos CMA tillverkade

av denna ättikssyra måste utredas. Det är också tänkbart att förore-

ningarna ganska lätt kan avlägsnas.

Vid SRI förordas användning av hydratiserad kalk framför dolomitkalk-

sten. Vid framställningen av CMA kan två alternativa produktionsprin-

ciper tillämpas.

Vid användning av koncentrerad ättikssyra kan mängden vatten anassas

så att den räcker för att få igång reaktionen men också så att

reaktionsvärmen för det mesta av vattnet att avdunsta. På så sätt

erhålls direkt en torr produkt. Vid Gancy Chemical Corporation har nu

en sådan process utvecklats.

Alternativt kan ättikssyra med låg koncentration användas eller över-

skottsvatten tillsättas. I så fall erhålls en lösning. Vid indunstning av en

CMA-lösning i en behållare kan det hända att CA bildas i vissa delar av

behållaren och MA i andra. För att undvika detta sprayas CMA-lös-

ningen över en torkbädd så att varje droppe innehåller både CA och MA.

Spraymetoden ger ett lätt material som lätt går sönder. Det bör vara

möjligt att göra CMA-kornen stora genom att spraya under längre tid

och därmed förlänga torkprocessen.

Det är ännu inte klarlagt om CMA är ett dubbelsalt eller två produkter,
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CA och MA. Undersökningar vid Bjorksten Lab (se avsnitt 4.4) visar

dock på tre molekylformer, vilket visar att CMA innehåller både

dubbelsaltet CMA och de enkla salterna. CA och MA.

För att smälteffekten på vägen skall bli god bör CMA innehålla en del

kristallvatten.
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FCP ANNUAL PROGRESS REPORT
YEAR ENDING SEPTEMBER 30, 1984

PROJECT NUMBER: 3C

 

PROJECT TITLE: Calcium Magnesium Acetate (CMA) as an Alternate Deicer

 

PROJECT MANAGER: Dr. Brian H. Chollar

 

OBJECTIVE:

To develop methods for economically producing CMA, to determine its environ-
mental acceptability and technical merits, and to develop warrants for its
use.

EXECUTIVE SUMMARY OF PROJECT STATUS

Significant Results to Date'

CMA is more environmentally safe than salt with two exceptions. In very large
concentrations, CMA is more detrimental to more algae than NaCl. Large concen-
trations of CMA also replaces aluminum and iron ions from soils. Field eval-
uations of CMA will explore these exceptions in more detail.

CMA is produced by the most cost-effective means using a bacterial fermentation
process with abundant agricultural products such as corn followed by reaction
with dolomitic lime. The estimated cost to produce CMA commercially by this
process is 20 cents/lb. ($AOO/ton).

A pilot plant batch of CMA was made for field tests at 80 cents/lb (51,600/ton)
by the direct reaction of purchased acetic acid and dolomitic lime.

Field tests of CMA determined that CMA is as effective as salt in deicing but
not as fast. CMA applied at the beginning of a snowstorm was much more ef-
fective than salt in providing a snow compact-free roadway.

FHWA's work in CMA has fostered renewed deicer interest in many States. The
State of Iowa is producing CMA coated sand for their State. The States of
Minnesota and Alaska are exploring ways to economically produce CMA using
natural resources in their State. .

Work Underway

 

The ice-melting characterics of CMA are being determined under various
conditions.

Corrosive effects of CMA solutions on metallic and nonmetallic highway com-
ponents and automobile components are being determined.



The most cost-effective process to produce CMA commercially is being developed
by two approaches: (l) a bacterial fermentation process using hydrolyzed
agricultural products and (2) a direct reaction procedure using purchased acetic
acid and dolomitic lime.

Contract Plans for Next Year

A laboratory study to determine the best procedure to obtain solid CMA with
optimal deicing properties from aqueous solution will begin in 1985.

Laboratory quantities of CMA will be prepared from the bacterial fermentation
process and used to determine the transport and environmental fate of CMA.

PROJECT DESCRIPTION:

This project encompasses all phases of the development of technology for
producing, evaluating and using CMA for snow and ice control. An economically
viable production method will be developed and demonstrated. CMA, in both
pure and commercial grades, will be evaluated for its environmental accepta-
bility and disposition. The technical merits of CMA such as its deicing
properties and corrosiveness to highway structures and vehicles will be
measured. An assessment will be made to determine conditions for the
effective use of CMA, and the best methods for using it.

The project includes the following tasks:

Task 1 - Environmental Acceptability of CMA

This task is concerned with measuring and mitigating the environmental
consequences of producing, storing, handling and using CMA. It will
address the question of the disposition of the components of CMA in the
receiving environment, their benefits and deficiencies. Analysis of the
effect of CMA on water, soil, vegetation and aquatic life will lead to
guidelines on acceptable techniques for its use. Any problems with pro-
duction, storage and handling will be examined to determine proper tech-
niques and guidelines.

Task 2 - Development of Manufacturing Technology

 

This task will develop an economically viable method for producing CMA from
available raw materials. Starting from literature and laboratory studies,
procedures will be develOped and optimized. The manufacturing procedure
will be scaled up to commercial size, and commercially produced material
will be used for extensive field evaluations.



Task 3 - Technical and Economic Evaluation of CMA

This task will evaluate the technical merits of CMA and deve10p guidelines
for its advantageous use. Technical evaluations of ice melting ability and
corrosiveness will be performed. Major field evaluations of deicing ability
will be conducted. The performance data will be supplemented with economic
considerations to develop a cost model to aid in selecting situations where
CMA use is warranted.

UPPORTUNITIES FOR HPåR RESEARCH

There are several areas in this project where HPåR participation is necessary
for gathering realistic field data to confirm laboratory results and guide
further research efforts.

(1) In Task 1, Study 03, extensive environmental monitoring during the field
testing of CMA will be necessary. This work is best accomplished under the
aUSpices of State agencies. '

(2) In Task 2, Study 04, establishment of a regional pilot plant for CMA
production requires the participation of several States in its administration
and operation, as well as in determining the local availability of required
raw materials.

(3) In Task 2, Study 10 detailed guidance from State agencies will be needed
in determining acceptable physical properties and morphology for production-
grade CMA, compatible with existing salt-spreading equipment and techniques.

(4) In Task 3, Studies 02 and 06, studies of long-term corrosiveness of CMA
toward bridge structures and decks, pavements, and ancillary highway appur-
tenances by the States will be needed.

(5) In Task 3, Study 10, the field testing of production-grade CMA by several
States is necessary to determine its effectiveness versus rock salt, and to
develop guidelines for its operational use.

SUMMARY OF RESULTS ACHIEVED IN PREVIUUS YEARS

A study in FCP Project TL, "Improved Traffic Operations During Adverse
Environmental Conditions," identified CMA as a potentially less-polluting
and less-corrosive deicing material than salt. CMA was also shown to be
more soluble than salt, making it more effective at lower temperatures.
(Dunn, Dr. Stanley A. and Schenk, Dr. Roy V., "Alternate Highway Deicing
Chemicals," Federal Highway Administration Report No. FHWA-RD-79-lü9, March
1980.)



A preliminary assessment of the environmental consequences of CMA use was begun.
CMA synthesized from reagent-grade Chemicals was employed in this effort. The
study evaluated possible effects of CMA on vegetation, aquatic ecology, water

quality and public health. (California Department of Transportation, Contract
DOT-FH-11-8250, Task Order No. 17.)

A two-phase study was initiated to (1) establish an economical procedure to
produce CMA and (2) operate a pilot plant to produce 200 tons of CMA for
field trials of its deicing abilities.

In phase (1), a preferred process, judged to have maximum economic potential
for commercial CMA production, was identified. It entails using the
anaerobic, thermophilic bacterium, Clostridium thermoaceticum to ferment
biomass - derived sugars to acetic acid followed by reaction of the acetic
acid with dolomitic lime.

 

Based on literature data for the wild strain of C. thermoaceticum, this
preferred process has three important advantages: (1) the organism can
make use of at least three sugars (xylose, fructose, and glucose) that-can
be derived from bimass by hydrolysis, (2) it can produce exceptionally high
yields of acetic acid - as much as 83 percent of theoretical yield and (3)
acetic acid is essentially the only product, other than new cell mass, that
is produced, thereby providing a route to an exceptionally uncontaminated
CMA product.

 

 

 

 

An economic analysis of alternative processes for the large scale preparation of
CMA was also conducted. The results of this analysis indicated that the pro-
jected plant F.0.B. price of CMA will be 18.8 cents/lb (5376/ton) starting from
corn (at $2.80 per bushel) using the above fermentation process. Factors con-
sidered included feedstock and raw materials costs, availability, maintenance
supplies and materials, labor, waste disposal, utilities, and final and
capital-related costs. (Marynowski, C. W., et al;" Process Development for
Production of Calcium Magnesium Acetate (CMATW{_§RI International; FHWA Report
No. FHWA/RD-BZ/ias, March 1983, NTIS No. PB 830207050).

As time was of the essence in producing the CMA for field trials, the preferred
bacterial fermentation route (discussed above) was not employed in Phase (2)
since additional research is necessary before this process can be used on a
large scale. Instead, a straightforward process was selected in which commercial
(synthetic) acetic acid is reacted with dolomitic lime, followed by drying of
the CMA solution to produce a relatively coarse granular product. (It should be
noted this process, when compared to the preferred route in which bacteria fer-
mentation is used to produce the acetic acid, yields a significantly higher
priced CMA product.)



The Facilities of the RAD Chemicals Division of RAD Services, Inc., at
Bowling Green, Kentucky, were selected for CMA production. SRI International
developed a batch synthesis procedure which was readily adapted to the RAD
equipment and scale of operation. The 200 tons of CMA were produced in a
36-day period. Several equipment malfunctions, mainly attributable to
severely cold weather, resulted in the overall plant operation averaging
less than 50 percent of capacity during this period. After the malfunctions
were corrected, operation at capacity was sustained during approximately
the Final week of production.

Extensive product analysis was conducted during the CMA production cycle by
SRI International. On the average, the composition of the CMA product
corresponds closely to the theoretical composition for CMA From the dolomitic
lime used as Feedstock; its average purity, on a dried basis, is 97.6 percent.
Except For some occasional difficulty in producing a dustcfree CMA product,"
the RAD operations was judged able to meet the interim product specification.
With the actual production For guidance, an interim manufacturing guide for
batch synthesis of CMA From purchased acetic acid was prepared. The
product was bagged and palletized using standard equipment, and shipped to
several States and FHWA For Field and laboratory testing in the Future.
(Marynowski, C./ W.,_gt al, "Production of Calcium Magnesium Acetate (CMA)
for Field Trials," SRI international Report No. FHWA/RD-83/062, April 1984, NTIS
No. PB-84-192368.)

Several States independently investigated CMA production schemes
especially tailored to their individual needs. A study was completed in
Alaska in which production methods and economics associated with making a
low grade CMA from raw materials readily available to a potential Alaskan
producer were investigated. An uncomplicated process design was developed
in whiCh synthetic acetic acid (From petroleum or natural gas) is reacted
with native Alaskan limestone (with a very low magnesium content) and the
resultant calcium acetate (not CMA) solution is used, as is, or dried to a
solid. (Economides, M. 3. and Dstermann, R. D., "Preliminary Design and
Feasiblility Study for a Calcium-Magnesium Acetate Unit," University of Alaska,
Alaska Department of Transportation and Public Facilities, Report No.
AK-RD-83-16, July 1982.)

 

Work in Maine concentrated on evaluation of a process to produce an
impure CMA product by the reaction of a dilute acetic acid solution (such
as would be derived From Fermentation of agricultural products) with
dolomitic limestone, with subsequent solar drying of the resultant solution.
This process yields a mixture of CMA with the unreacted portions of the
limestone (essentially sand or gravel depending on the gradation of the
original limestone used). Such a mixture combines a deicer with an abrasive
analogous to the rock salt-sand mixtures in use in many States. vaiously,
the deicing capability of sucha mixture (which may contain about 10
percent CMA by weight) is significantly less than that of a production-grade
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CMA. Further processing of the mixture is possible to separate the CM

from the abrasives in either a liquid solution or solid form. Solar drying
of the reacted mixture has proven to be a slow process in the Maine climate.
(Hsu, M. T., "Production and Testing of Calcium Magnesium Acetate in Maine,"
Final report, Technical Paper 83-1, Maine Department of Transportation July

1983.)

Iowa developed a process to produce a deicer consisting of sand grains
coated with CMA. Initially, ten tons of this CMA/sand deicer were produced in a
pilot operation by using a small concrete mixer as the mixing and chemical re-
action chamber. The reactants were synthetic acetic acid and hydrated dolomitic
lime with the resultant CMA coated on concrete sand. The performance of this
material in field tests in the winter of 1981-1982 encouraged the State to
obtain larger amounts for more extensive testing. The process was scaled up to
produce about 100 tons of the CMA/sand deicer, using eight cubic foot capacity
readymix concrete trucks as the mixing and chemical reaction units. Production
on this scale revealed problems of incomplete reaction of the lime and formation
of oversized spherical lumps of material (requiring size reduction for efficient
use). The theoretical CMA to sand ratio in the mixture is 1:2 by weight. (Iowa
DOT, Study No HR-253).

During the winter of 1982-1983, Iowa made numerous test runs with its CMA/sand
mixture. Highway conditions varied from frosty to snow-packed, and temperatures
ranged from 18° to 34°F. The State judged the deicing performance of
CMA/sand equal to salt/sand when applied at equal rates in the presence of
traffic. When traffic was absent, the CMA/sand mixture was slow to react and did
not perform as well as the salt/sand mixture. In general, the State noted no major
problems in the routine storage and application of the CMA/sand deicer with the
exception that significant dusting occurred during its handling and application.
(Sheeler, M., "Experimental Use of Calcium Magnesiuvacetate," Iowa Department
of Transportation, Final report, Research Project HR-253, June 1983.)

The bulk of the 200 tons of CMA produced by RAD Chemical was shipped to Michigan
and Washington for field testing. Each of the other 22 participating States
received 50 lbs. each, while FHWA received one ton to supply future laboratory
research.

Michigan conducted field evaluations of CMA and salt during two storms on
Interstate 96 in Lansing, Michigan, a a-lane divided highway with an ADT of
24,000. During the first snowstorm, lasting 1 1/2 days, CMA was applied in the
eastbound lanes in seven passes at a rate of 400-800 lbs/lane mile* during this
l l/Z-day period. Salt was also applied in the-westbound lanes in four passes at
a rate of 250 lbs/lane mile over the same l l/Z-day period. The highways during
this storm usually contained l-2 inches of hardpacked snow with ice underneath.
Almost 8 inches of snow fell. The temperature was 170-180 F with 20 mph

* Theoretically, the weight ratio of CMA to salt to obtain equal deicing
capabilities is 1.7 to 1.



winds during the period and plowing was continuous. Results indicated that
neither CMA nor salt was effective during the 1 1/2 days of the storm. After

the storm (third day), both the salt and CMA started to melt the snow ef-
fectively. Salt melted the snow at a higher rate than CMA. '

The second storm, one of short duration, deposited a light snow covering, and
caused bridge icing to take place. During the second storm, both CMA and salt
were applied to four bridge deck overpasses on Route 1-96. They were also ap-
plied on the roadways beneath to make sure bridge deck runoff did not refreeze.
The temperature was 30°F during that storm. Results indicated that both CMA
(applied at 400 lbs/lane mile) and salt (applied at 200 lbs/lane mile) were
completely effective in removing and preventing ice and snow buildup on, and
under, the overpasses within 2 hours of application (DeFoe, J. H., "Evaluation
of Calcium Magnesium Acetate as an Ice Control Agent," Final report, No. R-lZáB,
Michigan Department of Transportation, June 1984.) *

In Idaho, CMA was spread in daylight on a two-lane country road near Soda
Springs. This test site had a l l/Z-inch layer of packed snow when the test
began. The air temperature was 30° F at the time of test. Fifty pounds of CMA
was applied over 250 feet of the northbound lane on the site. As a control, 50
pounds of salt was applied on the southbound lane. The traffic density was very
light; only four cars passed during the 3 l/Z-hour experiment. Observation
showed that within 2 1/2 hours both deicing materials had achieved bare pave-
ment. The salt performed slightly faster, but both obtained the same degree of
bare pavement. (Idaho Division of Highways.)

Two new contract studies were begun late in the year. The first is an in-
vestigation of corrosion of bridge structural metals by CMA. It will
quantitatively determine the corrosion susceptibility of highway structural
metals and other highway and bridge metals when exposed to CMA. These data will
be compared with those from the corrosion process in deionized water and in
calcium and sodium chloride solutions. (University of Oklahoma, contract
DTFH61-83-C-00045).

The second study is aimed at optimization of the ice-melting ability of CMA
solutions and definition of the compositional features of solid CMA prepared by
various laboratory and commercial production methods. The effects of varying the
concentration and pH of CMA solutions and the calcium/magnesium ratio of CMA
solids and solutions will be observed on the ice-melting properties of CMA.
Potential scaling of portland cement concrete will also be observed. Evaluations
will include the Characterization of the CMA materials obtained from solution
and the compositional and morphological stability of CMA under storage con-
ditions. The optimum ice-melting pr0perties of CMA will be quantitatively com-
pared with those of sodium and calcium chloride. (Bjorksten Research
Laboratories, Inc., Contract DTFH61-83-C-00041.)



Both of these studies will employ the production-grade CMA produced by RAD
Chemical as well as CMA produced in the laboratory from reagent-grade calcium
acetate and magnesium acetate.

PRINCIPAL RESULTS DURING THE PAST YEAR

Task 1

The California Department of Transportation completed its laboratory and
controlled plot environmental assessment of CMA.

Fish bioassays (using fathead minnows and rainbow minnow fingerlings),
zooplankton bioassays (using Daphnia magna), macro-invertebrate bioassays
(using Cheromus Plusmosis), and phytoplankton bioassays (using S. Capricor
nutum and A. Flos-aquae) have been conducted. Results indicate that
magnesium acetate is slightly more toxic and calcium acetate less toxic to
fathead minnows and rainbow trout than sodium chloride, while an equimolar
mixture of calcium and magnesium acetate is less toxic to rainbow trout
than sodium Chloride or either of the acetates tested separately. In
addition, a continuously maintained 5,000 ppm level of an equimolar mixture
of calcium and magnesium acetate slightly delays hatching of Fingerlings,
but does not influence hatching success. Hatching difficulties observed in
two cases (3 percent) at 5,000 ppm suggest that slightly higher levels
could cause increased hatching mortality. This high a concentration in a
natural environment would be most unlikely and probably could only occur as
a result of a deicer spill directly into the receiving stream.

   

CMA was not harmful to Daphnia magna. However, bacterial blooms occurred in CMA
solutions at room temperature under laboratory conditions. Daphnia magna in test
jars with bacterial blooms usually experienced complete mortality. The mortality
may have been due to oxygen depletion caused by the high oxygen demand of the
bacterial bloom. This phenomenon made it necessary to establish two distinct
-LC50 values, one For CMA itself and one For the bacterial blooms that occur in
CMA solutions. LC50 is the concentration that causes death of 50 percent of the
test subjects. CMA, accompanied by bacteria, resulted in an LC5O of 385 mg/L
while bacteria-Free populations showed an LC50 of approximately 1420 mg/L.
Long-term chronic bioassay testing indicated that reproduction of Daphnia was
significantly inhibited at levels above 250 mg/L.

  

Chloride ion mean concentrations of 270 mg/L with max concentration of 205 mg/L
entering the aquatic system have been measured in the Lake Tahoe basin in
California and Nevada. If CMA was to be used For deicing, concentrations of
acetate similar to those of chloride may be expected to occur in the immediate



vicinity of the road. Thus, in rare instances, concentrations approaching the
LC50 for CMA to Daphnia magna could occur in the immediate vicinity of the road.
The amount of acetate that would likely be found in streams directly affected by
road decing is above that required to produce bacterial blooms under laboratory
conditions. However, because of the low winter temperature, bacterial growth

should be retarded long enough for the acetate to be diluted to concentrations
at which a bacterial bloom would not occur. The acetate would be slowly de-
composed by bacteria. The amount of bacteria in the receiving waters may in-
crease, providing additional food for other organisms.

 

The S. Capricornutum and A. Flos-aquae bioassays demonstrate that CMA,
calcium acetate, and magnesium acetate are more deleterious to algae growth
than sodium chloride. Statistically, the three highest treatment levels of
CMA, beginning with the 83.5 mg/l treatment, and the two highest treatment
levels for calcium acetate and magnesium acetate, showed significantly less
growth than the control or lower treatment levels for the unialgal bioassays.

  

The effect of CMA, calcium acetate and magnesium acetate is decreased by
the use of stream water as dilution water, but algae growth is still
delayed (although these changes are statistically significant only at the
highest treatment levels). A conservative estimate of the maximum concen-
tration at which little effect would be observed from CMA, calcium acetate
or magnesium acetate would be 50 mg/l or less.

Laboratory studies were conducted to determine the effects of CMA and
salt to terrestrial ecology using irrigation and foliar tests on 18 types
of plants. The results of these tests show that for the plant irrigation
treatments, nine plant species are most severely damaged by NaCl, and
one specie by CMA. For eight other species, the separation in the degree
of damage is not large enough to compare NaCl and CMA. Poor quality
plants, supplied with small root systems, dead foliage and branches with
few viable foliage buds, masked the treatment-related damage. Comparisons
between salt and CMA treatments are not possible with these poor quality
plants. The organic planting mix for seven plant species strongly absorbed
the applied salt ions, interfering with the plant's ability to absorb the
salt ions. The soil absorption of salt ions buffered the treatment-related
anUPy.

Spray treatments produced the greatest damage with NaCl for 17 of the 18
species tested. The eighteenth plant species was of poor original quality.
No comparison between NaCl and CMA is possible for this specie.

Deicer solution percolation studies were also conducted with seven types of
soils. The results indicate iron was removed by I-N CMA at a significant level
when compared to the control in five of the seven soils tested. Likewise, the
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effect of CMA on aluminum removal is significant in five of the seven soils
tested. Three of the seven soil results showed no aluminum in either the

control or CMA treatment and it is not known if this reflects no aluminum in

these soils or that it did not move in response to treatments.

Sodium movement from the soil was noted in some of the soils, however, it was
significant in only two cases, one of which (VI) was known to have been _
contaminated by deicing salt. Significant removal of orth0phosphate was noted
in only one soil but five of the seven soils showed significant removal of
hydrolyzable orth0phosphate resulting from the leaching of CMA. Nitrate removal
was not significant in most of the soils, however, five of the seven soils did
exhibit a significant loss of potassium when compared to the controls.

Based on the results noted in Table 13, it appears one normal calcium-magnesium
acetate has the potential to remove significant amounts of iron, aluminum,
sodium, hydrolyzable orthosphosphate and potassium from the soil. (California
Department of Transportation, Contract DOT-FH-ll-8250, Task Order No. 17).

Task 2

 

The University of Georgia Research Foundation, Inc., is continuing the study of
an improved bacterial strain for acetate production. They have established
baseline data for several strains of Clostridium thermoaceticum including op-
timization of pH and temperature and the effects of different concentrations of
bicarbonate, tryptone and yeast, trace metals, phosphate, glucose, selenium,
magnesium, calcium, and dolime. Two strains, Wood (W) and Ljundahl (L), the
best strains of this bacteria, differ only in minor points. Strain W will grow
at pH 5.5 or above; whereas, strain L does not grow well below pH 6.0. The
acetic acid/glucose ratio appears to be slightly better with the L strain.
Growth of both strains were better in the absence of NaHC03, but the ratio of
acetate produced per glucose utilized was only 2.1 - 2.2. The selenium con-
centrations do not tend to effect other cell growth or acetate yields. Both
-strains can grow in glucose solutions up to 10 percent. Strain W is more sen-
sitive than L to magnesium ion and dolime concentrations, growing in solutions
up to 2 percent Mg++ or 0.75 percent dolime. Strain L can grow in solutions
with concentrations up to 2.3 percent Mg++ or; 1.25 percent dolime. Optimal
conditions for all growth and acetate yields for both strains are pH 6.5 - 7,
temperature 56 - 66°C, sodium bicarbonate concentration l7 percent, and glucose
concentration 2 percent, yielding acetate produced/glucose used ratios of 2.8
and solutions containing 4 percent acetate ions. Reactions with strain L using
10 percent glucose solutions yield acetate produced/glucose used ratios of 2.2
and solutions containing 3.4 percent acetate ions.

 

This reaction was also conducted using continuous cultures under optimal
conditions and with cell recycling fermentations with various strains of C.
thermoaceticum and C. thermoaceticum-trOphicum. Pure glucose and hydrolyzed
corn starch were used as substrates. The best acetate production rates were

obtained with strain L.
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The best acetate production rates obtained with straight continuous culture
(i.e. - no cell recycling) for this strain were around 2 g/l/h with pure glucose
and about 30 - 40 percent less with cornstarch as the substrate.

The combination of continuous culture with cell recycling yielded the best
acetate production rates to date for strain L, those being 4 g/l/h on a pure
glucose substrate and 3 g/l/h using cornstarch under similar conditions - media
retention of 4.2 - 4.5 h and about 45 percent of the cells recycled.

Continuous cultures pose a problem when the goal is highest possible acetate
concentration. 'It is difficult to balance the desirability of rapidgaçetatç i
production against higher acetate concentrations and economiCal substrate util-
ization. The best runs of continuous culture, where the primary criterion of
interest was grams acetate produced liter hour, lost 40 - 60 percent of the
total glucose in the effluent. Conversely, media retention times slow enough to allow
utilization of most of the glucose become counterproductive in that, similar to
batch growth, the culture eventually enters the decline phase of growth and sus-
tained acetate production ceases.

It may be noted that glucose is a somewhat better substrate than acid
hydrolyzed corn starch, and that with batch fermentations a better substrate
utilization is achieved compared with the continuous or cell recycling fer-
mentations. On the other hand, the two latter methods allow a faster acetate
production rate. (University of Georgia Research Foundation, Inc., Contract
DTFH61-83-C-00147).

A new study was begun to prepare high quality Calcium Magnesium Acetate (CMA)
for deicing purposes using a pilot plant process. This contract will also
evaluate the combined chemical reaction of dolime and acetic acid and
pelletizing of CMA on a continuous basis using laboratory disc and drum
pelletizers. (Gancy Chemical Corporation, Contract DTFHél-Ba-P-lüüll).

Task 3

The bulk of the field deicing tests using CMA were conducted this year by the
States of Michigan and Washington. Major results of these tests showed that
although slower acting than salt or Urea by about 20 minutes, CMA does break
the bond of compact snow or ice with roadway surface. It is most effective at
temperatures above 25° F., which is consistent with results for salt and urea.

CMA and sand mixed provided approximately the same results as a similar
salt/sand mixture. The sand helps hold the Chemical on the roadway until
melting action begins.

When applied to roadway frost, CMA appeared to cause a steady draw of
moisture, requiring additional applications. By comparison, salt seemed to melt
the frost and allow drying during warmer periods of the day.
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The CMA tested was lightweight, creating difficulties in application. The
material would blow off a full load, creating a minor visibility problem. The
lack of weight also contributed to uneven distribution as the load was reduced

through application. CMA would cake on the truck bed and in the spinner
assembly whenever moisture interacted with the dust. The excessive dust also

created problems in handling.

CMA applied at the beginning of a snowstorm also provided the significant re-
sults. The application of a small quantity (125 lbs/lane miles) of CMA at the
beginning of a moderate (l.5" per hour) snowstorm maintained a compact-free
roadway. The CMA was applied at 26° F. in moderate traffic. Salt was applied
to the opposite lanes at a rate 6 times that of CMA, and required continuous
plowing to keep the roadway free of slush. (Defoe, 3. H., "Evaluation of Calcium
Magnesium Acetate as an Ice Control Agent," Final report, No. R-12h8, Michigan
Department of Transportation, June 1984.) (Ernst, D. D.,_gt gl, "CMA Research
in Washington State Department of Transportation, July 1984.)

Wet skid resistance tests were conducted by the States of Washington and
Pennsylvania on CMA. Both States reported that at 40 mph on both portland
cement concrete and aSphaltic concrete - both CMA, salt, and water showed, at
varying concentrations, very little difference in their skid number. The State
of Pennsylvania also showed that at higher speeds, the skid numbers of CMA were
higher than those of salt on portland cement concrete; they were approximately
the same for both on asphaltic concrete. (Wambold, J. C., "Evaluation of Wet
Skid Resistance Using Four Deicing Salts," Pennsylvania Transpsortation In-
stitute, The Pennsylvania State University, PT 1 8316. Prepared for the
Pennsylvania Department of Transportation, Task Order l2, July 1983.)
(Shultz, R. L., "Evaluation of Wet Skid Resistance Using Various Concentrations
af Two Deicing Chemicals," Washington State Department of Transportation, Report

40. 188, March 1984.)

Significant progress was made by the University of Oklahoma in its corrosion
Jotential tests of CMA. Preliminary electrochemical screening tests were run
vith A-36 steel and aluminum. The results indicate that CMA has a "passive"
region in which there is not much corrosion potential. By linear polarization
1easurements, they find that reagent CMA was normally "passive". Commercial CMA
at 0.5 percent and 2 percent concentrations were passive, but the 1 percent
vas in the active region. With adjustment of the potential to lower Mv for 5
zinutes, the surface of the steels could be changed so that the reagent CMA
solutions would be in the active region. The conversion of the passive so-
.utions of commercial CMA to the active region could not be made by potential
:hange. This means that (l) commercial CMA solutions are different than
'eagent CMA solutions, and (2) steel surface preparation is a major factor
:hether the solution is passive or active towards the metal. However, there
Tre definitely situations where CMA will not corrode steel (by electrochemical
:easurements). Immersion tests of all highway metals are continuing,
University of Oklahoma, Contract DTFH61-83-C-00045).
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Progress was also made by Bjorksten Research Laboratories studying the
ice-melting Characteristics of CMA. Preliminary results indicate that CMA
solutions of high concentrations with Ca/Mg ratios of 5:5 to 1:9 have the best
eutectic properties; a 1.5 molar CMA solution with a 3:7 Ca/Mg ratio starts
melting ice at temperatures of -30°C or above. CMA solutions at all Ca/Mg
ratios at low concentrations tend to have very similar eutectic properties.
Work is continuing in this area. (Bjorksten Research Laboratories, Inc.,
Contract DTFH61-83-C-00041).

A new study was begun to determine quantitatively the corrosiveness and chemical
reactivity of CMA toward non-metallic materials employed in highway cbnstruction
and maintenance, and toward the materials used in the manufacture of late-model

automobiles and other motor vehicles. Comparisons will be drawn between the
effects of CMA, sodium chloride, and calcium chloride. (Daedalean Associates,

Inc., Contract DTFH61-84-C-00029).

ACTIVITIES UNDERWAY

Study Status

Environmental Evaluation of CMA as Final report under review.
an Alternative Deicing Chemical '
(California Departrment of Trans-
portation, Contract DOT-FH-ll-BZSU,
Task Order No. 17)

Ice-Melting CharacteriStics CMA In progress. Scheduled for completion
(Bjorksten Research Laboratories, Inc., in August 1985.
Contract DTFH61-83-C-00041).

Corrosion of Highway Structural In progress. Scheduled for completion
Metals by CMA (University of in March 1986.
Oklahoma, Contract DTFH61-83-C-00045).

Improved Bacterial Strain for In progress. Scheduled for completion
Acetate Production (University in March 1986.
of Georgia Research Foundation,
Inc., Contract
DTFH61-83-C-00147).

Preparation of High Quality Calcium Work just underway. Four-month study.
Magnesium Acetate Using a Pilot
Plant Process (Gancy Chemical Corp.,
Contract DTFHöl-BA-P-lüüll)

Effects of Calcium Magnesium Work just underway. Two-year study.
Acetate (CMA) on Pavements and
Motor Vehicles (Daedalean Associates,
Inc., Contract DTFH61-84-C-00029)
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PLANS FOR NEXT YEAR

Task 1

A new study to evaluate the transport and environmental Fate of CMA as a highway
deicing chemical will begin. This study will be Funded as part of the National
Cooperative Highway Research Progream (NCHRP). Using small laboratory and
controlled plot test batches of CMA solutions, the decay rate of bacteria, the
removal and Fate of CMA in soil and vegetation, and the impacts to soil water,
ground water, runoff water, aquatic and terrestrial ecosystems, and soil
Chemistry and physics will be determined. Using this information, an ex-
perimental design For a Field study will be developed, and a Field study will be
conducted to determine the transport and environmental Fate of CMA as a highway
deicing chemical.

Task 2

Calcium Magnesium Acetate (150 pounds) will be made this year by the University
of Georgia under a modiFication to their existing contract using the bacterial
Fermentation process of glucose and reaction with dolomitic lime. This material
will be used for the laboratory study of the evaluation of the transport and
environmental Fate of CMA.

Task 3

A new study is planned to measure the relationships among the method of
Formation of solid CMA from aqueous solutions, its crystalline pr0perties, and
its ice-melting capabilities. This will provide the optimum process For the
production of solid CMA from solutions.

PUBLICATIONS (During the Past Fiscal Year)

 

Wambold, 3. C., "Evaluation of Wet Skid Resistance Using Four Deicing Salts,"
Pennsylvania Transportation Institute, The Pennsylvania State University, PT 1
8316. Prepared For the Pennsylvania Department of Transportation,
Task Order 12, July 1983.

Hsu, M. T., "Production and Testing of Calcium Magnesium Acetate in Maine,"
Final report, Technical Paper 83-1, Maine Department of Transportation, July
1983.

Chollar, B. H., "Federal Highway Administration Research on Calcium Magnesium
Acetate - An Alternative Deicer," Public Roads magazine, Vol. 47, No. 4,
pp.113-llB, March 1984.

 

Schultz, R. L., "Evaluation of Wet Skid Resistance Using Various Concentrations
of Two Deicing Chemicals," Washington State Department of Transportation, Report
No. 188, March 1984. I
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Marynowski, C. W., et al, "Production of Calcium Magnesium Acetate (CMA) for

Field Trails," SRI International, Report No. FHWA/RD-83/062, April 1984. (NTIS
No. PB-84-192368)

DeFoe, J. H., "Evaluation of Calcium Magnesium Acetate as an Ice Control Agent,"
Final report No. R-1248, Michigan Department of Transportation, June 1984.

Ernst, D. D., et al, "CMA Research in Washington State," Washington State
Department of Transportation, July 1984.

Sheeler, M., "Experimental Use of Calcium Magnesium Acetate," Iowa Department
of Transportation, Addendum to Final report, Research Project HR-253,
September 1984.
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