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Prov med Clearway 1 på Örnsköldsviks flygplats 1988-04-05--08

av Kent Gustafson

VTI

SAMMANDRAG

Clearway 1 är ett till Urea och glykol alternativt avisningsmedel för

rullbanor som utvecklats av BP Chemicals, England. Medlet är en icke

korrosiv acetatlösning med en relativt låg fryspunkt (ca -40°C). Ett

begränsat försök med medlet har utförts på Örnsköldsviks flygplats

under tiden 5/4-8/4 1988 med syfte att skaffa sig en uppfattning om

medlets användbarhet som alternativ till Urea för avisning av rullbanor.

Vid tre olika delförsök följdes friktionsutvecklingen vid spridning av

Clearway 1 och motsvarande Urea.

Följande försök och dess resultat redovisas i Notatet.

Test 1

Test 2

Tunn is/rimfrost vid bantemperatur ca -2°C åtgärdades med

Clearway 1 15 g/m2 på ena sidan om mittlinje och med Urea

35 g/m2 på den andra. Resultatet av åtgärden visade att

Clearway 1 hade snabbare verkan är Urea trots att sprid-

ningsmängden av det senare var mer än dubbelt så stor.

Ett preventivt försök utfördes där Clearway 1 och Urea

spreds tillsammans med vatten på yta med fallande tempe-

ratur. Dä bantemperaturen sjunkit till ca -2°C började det

att frysa till på yta med Urea och friktionen nedsattes något

(f=O.98-> 0,53). Pâ yta med Clearway l sjönk ej friktionen

och medlet hade en preventiv effekt. Efter ytterligare

påförande av vatten frös'båda sträckor på grund av medlens

utspädning.

På del av banan spolades en isyta till ca 1 mm tjocklek för

halkbekämpning. Bantemperaturen var ca -30C. Clearway l



II

spreds med givorna 27 g/mZ resp 45 g/m2 och Urea spreds

med giva 35 g/m2. Bästa effekten av åtgärden hade

Clearway 1 (45 g/m2) medan halva givan (27 g/m2) hade den

sämsta, och effekten av Urea 35 g/m2 låg mellan dessa.

Sammanfattningsvis har försöken visat att Clearway 1 har god avis-

ningseffekt under de förhållanden som förelegat, tunn is och några

minusgrader, och är ett intressant alternativ till Urea. Hur god effekt

medlet har vid svårare halka återstår dock att undersöka, liksom vilka

givor som är aktuella under olika förhållanden.



BAKGRUND

Avisning av rullbanor på kemisk väg sker idag med Urea, glykol eller en

kombination av dessa. 5 k befuktningsspridare har utvecklats där Urea

vid spridningen befuktas med glykol för att förbättra effekten.I en del

fall användes sandning eller vattensandning (endast något enstaka

flygfält) för att förbättra bromsverkan. Vissa nackdelar finns med alla

de här nämnda metoderna. Både Urea och glykol har negativ inverkan

på miljön och sanden är inte bra för flygplansmotorer utan kan blästra

turbinblad etc. Alternativ till i första hand Urea och glykol söks därför.

Clearway 1 är en icke korrosiv acetatlösning som utvecklats (eller kan

sägas vara under utveckling) av BP Chemicals, England som ett

alternativ till glykol och Urea. Medlet är hygroskopiskt, d v 5 tar åt sig

fukt, och förekommer i vätskeform. VTI har tidigare erhållit en mindre

provmängd och test har visat att medlet har en lägsta fryspunkt på ca

-400C (jfr -llOC för Urea). Vilken praktiskt lägsta temperatur medlet

har kan dock inte ännu bedömas. Ett mindre test visade vidare att

medlet inte är korrosivt mot Mg-plåt.

Under vecka 88/14 (5/4-8/4) har försök utförts med Clearway 1 på

Örnsköldsviks flygplats. Syftet med det begränsade försöket var att

skapa sig en uppfattning om medlets användbarhet för avisning av

rullbanor. Tillverkaren BP Chemicals ställde 2 ton material (8 tunnor)

till förfogande för försökets genomförande.

I föreliggande Notat beskrivs försöket och de resultat som erhölls.

Medverkande vid försöket i Örnsköldsvik var:

Kent Gustafson, Väg- och Trafikinstitutet, Linköping

Bengt Sigvald, Luftfartsverket, Norrköping

Magnus Ringqvist, BP Chemicals, Stockholm

Paul Smith, BP Chemicals, Hull, England

För försökets genomförande ställde dessutom personal på flygplatsen

upp på ett förtjänstfullt sätt.



Metod och utrustning

Avsikten med provet var att följa friktionsutvecklingen efter spridning

av halkbekämpningsmedel för att se avisningseffekten. Provet kom på

grund av aktuella väderleksförhållanden att omfatta tvâ nätter och

totalt tre olika delförsök.

Utfördes tidigt på morgonen den 7 april. Tunn is/rimfrost förekom på

banan med nedsatt bromsverkan som följd. På ena sidan om mittlinjen

spreds Clearway 1 och på den andra Urea. Friktionen följdes genom

° upprepade mätningar.

Utfördes under natten och morgonen den. 8 april. Vid bankanterna

spolades med vatten för atterhålla en isig yta med låg friktion. Två

försök utfördes. Dels ett där Urea och Clearway l spreds i preventivt

syfte på våt bana och dels ett där medlen spreds på redan uppkommen

halka.

Försöken beskrivs mer ingående under nästa avsnitt "Utförande".

För spridning av Urea användes en Weisser tallriksspridare med dubbla

tallrikar men där endast den ena utnyttjades för att erhålla en lämplig

spridningsbredd av 5-6 m. Spridarens volym var 6 m3. Kalibrering av

spridaren utfördes före och efter försöket enligt följande:

Mängd Urea utmatad på 12 sek - 28 kg

Spridningshastighet 50 km/113 833 m/min

° 833 _På 12 sek sprids på en yta _5..._ .167 m

Spridningsbredd mätt till 5 m

Givan: 181.1ng = _gå-"Så = 33,6 g/mz
spridningsyta 833 m2

 



En grov kontroll efter spridning visade att ca 600 kg Urea spridits på en

yta av 18000 m2 vilket är lika med en giva 33,3 g/m2.

Spridning av Clearway 1 utfördes med en tankbil med en 5 m2 tank och

en spridarramp med 9 munstycken som gav en homogen spridningsbild

över 6 m. Kontroll av spridningsmängd för varje munstycke visade att

ingen nämnvärd variation förekom mellan dessa. Kalibrering och

kontroll av spridningsmängd utfördes före och efter försökets genom-

förande enligt följande:

Vid ett bestämt varvtal på pump (1600 r/min) och spridarhastigheten 45

km/h bestämdes mängden lösning från 1 spridarmunstycke under ca

30 sek till ca 2,61. Yta tillryggalagd under 30 sek och med hastighet

45 km/h :) 12,5 (m/s) x 30 (sek) x 6 (m) = 2250 (m2).

  

Spridningsmängd (45 km/h) = 260202209 X 1'25 g/m2

= 13 g/m2 (mängd per munstycke x 9 munstycken x densitet Clearway 1)
spridningsyta

Antagen spridningsmängd = 15 g/m2

Kontroll efter spridning visade att av ifyllda 800 liter i tanken var

375 liter kvar, d v 5 #25 liter utspridd mängd. En spridningsmängd av

15 g/ m2 hade givit en total utspridd mängd av

15 g/ m2 x 20000 m2 = 360 liter. Skillnaden (65 liter) kan antas vara spill

vid uppställning samt kvarvarande mängd 1 rör och ramp. Kalibreringen

15 g/ m2 kan därför anses vara korrekt. Följande spridningsmängder

gällde vid olika hastigheter

45 km/h 15 g/mZ

25 km/h 27 g/m2

15 km/h 45 g/mZ

F riktionsm'a'tning utfördes med flygplatsens bromsvagn BV 11, som är en

en-axlig släpvagn med ett tredje, bromsat hjul. Vagnen arbetar enligt

den s k skiddometerprincipen, vilket betyder att mäthjulet bromsas

kontinuerligt med ca 17 % slip. Slip anger förhållandet mellan det



bromsade hjulets hastighet och hastigheten hos de frirullande referens-

hjulen. D v 5 slip 0 % anger att mäthjulet är frirullande och slip 100 %

anger att det är helt låst i förhållande till referenshjulen. Slipet ca

17 % är valt med tanke på att optimal bromsverkan eller friktionstal

ligger i detta område. Mätdäcket är av ribbad typ "AERO" l.l.00-8 med

ett inre lufttryck av 0.7 MPa. Mätningarna har utförts i 70 km/h.

Hastigheten är något lägre än den normalt utnyttjade i flygfältssam-

manhang_menvald_es_ med hänsyn_ti_ll denlågairiktionen i_ försökens

början.

Utförande test 1

Det första provet med Clearway 1 och Urea under veckan utfördes på

morgonen 7/4. Under föregående kväll hade det regnat och rullbanan

var något fuktig under natten. Under natten och morgonen klarnade det

och temperaturen föll på grund av utstrålningssituationen. Tempera-

turen i rullbaneytan var som lägst ca -2°Cgvid tiden kl. 05.00-06.00.

Under natten frös den fuktighet som var på banan och dessutom

bildades ett tunt lager rimfrost. Totalt var tjockleken av is/rimfrost-

lagret mycket litet, <l mm. Vid friktionsmätning ca 03.30 konstatera-

des att friktionen fläckvis var nedsatt till 0,20-0,30. För att förbättra

bromsverkan inför första flygplan (start 06.00) påbörjades därför

sopning.

Temperaturen sjönk under morgonen och rimfrosten bildades såsom

angavs ovan. Enbart sopning räckte inte för att förbättra bromsvärdena

tillräckligt utan halkbekämpning med avisningsmedel måste ske. För

prov valdes därföratt avisa på ena sidan mittlinjen med Clearway 1 och

på den andra med Urea. Friktionen uppmättes ca 10 min (kl. 05.14) före

spridningen samt ca 10, 20 och 40 minuter efter spridningen.

Avisningsmedlen spreds i två drag med vardera ca 5 m spridningsbredd

och täckte därmed ca 10 m på vardera sida om mittlinjen. Utlagda

mängder beräknades med hjälp av kalibreringen före och efter provet,

se tidigare avsnitt om kalibrering. Givorna var:

Clearway i ca 15 g/m2

Urea ca 35 g/m2



Resultat Test 1

Resultatet av friktionsmätningarna redovisas nedan i tabell 1. Redovi-

sade vården är medelvärden över resp bansektion A, B och C, vardera

600 m, samt medelvärde över hela rullbanans längd.

Tabell 1 Friktionen vid test 1.

   

Tid Clearway l _ Urea _
f/\ 155 fc f fA fB fc 1'

05.14 (förel 0,42 0,33 0,34 0,36 0,37 0,28 0,34 0,33

05.26-05.28 SPRIDNING _

05.36* 0,66 0,62 0,60 0,63 0,52 0,40 0,42 0,45

05.42** 0,61 0,57 0,64 0,61 0,41 0,37 0,36 0,38

i för 05.36 och 05.42 0,62 0,41
05.48 _ 0,49*** 0,58 0,60 0,56 0,49 0,43 0,45 0,46

06.08 0,95 0,95 0,97 0,96 0,91 0,86 0,85 0,87

* 10 min efter 1:a drag

** 10 min efter 2:a drag

*** lågt på grund av att en ca 200 m lång sträcka inte fick avisning.

Resultatet av friktionsmätningen redovisas även nedan i diagramform i

figur 1. I bilaga 1 redovisas också speciellt mätkurvorna från mätningen

utförd före spridning samt 10 minuter efter spridning. Mätningarna

efter spridning är utförda dels i området för spridningens 1:a drag och

dels efter det 2:a draget. Resultatet visar att Clearway l haft en

snabbare verkan än Urea trots att spridningsmängden av det senare

varit mer än dubbelt så stor. Nedgången i friktion efter 20 min på yta

 

med Clearway l förklaras delvis av att en sträcka på ca 200 m inte blev

avisad och därmed hade en lägre friktion. Vid mätningen 40 minuter

efter spridning har friktionsvärdenakommit upp i "normala" barmarks-

värden och den ändock relativt snabba effekten av de båda avisnings-

medlen visar att halkbildningen inte var alltför kraftig.
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Figur 1 Friktionens förändring efter spridning av Clearway 1 och

Urea.



Utförande Test 2

Test 2 utfördes under natten och morgonen 8/4. Väderlekssituationen

var likartad den beskrivna för föregående tillfälle, men med skillnad att

halka inte uppkom naturligt utan spolning av del av banan gav en

möjlighet till halkbekämpning. På kvällen den 7:e var vädret molnigt

och lite blåsigt. Efter en mycket lätt snöby omkring kl. 24.00 klarnade

det dock upp och temperaturen började falla. Två typer av prov avsågs

att genomföras. Dels ett prov med preventiv halkbekämpning och dels

ett prov med åtgärdande av redan uppkommen halka. I figur 2 och 3

visas skisser över sträckor för provet.

Preventiv del: På en del_ av banan spreds Clearway 1 och Urea enligt

skissen i figur 2. Spridningsgiva var 45 g/mZ på sträcka 1 (100 m) och

22 g/m2 på sträcka 3 (100 m). På mellanliggande sträcka 2 (100 m) blev

givan varierande från 45 g/m2 i början till 22 g/m2 i slutet. På sträcka

4 med Urea var givan 35 g/m2. Efter spridning av avisningsmedel

bevattnades ytan lätt så att ytan blev blöt, men utan stående vatten.

Bevattning och spridning av avisningsmedel utfördes omkring kl. 01.00.

Under natten och morgonen utfördes friktionsmätningar för att se om

den preventiva åtgärden haft effekt. Ytterligare bevattning av sträc-

korna utfördes ca kl. 01+.30 i samband med bevattning av övriga

sträckor.

Åtgärdad del: På en del av banan spolades under natten med vatten för

att erhålla en hal isyta som därefter skulle halkbekämpas. Bevattning

utfördes första gången cakl. 01.00 och temperaturen var därvid ca

+20C i banytan se figur 4. Under nattens lopp föll temperaturen och

vattnet frös till ett mycket tunnt isskickt. För att öka islagrets tjocklek

bevattnades ytterligare en gång ca kl. 04.30 och bantemperaturen var

därvid ca -2°C. Vattnet frös mycket snabbt och ett islager av ca 1 mm

tjocklek uppkom.



  

45 g/m2

45 g/m2 - 22 g/m2

22 g/m2

35 g/nn2

Sträcka 1 Clearway 1

Sträcka 2 Clearway 1

Sträcka 3 Clearway 1

Sträcka 4 Urea

Figur 2 Sträckor vid Test 2. Preventiv del.



    

*mir-'T1 171131 17-1
100 50 150 100 ,meter

Sträcka 1,6 Clearway 1 27 g/ m2

Sträcka 2,5 Urea 35 g/m2

Sträcka 3,4 Obehandlad is

Sträcka 7 Clearway 1 45 g/m2

Figur 3 Sträckor vid Test 2. Åtgärdsdel
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Figur 4 Bantemperaturens variation under natten och morgonen

1988-04-08

Clearway och Urea spreds på 5 sträckor enlighet med skissen i figur 3.

Spridning på sträckorna l, 2, 5 och 6 utfördes vid ca kl. 05.30 medan

sträckan 7 spreds med dubbel giva ca kl. 06.10. Under denna halvtimma

hade temperaturen stigit något lite men dock inte så mycket att det kan

anses ha påverkat försöksresultatet. Med hjälp av kalibrering före och

efter provet bestämdes de utlagda mängderna till:

Clearway 1 på sträcka i och 6 27 g/m2

Clearway i på sträcka 7 45 g/m2

Urea på sträcka 2 och 5 35 g/m2

Friktionen uppmättes på den isiga ytan före spridning samt med jämna

tidsintervall efter spridningen tills dess att "normala" barmarksvärden

uppnåtts.
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Resultat Test 2

Ergvgntiy_ del: Resultatet av friktionsmätningarna på det preventiva

försöket redovisas nedan i tabell 2. De enskilda mätkurvorna bifogas i

bilaga 2.

Tabell 2 Resultat av preventiv halkbekämpning.

  

Tid Friktion f
Clearway l Clearway l Urea Anmärkning
45 g/m2) (22 g/m2) (35 g/m2)

01.08 0, 98 0, 98 0, 98 Våt yta. Vatten påfört
1 gång

04.29 0,97 0,99 0,53
05.22 0,31 0,35 0,33 Ca 1 tim efter 2:a

vattning
06.09 0,50 0,49 0,90
06,24 0,99 0,95 0,95

 

Resultatet av den preventiva spridningen är som framgår av tabell 2

och bilagan något varierande. Vid mätningen kl. 04.29 då temperaturen

sjunkit till ca -ZOC i banytan är friktionen nedsatt på sträcka behand-

lad med Urea men dock inte på sträckorna med Clearway 1, som här

alltså haft en preventiv effektpå isbildningen. Efter den andra bevatt-

ningen som företogs ca 04.30 har friktionsvärdet sjunkit till 0,31-0,35

på alla sträckorna vid mätning kl. 05.22 beroende på utspädning av de

påförda avisningsmedlen. Vid nästa mätning kl. 06.09 har friktionen

ökat, och främst på Urea-sträckan. Ytterligare ca 15 minuter senare är

alla sträckor uppe i normala barmarksvärden. Orsaken till att Urea-

sträckan fått en något snabbare förbättring är osäker men bero-r

förmodligen mer på att islagret varit tunnare här än att Urea haft en

bättre effekt.

Åtgägdad_ del: Resultatet av försöket avseende spridning på redan

uppkommen ishalka redovisas i tabell 3. Friktionens förändring med

tiden har även uppritats i figur 5, och i bilaga 3 redovisas några av

mätremsorna från friktionsmätvagnen.
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Tabell 3 Resultat av avisning med Clearway 1 och Urea på isyta.

Test 2.

 

Tid Friktion, sträcka
efter 1 2 3 4 5 6 7 Anm
spridning

 

0* 0,36 0,36 0,36 0,35 0,35 0,35 0,36
10 min 0,50 0,42 0,39 0,36 0,38 0,33 0,60
20 min 0,47 0,60 0,35 0,35 0,43 0,35 0,75
20 min** 0,33 0,46 0,44 ** Extra

körning
40 min 0,55 0,72
70 min 0,90 0,91

0 0,35 0,50 0,42 0,85
0

90 min 0,89 0,96 0
0
0

32
28 0,35 0,63 0,53 0,90
30 0,34 0,77 0,70 0,95

l40rnh1 0,94 0,92 30
l90rnh1 0,91 0,92 70

0,38 0,85 0,79 0,92
0,85 0,85 0,85

 

Anm. Str 1 och 6 Clearway l ca 27 g/m2
Str 2 och 5 Urea ca 35 g/m2
Str 3 och 6 obehandlad is
Str 7 Clearway i ca 45 g/m2

* Spridning av avisningsmedel på sträcka l-6 ca kl. 05.30
Spridning av dubbel giva Clearway 1 på sträcka 7 ca kl. 06.10

Resultatet i figur 5 visar att den ishalka som förevarit vid försöket har

varit något "svårare" att åtgärda än i föregående fall (Test 1). Orsaken

är tjockare islager och kanse någon minusgrad lägre bantemperatur.

Diagrammet visar att Clearway 1 med givan 45 g/m2 givit den

snabbaste effekten. Redan efter 10 minuter har friktionen ökat från

f=0,36 till f=0,60. Jämföres Clearway l giva 27 g/m2 och Urea giva 35

g/m2 ses att Urea givit en något snabbare friktionsförbättring vilket

antyder att givan 27 g/m2 för Clearway l varit något för låg för att ge

tillräcklig effekt. Vidare ses i figur 5 att friktionsförbättringen varit

långsammare på sträckorna 5 och 6 än på motsvarande sträckor 1 och 2.

Orsaken är förmodligen att islagrets tjocklek har varit något olika på de

båda bansidorna.
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Figur 5 Friktionens förändring efter spridning av Clearway 1 och

Urea.

Även detta andra test visar att Clearway 1 har god avisningseffekt

under de förhållanden som förelegat, tunn is och några minusgrader, och

att det därmed är ett alternativ till Urea. Hur god effekt medlet har

vid ytterligare tjockare is och lägre temperaturer är lite osäkert.

Eftersom Clearway 1 är i vätskeform kan dock antas att uppluckrings-

effekten (engelska "under cutting"), d v 5 att medlet penetrerar ner

genom isen och löser bindningen mellan is och banyta, är relativt

begränsad. Lösningen smälter isen mer homogent uppifrån än vad en

pelletiserad produkt kanske gör. Effekten av Clearway 1 vid tjockare is

och vid lägre temperaturer återstår att undersöka. De redovisade

testerna visar dock att medlet är ett intressant alternativ till Urea.
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Test 1 Friktionen före. Sträcka Clearway 1
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Test 1 Friktionen före. Sträcka Urea
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Testi Friktionen 10 min efter spridning av Clearway l.

Spridardrag l.
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Test 1. F riktionen 10 min efter spridning av Urea. Spridardrag l.
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Testi Friktionen 10 min efter spridning av Clearway 1.
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Test 1 Friktionen 10 min efter spridning av Urea. Spridardrag 2.



Bilaga 2
Sida 1 (3)

Test 2. Preventiv halkbekämpning
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2. Delvis fruset på yta med Urea (kl. 04.29)
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3. Efter 2:a bevattning, preventiv åtgärd utan effekt (kl. 05.22)
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4. Friktionen förbättrad, speciellt på Urea-sträcka (kl. 06.09)



5.

Bilaga 2
Sida 3 (3)

-- FREERUHHIHG --
B 58 188 155 288 Km
B 8 9 '

3
\

C
3
'

1 E 3 4 5 6 ?

   0...*
MEDELV.BG= .9

"Normala" barmarksvärden (kl. 06.24)
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MEDELV.BI= .48

 

Sträcka i, 2, 3 och 7 före spridning
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Sträcka 1 (Clearway 1 27 g/mZ), 2 (Urea 35 g/m2) och 3

(obehandlad) 10 min efter spridning.
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3. Sträcka 1,' 2, och 3 20 minuter efter spridning.
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4. Sträcka l, 2 och 3 40 minuter efter spridning.
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HEDELV.81= .88

5. Sträcka 1, 2 och 3 70 minuter efter spridning
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6. Sträcka 7 (Clearway 1 45 g/m2) 10 minuter efter spridning.
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Sträcka 7 20 minuter efter spridning.




