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Inledning
Statens väg och transportforskningsinstitut (VTI) har i samarbete med Vägverket
under många år bedrivit forsknings- och utvecklingsprojekt för att prova och

utvärdera saltningsmetoder och alternativa halkbekämpningsmedel. Under åren

1985-1990 genomfördes det s k MINSALT programmet, minimera de skadliga

effekterna av saltanvändning utan att försämra trafiksäkerheten , med målsätt-

ningen att finna metoder och strategier som mer effektivt förbättrar friktionen
vintertid utan att ha saltets negativa effekter. Resultatet av de många olika delarna
i programmet har redovisats i delrapporter och sammanfattats i en slutrapport (1,

2).

När det gäller den kemiska halkbekämpningen, saltningen, har spridningsmetoder
utvecklats från att tidigare ha skett med torrt salt till att idag mestadels ske med

befuktat salt eller saltlösning. Med befuktat salt eller lösning kan saltningen bli
effektivare. Saltet fäster bättre på vägytan, går snabbare i lösning och kan använ-
das vid något lägre temperaturer. Mindre mängd salt kan därvid användas för att

uppnå samma effekt som med torrt salt, eftersom förlusterna ut från vägen i det
senare fallet ofta inte är små. Som ett resultat av MINSALT-programmet föreslogs

en saltningsstrategi som skulle reducera saltanvändningen och effektivisera salt

ningen generellt. Detta skulle kunna ske genom att arbeta mera förebyggande,

innan halkan uppstår, och mindre åtgärdande då snö och is redan uppstått.
Befuktat salt eller saltlösning skulle användas i möjligaste mån.

Prov med målsättningen att använda NaCl mera effektivt omfattade bl a under

sökningar av optimala spridningsmängder vid olika väder och väglagsförhållan
den. Inverkan av väguppbyggnaden, beläggningen och saltet (ursprung och
korngradering) var andra faktorer som undersöktes.

Ett antal olika alternativa halkbekämpningsmedel till NaCl har provats. Ett medel

som har undersökts mera ingående är CMA, kalciummagnesiumacetat. Dess

smältförmåga, korrosionsbenägenhet och inverkan på cementbetong har särskilt
undersökts. Undersökningarna har även inkluderat avisningsmedel för användning
på flygplatsers rullbanor. Kaliumacetat, ett flytande halkbekämpningsmedel, har
undersökts och nu kommit till användning på några svenska flygplatser.

Svenska vägverket uppdrog 1993 VTI att starta ett forskningsprojekt med syfte att
prova och utvärdera en blandning av CMA och salt (NaCl) som halkbekämp-
ningsmedel. Utvärderingen omfattar både fält och laboratorieprovningar. I fält



undersöks halkbekämpningseffekten vid varierande väder och väglagsförhållan-
den, samt korrosionen med hjälp av paneler som placerats vid vägen. Laboratorie-

provningen omfattar smältegenskaper, korrosion och inverkan på cementbetong.

Fältförsöket den första vintern 1993/94, och även den andra vintern 1994/95,

utförs med en blandning av 80/20 vikt% av NaCl/CMA. I denna presentation

kommer några resultat från det första årets provning att visas. En delrapport är

under skrivning och kommer att publiceras under våren 1995.

Tidigare prov med alternativa medel

KalciumMagnesiumAcetat (CMA)

Prov med CMA har utförts i Sverige under 1980 talet och då speciellt vid VTI.
Till en början tillverkades små mängder CMA i laboratoriet, men senare då medlet
blev kommersiellt tillgängligt, Clearway CMA och ICE-B-GONE , har dessa
produkter undersökts. De provningar som skett har främst omfattat studier av

smältegenskaper, korrosionsbenägenhet och inverkan på cementbetong.

Fryspunktnedsättningen hos CMA, den lägsta temperatur då smältning kan ske,

varierar beroende på sammansättningen, kvoten Ca/Mg, mellan -100C och -28°C
(jfr NaCl 210C). Den lägsta och mest optimala fryspunktnedsättningen uppnås

med en Ca/Mg kvot av ca 3/7 2/8 (i mol). De två CMA-produktena Clearway

CMA och ICE-B GONE uppges ha just denna kvot. CMA kan användas i ungefär

samma temperaturintervall som NaCl, men smälteffekten är dock betydligt sämre.

Smälteffekten av CMA varierar inte så mycket beroende på Ca/Mg-kvoten, utan

beror mer av partiklarnas form, storlek och densitet, samt de kemiska egenska-

perna. Smältförmågan har provats på isblock vid olika temperaturer. I figur 1 visas
resultatet från ett smältförsök vid 20C. Provad CMA var kom av storlek 2 3 mm.

CMA har sämre löslighet än C&Clz och NaCl och smältaktiviteten är därför sämre.
CMA har sämre smältförmåga än CaClz och NaCl men bättre än urea. Det kan
särskilt noteras att CMA har mycket dålig smältförmåga i initialskedet medan

NaCl och speciellt CaClz har en mycket snabb smälteffekt. Samma relation mellan
medlen har framkommit vid lägre temperatur, prov vid 6°C och -10°C, men den
sämre smältförmågan för CMA är då ännu mer uttalad. Sammanfattningsvis kan
därför fastslås att ren CMA är betydligt sämre än NaCl för smältning och bör
därför användas mer i förebyggande syfte, som lösning eller blandat med t ex

NaCl.

Den kanske största positiva effekten av CMA jämfört med NaCl är betydligt lägre
korrosionsbenägenhet. Flera olika korrosionsstudier har utförts med CMA. Prov
med bilplåt visade att CMA är betydligt mindre korrosivt än CaClZ och NaCl.

Viktförlusten på stålplåtar belagda med smuts och halkbekämpningsmedel under
100 dygn var betydligt lägre för CMA än övriga provade medel. Dopptest i lös
ningar visade samma resultat och prov med aluminiumplåtar gav likaså lägre
korrosionshastighet för CMA jämfört med CaClZ, NaCl och urea.
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Figur 1 Smc'ilte ekten hos olika halkbekämpningsmedel vid laboratorieförsök i
' -2°C. Försök på isblock. Pålagd saltmängd 20 g/l 14 cmZ.

Flera olika prov avseende inverkan av CMA, frys/töväxlingsförsök och kemisk
inverkan, på cementbetong har genomförts. I figur 2 visas resultatet av
frys/töväxlingsförsök, och enligt detta har kloridsalterna en klar topp vid 3-4 %.

Efter en nedgång vid något stigande koncentration ökar skadegraden dramatiskt

för CaClz och MgClz vid höga koncentrationer. Den kemiska effekten gör sig här
gällande. För NaCl avtar däremot skadorna tydligt vid stigande koncentration till

att vara mycket små för mättad lösning. NaCl tycks därför inte ha någon direkt
kemisk påverkan på cementbetongen utan avskalningen är av fysikalisk/mekanisk

natur. Enligt frys/tö växlingsförsöket är CMAs skadeföljd linjärt stigande med
koncentrationen till samma nivå som NaCls max (som ligger vid ca 3 %). Enligt
detta resultat skulle CMA kunna ha en viss kemisk inverkan på cementbetong.

För att studera inverkan av halkbekämpningsmedel, och speciellt CMA, på
cementbetong under mer realistiska förhållanden utfördes ett fältexperiment under
tre vintrar åren 1986 1990. Efter exponeringen provades och analyserades betong-
proverna avseende hållfasthet, karbonatiseringsdjup, frysmotstånd, samt klorid-

och acetatinnehåll. En tunnslipsanalys utfördes också. Fältprovning under 3 vint-
rar med efterföljande analyser visade att skadorna från exponering för CMA blev
mindre än för NaCl och andra kloridsalter.
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FigurZ Frys/to'växlingsfo'rso'k med olika halbeka'mpningsmea'el på betong.
Prov med $'%-lösningar av NaCl, CaClZ, MgClZ och 3-25% lösningar

av CMA. Viktfo'rlust efter 56 cykler. Trender för NaCl, CaClg och

MgClg efter Verbeck, G] och Klieger, P (1957). (3)

Kaliumacetat

Vid sidan av de mer ingående provningarna med CMA har flera andra, till NaCl,

alternativa halkbekämpningsmedel provats. Bland de medel som provats märks
natrium formiat, natriumacetat och kaliumacetat.

Kaliumacetat är ett icke korrosivt, flytande halkbekämpningsmedel för i första

hand användning på rullbanor och därmed ett alternativ till urea, vilket inte är
särskilt effektivt och dessutom har miljömässiga effekter. Kaliumacetat, t ex
Clearway l, är en 50 % ig lösning med tillsats av korrosionsinhibitor för att möta
de rigorösa krav som ställs på avisningsmedel för flygfält.

Kaliumacetat har provats i laboratorium och fält under flera vintrar (4). Medlet har
en mycket låg fryspunkt, ca -40°C med en lösning av koncentrationen 50 Vikt%.
Med denna låga fryspunkt och det faktum att medlet är en lösning har kalium

acetat en mycket snabb smälteffekt. Fältförsöken visade att det har betydligt snab
bare effekt än urea, men det fanns ett litet frågetecken för dess långtidseffekt.

Kaliumacetat är relativt starkt hygroskopiskt (drar fukt ur luften) Vilket kan leda
till längre våttider, utspädning och kanske återfrysning.

De positiva egenskaperna hos kaliumacetat jämfört med NaCl och Urea är
minskad korrosion och miljöpåverkan. Den största negativa effekten är priset,
vilket är mycket större än för NaCl och t o m större än för CMA.



Fältförsök med salt/CMA-blandning
Som ett resultat av mycket lovande försök i USA avseende korrosionseffekten vid

blandning av NaCl och CMA beslutades att prova detta under svenska förhållan
den. Prov utförda i Minnesota (5) har visat att en blandning av 80 vikt% NaCl och

20 % CMA kan ha betydligt lägre korrosionsbenägenhet på stålplåtar jämfört med

NaCl. Prov och utvärdering av NaCl/CMA påbörjades vintern 1993/94 och omfat-
tar både fält- och laboratorieprovningar. I fält undersöks halkbekämpnings-
effekten, främst genom friktionsmätningar, under olika väder- och väglagsförhål
landen samt korrosionsegenskaperna. I laboratorium undersöks smältegenskaper

och korrosionsegenskaper samt kommer provningar avseende inverkan på
cementbetong att startas.

Halkbekämpningseffekten på väg studeras genom ett fältförsök föregående vinter
1993/94 och innevarande 1994/95 på E4 motorväg norr om Nyköping. Vägen har
motorvägssektion (4 körfält) och slitlagret är en asfaltbeläggning. Provsträckan

har en skelettasfaltbeläggning (HABS) och referenssträckan har en konventionell
tät asfaltbetong (HABT). Provsträckan utgörs av både norr- och södergående kör-
fält (ca 20 km) söderut från Tystberga trafikplats. Referenssträcka är motsvarande
norr och södergående (också ca 20 km) körfält norrut från samma trafikplats. På
prov- och referenssträcka finns ett antal mätsträckor om 400 m i långsamgående
och snabbgående körfält (Kl och K2), se figur 3. Mätsträckorna har valts med
tanke på att vara likartade avseende tvärsektion, omgivning, trafik och andra för-

hållanden. Denna delen av E4 har relativt liten andel rusnings- eller pendeltrafik.

Friktionsmätningar och väglagsobservationer utförs på varje mätsträcka under ett

antal tillfällen med halkförhållanden. Friktionsmätningarna sker med en mätbil av

typ SAAB Friction Tester. Friktionen mäts i allmänhet före halkbekämpningsåt-
gärden, 10 till 30 minuter efter åtgärd och därefter med intervall 45 60 minuter
tills stabila värden eller barmarksförhållanden uppnåtts. Vid varje friktions
mätning observeras väglaget.

Väderförhållanden och vägytetemperaturer registreras med hjälp av de två

VViS(VägVäderinformationsSystem)- stationer som finns utmed prov och
kontrollsträcka. Rapporter om vilka åtgärder som utförs, tider för dessa samt

spridningsmängder lämnas av arbetsledande personal och saltbilsförare.

Blandningen NaCl/CMA som används i försöket är 80/20 vikt%, vilket motsvarar
ca 70/30 volym% eftersom CMA har lägre densitet än NaCl. Blandningen har
skett genom dubbla inmatningsmagasin och ett transportband, se figur 4. Viktför-
hållandena mellan NaCl och CMA har provats i samband med utförandet.

På kontrollsträckan spreds saltet torrt eller befuktat med NaCl-lösning. Vid de
tillfällen som följdes den första vintern användes emellertid endast torrt salt.
Skälet till detta var att alla situationerna inträffade i samband med snöfall. Bland-
ningen salt/CMA för provsträckan spreds likaså torrt eller befuktat. I de flesta fall,
men inte alla, användes torrt salt. För befuktning användes mättad, ca 23 %, NaCl-

lösning. Tillsatsen av lösning var 30 vikt% till den torra mängden. Spridarbilen för



befuktat salt har en lastkapacitet av 8 m3 salt och 2000 liter lösning. Befuktning

sker på spridartallriken.
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Figur 3 Mätsträckor på E4 vid Nyköping



 



 
  

Figur 5 a) Fa'ltprov avseende korrosion

Figur 5 b) Provplåtar (5 målade och 5 omålade)



 
Figur 5 c) Plåtarfo'r atmosfärisk korrosion

Resultatet av korrosionsprovningen redovisas mera ingående i tabell 1

(Fältexponering), tabell 2 (Klimatkammarförsök med NaCl och CMA/NaCl) och
tabell 3 (Klimatkammarförsök med NaCl resp enbart vatten). Resultatet presen-

teras också grafiskt i figur 6. Från panelerna exponerade i fält, liksom från labora-
torieprovningen, kan man se en reduktion av korrosionen vid en inblandning av
CMA. I fältundersökningen föreligger en viss skillnad mellan de båda riktning-
arna. Skillnaden kan bero på olikheter i vind eller trafikförhållanden. Skillnaden i
korrosionshastighet mellan plåtar exponerade för NaCl resp CMA/NaCl bland
ning förklaras inte enbart av skillnaden i material utan beror också delvis på att
antalet spridningstillfällen varierat mellan prov- och kontrollsträcka. CMA/NaCl-
blandningen spreds vid 170 tillfällen medan NaCl spreds vid 185 tillfällen. Totalt

spreds 14 % mindre mängd halkbekämpningsmedel på provsträckan jämfört med
kontrollsträckan (24,4 resp 28,5 kg/löpmeter väg).



Tabell 1 Resultatfrån fältexponering under perioden 93-1Z-Zl 94-O4-O7

 

 

  
 

 

 

 

 

 

Vägsträcka

Metallförlust, g/m2 NaCI, norr NaCI, syd CMA, norr CMA, syd

Blanka paneler

vägexp. brutto 151,4 188,4 141,3 141 ,7

atm.exp 43,0 43,0 , 60,5 60,5

vägexp. netto 108,4 145,4 80,8 81,2

Målade paneler

sprickbildningsgrad1) 3,2 4,4 3,2 2,6

flagningsgrad 2) 2,8 3,2 0,6 0,8

utbredn. från repan, mm 10,2 41,0 6,8 5,4

(flagning)

Tabell 2 Resultatfrån klimatkammarförsök

|| Metallförlust, g/m2 NaCI CMA ||
|| Jämförelse NaCI NaCI + CMA 3037 172,93 ||

Tabell 3 Resultatfrån klimatkammarförsök

Metallförlust, g/m2 NaCI Enbart "
vatten

|| Referensundersökning3) 306 33 "
 

1) Sprickbildningsgrad enligt sexgradig skala där O=inga synliga sprickor till

5=tätt med sprickor,i allmänhet över 1 mm Vida.

2) Flagningsgrad enligt sexgradig skala där O=ingen flagning till 5=mer än 15%
av ytan avflagnad.

3) Resultat från exponering redovisad i (6).

I fältförsöket är korrosionshastigheten för CMA/salt ca 25 % lägre än för NaCl på
provpaneler som varit vända mot norrgående körfält. Motsvarande för söder-
gående var ca 45 % lägre korrosionshastighet för blandningen CMA/NaCl. Som
framgår av tabell 1 pekar också resultatet från de målade panelerna i samma
riktning, dvs korrosionsangreppen på plåtar exponerade för blandningen
CMA/NaCl är betydligt mindre än för plåtar utsatta för NaCl.

Resultatet från klimatkammarförsöket är liknande som ovan. Metallförlusten från
provplåtar exponerade för CMA-blandningen är ca 45 % lägre än för NaCl expo-
nerade plåtar. För jämförelse visas i tabell 3 motsvarande provning för NaCl resp
vatten. Som framgår av denna tabell är metallförlusten för vatten endast 1/ 10 av

det som NaCl orsakar. Sammanfattningsvis Visar både fält- och laboratorie
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provning att inblandning av CMA, i detta fall med 20 %, till NaCl medför en inte
obetydlig reduktion av korrosionshastigheten.

KorrosimprovmedCMA/NaCI
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Figur6 Prov med CMA/NaCl blandning (20/80 vikt%). Resultat av
korrosionsprovningar vintern 1993/94.

Resultat av åtgärdsuppföljning
Under den första uppföljningsvintern 1993/94 utfördes 15 fler saltningsåtgärder

(185 st jämfört med 170 st) på kontrollsträckan än på provsträckan med CMA

blandningen. Skillnaden i totalt utspridd mängd var 14 % (24,4 resp 28,5
kg/löpmeter väg). Enligt väghållaren beror denna skillnad på att man vid några

tillfällen bedömde att man hade en kvarvarande effekt av CMA blandningen men
inte av NaCl och att man därför inte behövde salta provsträckan då man saltade på
kontrollsträckan.

Nio snöfallstillfällen, och ca tre gånger så många saltningar, följdes mycket inten
sivt med friktionsmätningar den första vintern. Resultatet av några av dessa
friktionsmätningar visas i figur 7 10. Diagrammen visar friktionens variation på

fyra olika mätsträckor vid halksituationer. Tider för saltningsåtgärder och neder-
börd har markerats i figurerna.

Figur 7 visar skillnaden mellan prov och kontrollsträckor i södergående körfält
Kl under ett snöfall den 23 24 nov 1993. I denna situation är effekten av
CMA/salt bättre och det tar längre tid att uppnå barmarksvärden på kontroll-
sträckorna. En liknande situation visas i figur 8 där jämförelse sker mellan prov-
och kontrollsträckor i norrgående körfält Kl vid ett snöfallstillfälle den 15 16 dec.
1993. Även i detta fall har provsträckorna bättre friktion, speciellt på en av prov-
sträckorna (1), än på kontrollsträckorna.

ll



Halkbekämpningseffekten har varierat mellan de båda körfälten i resp riktning.
Vanligtvis har väglaget varit betydligt bättre i långsamgående körfält Kl än i
snabbfältet K2 beroende på en större trafikintensitet. Särskilt stor har skillnaden

varit nattetid då nästan ingen trafik framföres i K2. Körfältet får därför mycket
dåligt väglag genom avsaknaden av mekanisk bearbetning från trafiken. Figur 9
och 10 illustrerar detta genom att visa friktionsförhållandena vid ett och samma
tillfälle, ett snöfall 28 29 dec. 1993, men från de båda körfälten. Som beskrivits

ovan är friktionen betydligt sämre i snabbfältet K2 ( g. 10) än i Kl (fig. 9). Jäm-
förelse mellan prov- och kontrollsträckor visar något olika effekt. I figur 9 kan ses

att en av CMA sträckorna har dåligt väglag under längre tid än de övriga jämförda

sträckorna. I figur 10 (från K2) är variationen större. Under den första delen av
mätperioden är friktionen bättre på CMA-sträckan medan det motsatta gäller
under senare delen av situationen.

Som har framkommit av de exempel som givits varierar friktionen mellan prov-
och kontrollsträckor, körfält, trafikriktning etc. Att utvärdera vilken effekt CMA-

blandningen har på väglagsförhållandena är därför inte okomplicerat. Några slut-
satser kan ännu inte dras efter en första vinters prov, men vissa preliminära
indikationer kan emellertid anges. Blandningen av 20/80 vikt% CMA/NaCl har

fungerat lika bra eller något bättre än vanligt salt i de flesta situationer. I några fall
har NaCl fungerat bättre men dessa tillfällen har inte varit lika frekventa som det
motsatta.

CMA/Salt Prov

Friktion, Körfölt 1 Söderut
] _ ________________________________

   

  

8:2: _ _ _;_ _ _ _;_ _ ; " ' _l CMA/NGCI (13)
0,7 _ . - WCMA/NOCI (15)

0.6 _ _D NdCI (9)
0,5 _ A NdCI (1 1)

0.4 » _ , , . Spridn.C1V1A/NGC|

0,3 + " * * : . : ' ' : o Spridn. NdCI

0'2 __ ' " _ " 7 _ ' : ' ' : xc Nederbörd   
 0,1 - - -

0 _ xxx I I an I :» I Xi mu

09.00 12.00 15.00 18.00 21.00 00.00 03.00 06.00 09.00

23-24 nov 1993

  
Figur 7 Friktionen på prov- och kontrollsträckor under snöfallssituation

23 24 november 1993.
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Figur 8 Friktionen på prov- och kontrollsträckor under snofallssituation
15-16 december 1993.

 

 

  
 

 

CMA/Salt Prov
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28-29 dec 1993

Figur9 Friktionen på prov- och kontrollsträckor under snöfallssituation
28-29 december 1993.
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CMA/Salt Prov

Friktion, Körfölt 2 Norrut
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Figur 10 Friktionen på prov- och kontrollsträckor under snöfallssituation
28-29 december 1993.

Preliminära resultat
Den första vinterns prov med CMA/NaCl-blandning har givit följande preliminära

resultat:

0 CMA/NaCl har fungerat lika bra som eller bättre än NaCl i de flesta halksitua

tioner

o väghållarens personal har vid några tillfällen ansett att långtidseffekten varit
bättre för CMA blandningen

0 laboratorie- och fältförsök visade att inblandning av CMA medför en inte
obetydlig reduktion av korrosionen på bilplåt

Försöken med CMA-blandning har även fortsatt under innevarande vinter 1994/95

med i stort samma inriktning som under föregående vinter. Dock planeras att

utföra vissa tester när det gäller den aktuella blandningens inverkan på cement-
betong. En slutrapport från projektet planeras till senare delen av 1995.
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