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Finnish study show that the infiltration of nondecomposed CMA into deeper ground layers is so

significant that massive deicing with CMA should not take place close to groundwater areas.
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Förord

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTT) har i samarbete med Vägverket

under många år bedrivit forsknings- och utvecklingsprojekt för att prova och ut-

värdera saltningsmetoder och alternativa halkbekämpningsmedel. Under åren

1985-1990 genomfördes det s.k. MINSAÄLT-programmet där bl.a. ett antal olika

alternativa halkbekämpningsmedel till NaC] provades. Ett medel som har under-

sökts mera ingående är CMA, kalciummagnesiumacetat. Dess smältförmåga,

korrosionsbenägenhet och inverkan på cementbetong har särskilt undersökts och

resultaten har visat att medlet har positiva egenskaper men att det är mycket dyrt.

Vägverket uppdrog 1993 åt VTI att starta ett forskningsprojekt med syfte att

prova och utvärdera en blandning av CMA och salt (NaC]I) som halkbekämp-

ningsmedel. Utvärderingen har omfattat både fält- och laborataorieprovningar.

Fältförsöket har genomförts under två vintrar, 1993/94 och 1994/95, och med en

blandning av 20/80 vikt% av CMA/NaCI. I VTI Meddelande 788 redovisas

resultatet av undersökningen. Som ett komplement till undersökningen har också

en litteraturstudie avseende CMA och dess effekter utförts. I denna rapport

redovisas resultatet av denna studie.

Projektledare under 1993-1994 var Kent Gustafson och under 1995-1996

Anita Ihs. Huvudförfattare till rapporten är Anita Ihs och som medförfattare har

Kent Gustafson deltagit.

Anita Carlsson har redigerat rapportmanuskriptet. Vägverkets kontaktman har

varit Lennart Axelson.

Projektet har utförts på uppdrag av och med medel från Vägverket.

Linköping i juli 1996

Kent Gustafson
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Kalciummagnesiumacetat (CMA) -

Ett alternativt halkbekämpningsmedel

Litteraturstudie

av Anita Ihs och Kent Gustafson

Statens väg- och transportforskningsinstitut

581 95 Linköping

Sammanfattning

Kalciummagnesiumacetat (CMA) är ett halkbekämpningsmedel som togs fram i

USA kring 1980 och som ansågs vara ett mycket lovande alternativ till

natriumklorid (NaCI]). Sedan dess har ett stort antal undersökningar gjorts av

CMAs egenskaper som halkbekämpningsmedel, både i laboratorium och i fält.

På uppdrag av Vägverket har en litteraturstudie om CMA genomförts. I detta

meddelande redovisas kortfattat ett urval av de undersökningar som har gjorts

framförallt i USA, men även i Europa, fram till 1995. Redovisningen är uppdelad i

följande områden:

e halkbekämpningsegenskaper

korrosion

betong

miljö

ekonomi

Inom området halkbekämpningsegenskaper ingår både laboratorie- och fält-

undersökningar. Resultaten visar ganska samstämmigt att effekten av CMA vid

halkbekämpning är betydligt långsammare än för NaC1. Däremot har man i vissa

undersökningar observerat en bättre långtidsverkande effekt av CMA jämfört med

NaC]. Ofta har det också krävts en större mängd CMA för att uppnå samma effekt

som med NaC].

När det gäller korrosion så visar undersökningarna att CMA ger mindre skador

på de material som förekommer i fordon samt på armeringsjärn i betong än NaCI.

Vid frys/töväxlingsförsök som har genomförts för att undersöka hur CMA på-

verkar frostbeständigheten hos betong har CMA visat sig ge mindre skador i form

av avskalning än NaCI. Det finns dock resultat som tyder på att CMA skulle

kunna påverka betong kemiskt och i förlängningen orsaka lika stor skada som

NaC].

I flera undersökningar har man funnit att CMA är betydligt skonsammare mot

miljön än NaC1. På vissa håll i USA används CMA i områden med känslig miljö

där det inte är tillåtet att sprida NaC]. En allvarlig invändning har dock framförts

mot CMA när det gäller dess inverkan på miljön. Då acetatet i CMA bryts ned

förbrukas syre. Nedbrytningen är starkt temperaturberoende och vid låga tempe-

raturer ökar förutsättningarna för att icke nedbrutet acetat ska tillföras grunda sjöar

och grundvattenmagasin och där reducera syrehalten. Resultaten från en finsk

studie visar att infiltrationen av icke nedbrutet CMA till djupare jordlager är så

markant att omfattande halkbekämpning med CMA inte bör ske i närheten av

grundvattenområden.
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II

Den kanske främsta nackdelen med CMA är det extremt höga priset, mer än

20 ggr priset för NaC1. Det höga priset beror till stor del på att ättiksyran som

används vid framställningen av CMA är mycket dyr. Beräkningar har gjorts av de

totala kostnaderna för CMA och NaC], vilka även inkluderar de indirekta kostna-

derna för skador på fordon, vägkonstruktioner (broar, parkeringshus, mm) och

miljön. Dessa beräkningar visade att det för närvarande inte är ekonomiskt fördel-

aktigt att helt övergå till en användning av CMA som halkbekämpningsmedel. Det

antogs att det är troligast att CMA även i framtiden endast används på vägsträckor

där det av olika anledningar inte är tillåtet att använda NaCI. Som ett exempel där

detta kan vara aktuellt kan nämnas nybyggda broar där användande av NaCI kan

innebära en förkortad livslängd.
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III

Calcium magnesium acetate (CMA) -

An alternative deicing agent

A litterature reveiw

by Anita Ihs och Kent Gustafson

Swedish National Road and Transport Research Institute (VTT)

581 95 Linköping

Summary

Calcium magnesium acetate (CMA) is a deicing agent that was developed in the

USA around 1980 and that was considered a very promising alternative to sodium

chloride (NaC]). Since then a large number of studies have been undertaken to

evaluate the properties of CMA as a deicing agent, both in laboratory and in field.

On commision by the Swedish National Road Administration a review of the

literature on CMA has been done. In this report a selection of studies done mainly

in the USA, but also in Europe, until 1995 are briefly presented. The presentation

is divided into the following sections:

e deicing properties

corrosion

concrete

environment

economi

The section concerning deicing properties includes both laboratory and field

studies. The studies show rather unanimously that CMA is slower acting than

NaCI1. On the other hand a longer lasting effect of CMA compared to has

been observed in some studies. Often higher application rates of CMA were

required to obtain equal deicing as for NaC]. '

Corrosion studies have shown that CMA causes less damage than NaC] on

automotive-related metallic materials and reinforcing steel in structures.

Studies that have been conducted to investigate how CMA affects the

freeze/thaw resistance of concrete show that CMA also causes less scaling than

NaCI. There are, however, results that indicate that CMA might attack concrete

chemically and eventually cause as large damage as NaC].

In several studies it has been found that CMA is less harmful to the environ-

ment than NaC]. CMA is used in some regions in the USA with sensitive

environment were the use of NaC] is prohibited. A serious objection has, however,

been raised against the use of CMA. When acetate is decomposed oxygen is

consumed. The decomposition rate is strongly dependent of temperature and att

low temperatures the prerequisite increases that CMA is carried to shallow lakes

and water reservoirs where it is decomposed and the oxygen level thereby is

decreased. The results from a Finnish study show that the infiltration of CMA into

deeper ground layers is so significant that massive deicing with CMA should not

take place close to groundwater areas. The results from a Finnish study show that

the infiltration of nondecomposed CMA into deeper ground layers is so significant

that massive deicing with CMA should not take place close to groundwater

reservoirs.
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IV

Perhaps the most significant impediment to the use of CMA is its extremely

high price, which is more than 20 times that of NaC]. The high price is mainly due

to the high cost of production for acetic acid which is used for producing CMA.

Studies examining the total costs of CMA and NaC] have been done, including the

direct cost of application and indirect costs to the environment, infrastructure and

motor vehicles. These studies have shown that at present it is not economically

favourable to use CMA instead of NaC] as a deicing agent. It was assumed that

CMA also in the future only would be used in regions were for various reasons

NaC] is not to be used. As an example can be mentioned bridge decks were the

use of NaC] may cause extensive damage.
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1 Inledning

Saltning med natriumklorid (NaC]) är idag den vanligaste metoden för halkbe-

kämpning på högtrafikerade gator och vägar. NaC] har många fördelar: det är ett

mycket effektivt halkbekämpningsmedel, det är lätt att lagra, hantera och sprida,

och det har också ett förhållandevis lågt pris. Under åren som har gått, med ett

ökat användande av NaC], har man dock också kunnat konstatera allvarliga nack-

delar. Ett stort problem är den korrosion på fordon och armering i vägkonstruk-

tioner såsom broar samt skador på betong som NaCI ger upphov till. Vidare har

man också observerat vegetationsskador och förhöjda salthalter i jord och grund-

vatten i närheten av högtrafikerade vägar. Dessa negativa effekter ger upphov till

stora indirekta kostnader för väghållare och allmänhet.

På grund av de många negativa effekterna med NaC] pågår ständigt forskning

för att hitta kemiska halkbekämpningsmedel som kan ersätta En omfattande

utredning, initierad av Federal Highway Administration i USA, gjordes 1979 av

Dunn och Schenk (1), Målsättningen var att finna ett alternativt halkbekämp-

ningsmedel som var lika effektivt som NaC] men som inte var korrosivt mot bro-

konstruktioner eller hade annan negativ effekt på olika vägkonstruktioner, som

hade minimal inverkan på miljön och som kunde framställas billigt med råmate-

rial tillgängliga i USA. Som ett resultat av denna utredning utvaldes två kandidater

som särskilt intressanta för fortsatt utredning: metanol och kalciummagnesium-

acetat (CMA). Metanol bedömdes dock inte vara ett realistiskt alternativ på grund

av bland annat dess flyktighet, eldfarlighet och sämre långtidseffekt. Denna första

utredning har sedan efterföljts av ett stort antal undersökningar, både på laborato-

rium och i fält, för att utvärdera CMAs egenskaper som halkbekämpningsmedel.

VTT har, i samarbete med Vägverket, under många år bedrivit forsknings- och

utvecklingsprojekt för att prova och utvärdera saltingsmetoder och alternativa

halkbekämpningsmedel. Ett medel som har undersökts mer ingående är just CMA.

Nackdelen med CMA är dock att det är extremt dyrt, mer än 20 ggr dyrare än

I USA har därför försök gjorts med att blanda CMA och NaC] vilket har

gett mycket lovande resultat bland annat vad gäller att minska den korrosiva

effekten av NaC].

1993 fick VTT i uppdrag av Vägverket att utvärdera en blandning av 20 vikt-%

CMA och 80 vikt-% NaC] som halkbekämpningsmedel. I undersökningen ingick

både laboratorie- och fältförsök. Laboratorieförsöken omfattade smältförmåga,

korrosion på stålplåt samt inverkan på betongs frostbeständighet. Fältförsöken

omfattade uppföljning av halkbekämpningsåtgärder med friktionsmätningar samt

korrosionsförsök. Friktionsmätningarna utfördes med en SAAB Friktion Tester.

Undersökningen finns redovisad i VTI Meddelande Nr 788 (2).

I uppdraget ingick även att genomföra en litteraturstudie för att fastställa

kunskapsläget vad gäller CMA. Nedan presenteras kortfattat ett urval av de fält-

och laboratorieundersökningar som genomförts i framförallt USA, men även i

Europa.

VTT meddelande 789 13



2 Halkbekämpningsegenskaper

Laboratorieförsök

För att utreda halkbekämpningsegenskaperna hos CMA har ett stort antal labora-

torie- och fältförsök gjorts, framförallt i USA men även i Europa.

En undersökning gjordes 1986 av R. Schenk för att finna den optimala

sammansättningen av kalcium- och magnesiumacetat i CMA för halkbekämpning

(3). I undersökningen ingick studier av betongpåverkan, fryspunktsbestämning

och smältförsök. Den lägsta eutektiska temperaturen, dvs den lägsta teoretiska

temperaturen vid vilken snö/is kan smältas, erhölls för molförhållandet

3 Ca/7 Mg. De eutektiska temperaturerna för de ingående komponenterna

kalciumacetat och magnesiumacetat är ca -15*C resp. -30%*C. Vidare bestämdes

det optimala pH-värdet hos CMA till att ligga mellan pH 7 och pH 9.

Senare undersökningar i fält har dock visat att smältförmågan hos CMA med

en Ca/Mg kvot på 3/7 är sämre än för CMA med en Ca/Mg-kvot på 5/5 (4).

Denna kvot rekommenderades därför som den optimala för halkbekämpning. Det

påpekades dock att skillnaden mellan olika kvoter var ganska måttlig och att även

kvoter som skiljer sig något från den rekommenderade troligen ger en accepterbar

avisningsförmåga.

Jämförande undersökningar av förmågan hos CMA och NaCI att smälta och

penetrera is har gjorts av bl.a. McElroy et al. (5). Två olika CMA produkter, RAD

Services CMA (CMA-1) och Chevron ICE-B-GONT (CMA-2), ingick i under-

sökningen. Det teoretiska viktsförhållandet mellan CMA och salt som behövs för

att erhålla en jämförbar smältning av is är ca 1.7:1. Detta förhållande baseras på

kravet (för en ideal lösning) på samma koncentrationer av joner från NaC] som

från CMA för att få samma sänkning av fryspunkten. Båda CMA produkterna

visade sig ha en sämre smältförmåga än salt, CMA-1 något bättre än teoretiskt

förväntat och CMA-2 betydligt sämre än förväntat. Framförallt visade resultaten

att båda produkterna hade en begränsad användning vid låga temperaturer jämfört

med salt. Den lägsta temperaturen för smältning låg på ca -10%*C för CMA-2,

-12*C för CMA-1 och -15*C för salt. Betydligt sämre än salt var också CMA-

produkterna när det gällde förmågan att penetrera is. Salt hade en viss penetra-

tionsförmåga vid så låga temperaturer som -15*C medan CMA-produkterna bara

hade en godtagbar penetration över ca -5*C.

I en studie av Trost et al har man försökt att fastställa den kemiska mekanismen

för avisning och även utvärderat olika kemiska halkbekämpningsmedel utifrån

denna mekanism (6). Hastigheten med vilken bindningen mellan isen och vägytan

bryts uppmättes som en funktion av temperatur, typ av vägyta och kemikalie-

applikation. Liksom i andra undersökningar fann man att CMA hade en något

sämre avisningsförmåga än NaC].

Prov med CMA har utförts även i Sverige under 1980-talet och då speciellt vid

VTI (7). Till en början tillverkades små mängder CMA i laboratoriet, men senare

då medlet blev kommersiellt tillgängligt, "Clearway CMA" och "ICE-B-GON",

har dessa produkter undersökts. Bland annat har CMAs smältegenskaper under-

sökts. Fryspunktsnedsättningen hos CMA, den lägsta temperatur vid vilken smält-

ning kan ske, varierar beroende på sammansättningen, kvoten Ca/Mg, mellan

-10*C och -28*C (jfr NaC] -21*C). Den lägsta och mest optimala fryspunktsned-

sättningen uppnås, som framgår ovan, med en Ca/Mg-kvot av ca 3/7-2/8. De två

produkterna uppgavs ha just denna sammansättning. Smälteffekten av CMA varie-
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rar inte så mycket med Ca/Mg-kvoten, utan är mer beroende av partiklarnas form,

storlek och densitet. Smältförmågan provades på isblock vid olika temperaturer. I

figur 2:1 visas resultatet från ett smältförsök vid -2*C. Det framgår att CMA har

en sämre smältförmåga än CaCl» och NaC], men bättre än urea. Det kan särskilt

noteras att CMA har en mycket dålig smältförmåga i initialskedet medan NaC]

och speciellt CaC, har en mycket snabb smälteffekt. Samma relation mellan

medlen framkom vid lägre temperaturer, men den sämre smältförmågan för CMA

var då ännu mer uttalad.

 

 

Smält-

vatten

(g)

A

150 -

- NaCl!

- CaCl2

- CMA

100 -

* Urea

50 -

1 1 1 T i >

15 30 60 120 240

Tid min

Figur 2:1 Smälteffekten hos olika halkbekämpningsmedel vid laboratorieförsök i

på isblock. Pålagd mängd 20 g/114 cm?(7).

Fältförsök

Ett flertal amerikanska stater har använt CMA i fältförsök för att utvärdera dess

egenskaper som halkbekämpningsmedel. De första fältförsöken gjordes under

vintrarna 1983/84 och 1984/85 i Michigan och Washington (8, 9). Erfarenheterna

från dessa var att CMA och salt var ungefär lika effektiva som halkbekämpnings-

medel, men att CMA hade en något långsammare verkan än salt. Vissa problem
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förekom med att CMA klumpade ihop sig pga fukt. I Washington fann man att om

CMA spreds på vägen före ett väntat snöfall behövde en mindre mängd CMA

spridas under snöfallet än annars. Spridning av salt före snöfall innebar dock inte

minskad mängd salt under snöfallet. Dessutom fann man att CMA inte orsakade

korrosion på saltbilarna i samma utsträckning som salt.

Redan så tidigt som 1984 gjorde även Vägverket ett första fältförsök med

CMA. Ca 50 ton CMA i pulverform spreds under vintern. Effekten av CMA var

dock dålig och det konstaterades att produkten inte var färdigutvecklad (10).

I Kanada har flera fältförsök med CMA genomförts. Under vintern 1987/88

genomfördes fältförsök på uppdrag av city of Ottawa, Ontario (11). De tre halk-

bekämpningsmedel som ingick i undersökningen var CMA, natriumformiat

(NaFo) och NaC]. För utvärderingen användes bland annat en friktionsmätbil med

vilken friktionsmätningar gjordes på både låg- och högtrafikerade gator. Man fann

att både CMA och NaFo fungerade som halkbekämpningsmedel, men att båda

verkade mycket långsammare än NaC]. Dessutom krävdes 1.6 ggr mer CMA än

NaC] för att uppnå samma effekt. En kostnadsanalys gjordes också där man

konstaterade att materialkostnaden var för hög för att användning av CMA skulle

kunna rekommenderas.

Fältförsök har vidare gjorts av Ontario Ministry of Transportation, Kanada,

under fyra vintrar (12-13). 1986/87 och 1987/88 användes CMA på en vägsträcka

nära Beamsville. Detta område karaktäriseras av temperaturer som sällan under-

stiger -5*C, relativt lätta snöfall och mycket tät trafik. Under dessa förhållanden

var CMA jämförbart med salt när det gällde att uppnå barmarksförhållande på

vägarna, även om en större mängd CMA krävdes. En viss kvarstående effekt note-

rades också från ett snöfall till nästa för CMA. Totalt spreds 1.2-1.4 gånger mer

CMA än salt under dessa försök. Under vintrarna 1989/90 och 1990/91 användes

CMA på en vägsträcka nära Owen Sound. Detta område karakteriseras av kraftiga

snöfall, täta snöbyar, låga temperaturer och låg trafiktäthet. Den vägstandard som

erhölls med salt uppnåddes bara under 50 % av tiden med CMA. Det konstatera-

des att prestandan hos CMA var mycket känsligare för temperatur, fuktighet, tid-

punkt för åtgärd och trafikvolym än hos salt. Genom befuktning av CMA med en

CMA-lösning kunde effektiviteten förbättras, särskilt vid torra köldperioder eller

blåsiga förhållanden.

I Alberta användes CMA under två vintersäsonger, 1987-89, på en bro, Peace

River Bridge (14). Korrosion på stålkonstruktionen orsakad av har medfört

mycket höga kostnader för underhåll. Bron är dessutom belägen i ett område med

strängt klimat där snöoväder kan förekomma vid temperaturer så låga som -40*C.

Slutsatserna man drog efter de två vintrarnas försök var bland annat att CMA

endast fungerade effektivt ner till -10*C och att det fanns en tendens till återfrys-

ning om temperaturen sjönk snabbt. CMA verkade också dra till sig fukt vilket

gjorde att vägytan förblev våt längre än med salt. Vid konstant snöfall fastnade

snön på den våta ytan, ackumulerades och packades av trafiken till en sådan grad

att snön inte kunde avlägsnas med plog. Eftersom CMA inte fungerade effektivt

under -10*C och under vissa omständigheter förvärrade situationen på vägarna

rekommenderades inte användande av CMA.

I Sierra Nevada bergen i USA har man stora problem med att barrträd dör i

närheten av saltade vägar (15). Då CMA i andra undersökningar har visat sig vara

mer gynnsamt mot vegetationen längs vägkanterna inleddes vintern 1989/90

försök med att sprida CMA istället för NaC] på vägarna kring Lake Tahoe. Man
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konstaterade att CMA fungerade som halkbekämpningsmedel, men att avisnings-

mekanismen är en annan än för salt. Saltet går i lösning med vatten och bildar en

saltlake, medan CMA verkar reagera med vattnet. Salt som appliceras ovanpå is

smälter isen rakt under och sjunker ned genom isen till dess vägytan är nådd. Den

saltlake som bildas vid smältningen sprider sig under isen och bryter upp bind-

ningen mellan denna och vägbanan. Det första steget var det samma för CMA,

men det sista steget kunde inte observeras. Vid spridning på snötäckta vägar

resulterar saltning ofta i snömodd medan CMA producerade en fluffig snö som

liknades vid "oatmeal" (havregryn). Denna snö kunde ge ett bra väggrepp men var

svår att avlägsna med plog. Samma servicenivå kunde dock i stort sett uppnås på

vägarna med CMA som med salt. Vidare kommenterades också vissa problem vid

hantering av CMA som stark lukt av ättika och dammning. Dessa problem har

även nämnts i andra undersökningar.

1993 inleddes ett FHWA/SHRP projekt kallat "Anti-Icing Technology" där ett

flertal stater i USA deltog (16). Målsättningen med projektet var att testa och ut-

värdera olika metoder för att förebygga halka. I vissa av dessa undersökningar

användes CMA. I Minnesota spred man dels en blandning av CMA och salt, dels

flytande CMA. Blandningen bestod av ca 20/80 vikt-% CMA/NaC] och var tänkt

att befuktas med flytande CMA, men på grund av problem med utrustningen fick

blandningen spridas torrt. Vid ett tillfälle då man använde sig av blandningen fann

man att CMA, genom att dra till sig all fukt, förhindrade att saltet gick i lösning

och att blandningen därmed inte hade någon effekt på väglaget. Istället fick man

övergå till att sprida rent salt. Temperaturen var vid detta tillfälle låg. Vid första

spridningstillfället kan den ha varit så låg som -20*%*C, medan den vid andra till-

fället troligen låg mellan -5 och -10*C. Vid användande av flytande CMA notera-

des problem med att filtret på lösningsspridaren sattes igen av kristaller och andra

olösliga partiklar i CMA lösningen. Vidare noterades en mycket dålig effekt av

flytande CMA om snö förekom på vägen. Detta gällde även om spridningen

gjordes i samband med plogning. Det bör dock påpekas att spridning av CMA,

både som blandning och som lösning, endast förekom vid ett fåtal tillfällen. I

Oregon användes flytande CMA med tillfredsställande resultat. Vintern då under-

sökningen genomfördes var dock mild. Även i Washington State användes

flytande CMA. Vid spridning på broar noterades en långtidseffekt av ett sprid-

ningstillfälle på upp till 24 timmar. Normalt skulle spridning av halkbekämp-

ningsmedel ha skett 3 till 4 gånger under denna period. Detta förklarades med att

lösningen hade en bättre vidhäftning till vägytan.

I Norge genomfördes vintern 1994/95 försök med spridning av rent CMA,

CMA/salt-blandning samt CMA/sand-blandning (17). Till CMA/NaC]-bland-

ningen användes 20 vikt-% CMA och 80 vikt-% NaC]. Man registrerade inte

någon väsentlig skillnad i halkbekämpningseffekt av denna blandning jämfört med

rent salt. Dock observerades att CMA-kornen i blandningen gick senare i lösning

än saltet. Man kunde heller inte avgöra om någon bättre långtidseffekt erhölls med

blandningen. Däremot konstaterades att vägbanan inte blev lika fuktig efter sprid-

ning av CMA/salt-blandningen som efter spridning av rent salt. Vid de smältför-

sök som har gjorts i laboratorium vid VTI konstaterades att CMA-kornen suger åt

sig fukt. Detta skulle kunna vara en förklaring till den torrare vägbanan vid

användning av CMA/NaC]-blandning. I den norska undersökningen gjordes också

smältförsök i laboratorium. Resultaten som erhölls antydde att CMA bidrar till att

fördröja och/eller reducera saltets smälteffekt. Även detta är en effekt av att
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CMA-kornen drar till sig fukt. När det gäller CMA/sand-blandningen erhölls en

god effekt vid rimfrost och vid våt vägbana som frös. Underlaget var dock för litet

för att avgöra om effekten var bättre eller sämre än för en salt/sand-blandning.

Vid snöväder fungerade CMA/sand-blandningen dåligt. Rent CMA fungerade bra

på rimfrost och på våt vägbana som frös, däremot var man tvungen att fördubbla

givan för att uppnå tillfredsställande effekt vid snöväder. Vidare observerades

även med rent CMA att vägbanan inte blev så våt som vid användande av salt.

I den utvärdering av en 20/80 vikt-% som VTT genom-

förde under 1993-1995 ingick både laboratorie- och fältförsök (2). Vid fältförsö-

ken gjordes friktionsmätningar med en SAAB Friction Tester vid ett antal till-

fällen med snöoväder. Resultaten ifrån dessa visade att CMA/NaC]-blandningen

fungerade lika bra som rent NaC] i de flesta situationer. I laboratorieförsöken

ingick bland annat smältförsök vilka visade att smältförmågan hos CMA/NaC]-

blandningen var jämförbar med den hos rent NaC] (se figur 2:2 nedan). Däremot

var smältförmågan hos rent CMA betydligt sämre. Särskilt noterades en mycket

långsammare effekt av CMA i initialskedet än för rent NaC].
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Figur 2:2 Smältförsök vid -6*C. 10 g av varje halkbekämpningsmedel har

spridits ut på isblock med en yta av 114 cm". Bildat smältvatten har

hällts av och vägts vid ett antal tidpunkter.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis så beskrivs CMA i undersökningarna som ett acceptabelt

halkbekämpningsmedel, även om det inte är fullt så effektivt som salt. Vid

temperaturer under -5*C är effektiviteten hos CMA betydligt sämre. Det har i

flera undersökningar konstaterats att det tar längre tid för CMA att börja smälta

snö och is än för salt samt att det krävs en större mängd CMA än salt för att uppnå

samma effekt. CMA verkar vidare fungera mer som ett antiismedel, vilket sprids i

förebyggande syfte, och förhindrar bindning mellan vägytan och snön/isen snarare

än smälter snön/isen. Vilken effekt som uppnås med CMA beror i mycket högre

grad på temperatur, fuktighet, tidpunkt för åtgärd och trafikvolym än för NaCI.
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Slutsatsen ifrån de undersökningar som har gjorts är att CMA bör spridas i ett

tidigt skede av ett snöfall och i ganska stora mängder för att uppnå bästa effekt. I

vissa undersökningar har man observerat en bättre långtidsverkan av CMA jäm-

fört med salt varför åtgärder har kunnat göras glesare och med reducerad mängd

CMA. En viss kvarstående effekt av CMA mellan två snöfall har också observe-

rats i några fall. Detta gäller både CMA som spridits torrt och flytande CMA,

vilket har börjat framställas under senare år, och förklaras med att CMA har en

bättre vidhäftning till ytan jämfört med NaC]. Vid användning av CMA/NAC]-

blandning kan CMA ha en negativ inverkan på saltets avvisningsförmåga genom

CMA-kornen suger åt sig fukt och förhindrar saltet att gå i lösning.

3 Korrosion

Ett av de allvarligare problemen med NaCI som halkbekämpningsmedel är den

omfattande korrosion som det ger upphov till. Stora kostnader är förknippade dels

med fordonskorrosionen och dels med reparationer av skadade vägkonstruktioner

såsom betongbroar. I det senare fallet uppstår skadorna bland annat på grund av att

kloridjonerna penetrerar genom betongen och orsakar korrosion på armerings-

järnen. Då korroderat järn normalt skulle expandera, upp till flera gånger den ur-

sprungliga volymen, uppstår till slut ett så stort tryck inuti betongen att sprickor

bildas.

De första laboratorietesterna av CMA utfördes av Dunn och Schenk (1980) och

antydde att CMA skulle vara mindre korrosivt än NaC1 mot stål och andra vanligt

förekommande metaller i broar och längs vägar (1). Sedan dessa första tester har

flera undersökningar gjorts för att verifiera deras resultat.

En omfattande undersökningen av CMAs påverkan på vägar och motorfordon

har gjorts av Slick (1987) på uppdrag av FHWA (18). I undersökningen jämfördes

effekterna av CMA och NaC1 på ett stort antal väg- och fordonsrelaterade mate-

rial. Ett flertal standardexperiment utfördes, såsom dopp- och spraytester samt

elektrokemiska mätningar. När det gäller metaller som förekommer i motorfordon,

som bilplåt, aluminiumlegeringar och rostfritt stål, så fann man att lösningar av

NaC1 generellt orsakade svårare korrosion än lösningar av CMA.

I en studie av Locke et al undersöktes korrosionen hos metaller (olika typer av

stål och aluminium) som förekommer i brokonstuktioner och som exponerats för

lösningar av CMA, NaC], CaCl5 och kranvatten (19). Förutom att korrosions-

hastigheten bestämdes gjordes även elektrokemiska tester. Även armeringsjärn

inneslutet i betong och simulerade porlösningar, vilka förorenades med CMA och

NaC], ingick i undersökningen. Av resultaten från viktförlusttesterna framgick att

korrosionshastigheten för stål i CMA-lösningar var 2-5 gånger lägre än för NaC]-

lösningar. Korrosionshastigheten hos stål i kranvatten var densamma eller något

högre än i CMA-lösningarna. Korrosionshastigheten hos aluminium som

exponerats för CMA-lösningar var ungefär 1/10 jämfört med aluminium som

exponerats för NaCl-lösningar. CMA var betydligt mindre korrosivt mot arme-

ringsjärn i betong än salt. Hade den armerade betongen däremot i förväg kontami-

nerats med salt indikerade potentialmätningar att korrosionshastigheten till och

med kunde öka vid exponering för CMA-lösningar. Detta skulle kunna medföra

problem på broar där man övergår till att använda CMA ifrån att tidigare ha
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använt salt som halkbekämpningsmedel. Locke et al rekommenderade därför att

ytterligare undersökningar skulle göras för att utreda detta.

I en undersökning av McCrum undersöks korrosiviteten hos lösningar av NaC],

CMA samt blandningar av CMA/NaC] med viktsförhållandena 1.75 (-64 vikt-%

CMA/36 vikt-% NaCI) , 0.46 (-32/68) , 0.11 (+-10/90) och 0.03 (-3/97) och en

NaC] koncentration på 3.5 % (20). Olika typer av metaller som ingår i bro-

konstruktioner undersöktes. Liksom i andra liknande undersökningar konstatera-

des att CMA-lösningarna var betydligt mindre korrosiva än NaCl-lösningarna.

För nästan alla material som ingick i testerna var korrosionsförlusterna i CMA-

lösningarna endast 1/4 till 1/15 av de i NaC]-lösningarna. Dock konstaterades att

det vid denna tidpunkt inte var ekonomiskt försvarbart att ersätta NaC] med rent

CMA. Enligt uppskattning var det effektiva priset för CMA ca 50 ggr högre än för

NaCI1. Priset på CMA var då denna undersökning gjordes ca 27 ggr högre än för

NaCI och ca 1.8 ggr mer CMA ansågs i Michigan behövas för att ge samma avis-

ningseffekt som NaCI. För att eventuellt hitta ett billigare alternativ undersöktes

därför korrosiviteten hos blandningar av CMA/NaC]. Resultaten visade att korro-

sionshastigheter som låg mycket nära de för rent CMA även erhölls för bland-

ningar av CMA/NaC], åtminstone ned till viktsförhållandet 0.46 och i vissa fall

ännu lägre. Någon undersökning av effekten av CMA på stål i betong gjordes

dock inte.

En korrosionsstudie, där effekten av CMA på stål i betong undersöktes, gjordes

1988 av Chollar och Virmani (21). Betongplattor innehållande armeringsjärn

utsattes för lösningar av CMA och salt under långa perioder. Resultaten antydde

att CMA-lösningarna inte orsakade någon signifikant korrosion hos stålet i

betongen. Undersökningen var dock begränsad och inkluderade inte effekten av

CMA på betong som förorenats av salt.

Vid Minnesota Department of Transportation, USA, har man utvecklat två

metoder för att undersöka korrosionen av olika halkbekämpningsmedel (22). Det

ena är ett dopptest och det andra ett spraytest. I båda fallen används en 3 %-ig

lösning av det halkbekämpningsmedel som ska undersökas. Under 1990-92

användes dessa båda metoder för att undersöka korrosionen av salt med tillsats av

olika korrosionsinhibitorer. I undersökningen ingick också olika blandningar av

CMA och salt. Resultaten visade på en betydligt reducerad korrosion vid inbland-

ning av CMA i NaC]. I figurerna 3:1 och 3:2 visas resultaten ifrån två spraytester

med olika typer av halkbekämpningsmedel.
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Mild Steel Coupon - Spray Test 1991-2
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Figur 3:1 Metallförlust hos bilplåt som sprayats med 3 %-iga lösningar av

olika halkbekämpningsmedel. Resultatfrån B. W. Bohlmann (22).

Auto Body Coupon - Spray Test 1990-1
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Figur 3:2 Metallförlust hos stålplåtar som sprayats med 3 %-iga lösningar av

olika halkbekämpningsmedel. Resultatfrån B. W. Bohlmann (22).

Även i Europa har undersökningar gjorts avseende effekten av CMA på

armeringsjärn i betong (23, 24). I två separata undersökningar, den ena av British

Petroleum (BP) och den andra på uppdrag av danska Vejdirektoratet, har man

funnit att korrosionen som orsakas av saltlösningar på armeringsjärn i betong kan

få ett långsammare förlopp, eller t.o.m. stoppas helt, om användandet av salt upp-
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hör och betongen exponeras för CMA lösningar. I den danska studien fann man att

även en lösning med 50 % CMA/50 % NaC] hade en bromsande effekt på korro-

sionen hos armeringsjärn i betong.

I de undersökningar av CMA som gjorts vid VTT under 80-talet har även olika

korrosionsstudier ingått (7). Korrosionsförsök enligt svensk standard SS 186039

visade att CMA var betydligt skonsammare än t.ex. NaC] och CaCl när det gäller

rostangrepp på bilplåt. Resultaten ifrån ett försök där stålplåtar har belagts med en

blandning av syntetiskt vägsmuts och halkbekämpningsmedel och därefter har

förvarats 100 dygn i rumstemperatur och hög luftfuktighet visas i figur 3:3.
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Figur 3:3 Korrosionsförsök enligt SS 186039. Viktförlusten i mg/cm* hos

stålplåt som exponeratsför halkbekämpningsmedel under 100 dygn

(7).

I både det norska Vejdirektoratets (17) och VTIs (2) utvärdering av en 20/80

vikt-% CMA/NaC]l-blandning ingick korrosionsförsök med provplåtar av stål i

laboratorium och i fält. I båda utvärderingarna genomfördes försöken av Statens

Provnings- och Forskningsinstitut i Sverige. Laboratorieförsöken, som genom-

fördes i en klimatkammare speciellt konstruerad för att simulera vägmiljön, visade

på att CMA/NaC]-blandningen gav en korrosionshastighet som var ca 45 % lägre

än för rent NaC]. Vid korrosionsförsöken i fält erhölls dock en betydligt mindre

reduktion av korrosionshastigheten med CMA/NaCI-blandningen.
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Sammanfattning

För att sammanfatta resultaten i undersökningarna så visar alla entydigt på att

CMA är betydligt mindre korrosivt än NaC] mot de metaller som förekommer i

fordon och som armering i betong. Även en inblandning av CMA i sänker

korrosionshastigheten.

4 Betong

Förutom att skador uppstår på betongbroar då de exponeras för halkbekämp-

ningsmedel pga att armeringsjärnen korroderar och därmed expanderar och orsa-

kar sprickbildning så påverkas även betongen i sig av halkbekämpningsmedlen.

Två typer av försök kan genomföras för att studera påverkan på betong. Det ena är

frys/tö-växlingsförsök och det andra är undersökning av kemisk påverkan genom

att betongplattor får ligga i lösning under en längre period.

F. Pianca et al har i frys/tö-växlingsförsök jämfört avskalningen orsakad av

NaCI- och CMA-lösningar (25). 15 olika betongkvaliteter ingick i undersök-

ningen och lösningar med koncentrationerna 3 % (NaC]) respektive 2, 4, och 6 %

(CMA) användes. För de bästa betongkvaliteterna erhölls en mycket liten av-

skalning av både NaC] och CMA. På de sämre betongkvaliteterna orsakade dock

CMA betydligt mindre skador än NaC].

Nadezhdin et al har studerat effekten av olika kemikalier för avisning på betong

i frys/tö-växlingsförsök (26). De kemikalier som ingick i undersökningen var bl.a.

NaCI, Urea, CaC15, och CMA. Även i denna undersökning gav CMA upphov till

betydligt mindre avskalning av betongen än de andra kemikalierna och dessutom

verkade avskalningstakten avta med tiden.

Ett flertal undersökningar avseende CMAs inverkan på betong har utförts i

Sverige av VTI, Lunds Tekniska Högskola och Materialprovningen vid

Stockholms Gatukontor (27-30). Statens Provnings- och Forskningsinstitut har

också utfört ett stort antal analyser på cementbetongkuber som varit.ex.ponerade

för CMA och andra halkbekämpningsmedel vid ett försök vid VTI (31).

Materialprovningen vid Stockholms Gatukontor har utfört ett frys/tö-växlings-

försök enligt SS 137236 med följande lösningar: rent vatten, CMA 3-25 vikt-%,

NaCI 3 %, CaCl 3 % och MgCl 3 % (27). Som provbetong användes både 30-

tals betong med dålig frostbeständighet och en god, lufttillsatt betong med accep-

tabel frostbeständighet.

Resultaten sammanfattas enligt följande:

30-tals betong utan luft.

I 3 % NaC1 går betongen mot kollaps efter 14 dygn, motsvarande för 3 % CMA är

34 dygn.

God betong

e CMA. Skadegraden ökar linjärt med stigande koncentration. Mättad CMMA-

lösning (25 %) ger samma skaderesultat som 3 % NaCI. Vid 3 % ger emellertid

CMA endast ca 1/8 av NaC]-skadorna.

e CaCl]>. 3 %-lösning ger ca 2/3 av NaC]-skadorna. Tidigare prov visar dock att

CaCl> angriper betong kemiskt med stora skador som följd.

VTT meddelande 789 23



e MgCl. 3 %-lösning ger endast 1/10 av NaC]-skadorna vid frys/tö-växling.

Även för MgCl finns dock belägg för rent kemisk nedbrytning utan frost.

Resultaten redovisas i figur 4:1. För NaC], CaCl och där provningen

skett med 3 %-lösning har tendenser för övriga koncentrationer inritats efter

referens (32). Enligt dessa försök har kloridsalterna en klar topp vid 3-4 % enligt

frostprovningsmetoden. Efter en nedgång vid något högre koncentrationer ökar

skadegraden åter för CaCl5 och MgCl vid höga koncentrationer. Denna uppgång

tyder på en kemisk påverkan av kloridsalterna på betongen. För NaC1 avtar där-

emot skadorna tydligt vid stigande koncentrationer till att vara mycket små vid

mättad lösning. Enligt frys/tö-växlingsförsöken är CMAs skadeföljd linjärt

stigande med koncentrationen till samma nivå som NaCls max. Det skulle kunna

innebära att CMAs skadliga inverkan på betong, vid en eventuell anrikning på

grund av avdunstning, kanske kan vara av samma omfattning som för NaC].

Avskalning

56 cykler

kg/m?

Å

1,0-

 

  v s
20

Salthalt %

Figur 4:1 Frys/töväxlingsförsök med olika halkbekämpningsmedel på betong.

Prov med 3 %-lösningar av NaCI, CaCl» MgClz och 3-25 %-

lösningar av CMA. Viktförlust efter 56 cykler (7). Trender för

NaCI, CaCl» och MgCl» efter Verbeck, G J och Klieger, P, 1957

(32).
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Härdad portland betong innehåller normalt kalcium hydroxid och dess andra

mineralkomponenter är i jämvikt med denna. Porlösningen i betongen har ett pH-
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värde på 12,5 eller högre. I närvaro av en magnesiumsaltlösning kommer detta

höga pH-värde att fälla ut magnesiumhydroxid och motsvarande mängd kalcium

hydroxid kommer att lösas upp som ett kalciumsalt. Därmed kommer betongen

gradvis att förlora massa och styrka. För att utreda om CMA angriper betong på

samma sätt som inorganiska magnesiumsalter gjordes 1985-86 en undersökning

vid Lunds Tekniska Högskola av den kemiska påverkan på betong av mättade

CMA-lösningar (28). För jämförelse ingick även mättade lösningar av NaC],

kalciumacetat, och kalciumklorid samt vatten. Betongproverna var helt nedsänkta

i bad av de olika lösningarna under mer en ett års tid. Undersökningen utfördes

vid två olika temperaturer, +5*C och +20*C. Vid den högre temperaturen erhölls

en mycket stor påverkan på betongen från CMA-lösningen, både i form av ren

upplösning av betongen och som avskalning på grund av att betongen expan-

derade. Effekten var betydligt mindre vid den lägre temperaturen. Då sammansätt-

ningen på det CMA som användes i undersökningen var en annan än den som idag

marknadsföres i USA och Europa är det dock osäkert hur relevanta dessa resultat

är. Undersökningen upprepades senare med CMA levererat från BP Chemicals

(produkten kallas Clearway CMA och är identisk med Chevrons ICE-B-GON)

(29). Mg/Ca kvoten var 1.10 för denna produkt jämfört med 0.80 i den tidigare

undersökningen. Denna förändring av Mg/Ca kvoten innebar att expansionen av

betongproverna minskade i den koncentrerade lösningen och att också upplös-

ningen av cementbruket minskade vid +5*C.

Åren 1986-1990 genomfördes ett fältförsök vid VTI där CMAs inverkan på

betong studerades (30). Provkuber av tre olika betongkvaliteter utplacerades på en

icke trafikerad yta nära institutet och besprutades med halkbekämpningsmedel de

dagar då lufttemperaturen låg mellan -10*C och + 5*C. De halkbekämpnings-

medel som ingick i undersökningen var CMA, NaC], CaCl och MgCl. Efter av-

slutad exponering analyserades proverna på Statens Provnings- och Forsknings-

anstalt (SP) (31). Resultaten visade att skadorna från exponeringen för CMA var

mindre än för NaC] och de övriga kloridsalterna.

1995 genomförde Statens Provnings- och Forskningsinstitut frys/töv-

äxlingsförsök med olika blandningar av CMA/NaC] på olika betongkvaliteter

(33). Undersökningen ingick som en del i VTIs utvärdering av en 20/80 vikt-%

CMA/NaCl-blandning (2). Det framgick av resultaten att skadorna på en äldre typ

av brobetong, med förväntat dålig frostbeständighet, minskade markant vid tillsats

av CMA till NaCI. På modern brobetong, med tillsats av luftporbildande medel,

var avskalningen mycket liten även för NaC].

Sammanfattningsvis så tyder undersökningarna på att CMA ger betydligt

mindre skador på betong än NaC], åtminstone när det gäller den mekaniska på-

verkan. För NaCI och andra kloridinnehållande halkbekämpningsmedel erhålls

den största avskalningen av betong för lösningar med en koncentration på 3-4 %

vid frys/töväxlingsförsök. Vid denna koncentration ger CMA betydligt mindre

skador. Däremot finns det undersökningar som tyder på att betongskadorna kan

öka med ökande koncentration, dvs att CMA, till skillnad från NaC], även skulle

kunna påverka betong kemiskt. Även CaCh och MgCl påverkar betong kemiskt.
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5 Miljö

I de inledande undersökningarna av CMA av Dunn och Schenk fann man inga

allvarliga negativa miljöeffekter. Dessa antaganden har i senare undersökningar i

stort sett verifierats bl.a. i omfattande studier av California Department of

Transportation och inom National Cooperative Highway Research Program (34,

35). CMAs inverkan på jord, vatten, vegetation mm undersöktes. Den främsta

potentiella miljöpåverkan som framkom, och som också nämndes i de inledande

undersökningarna, är att även relativt låga koncentrationer av CMA kan reducera

mängden syre i vatten. I vatten och jord är CMA biologiskt nedbrytbart till

kalcium, magnesium, koldioxid och vatten. De bakterier som bryter ned acetatet

förbrukar syre. I en undersökning utförd i försökdammar i fält påvisades att den

biokemiska syreförbrukningen ökade vid tillsättning av CMA (34). Redan så låga

koncentrationer som 10 mg CMA/liter kunde åstadkomma en signifikant

reduktion av syrehalten i vattnet. Nedbrytningshastigheten är starkt temperatur-

beroende. I jord, vid temperaturer över 10*C, har CMA i stor utsträckning brutits

ned inom 2 veckor, medan nedbrytningen tar 4 veckor vid 2*C. I vatten bryts

CMA ned på 100 dagar vid 2*C medan det vid högre temperaturer går det

betydligt snabbare. Vid låga temperaturer ökar alltså förutsättningarna för att icke

nedbrutet acetat ska tillföras grunda sjöar och grundvattenmagasin och där

reducera syrehalten. Resultaten från en finsk studie visar att infiltrationen av icke

nedbrutet CMA till djupare jordlager är så markant att CMA inte bör användas i

närheten av grundvattenmagasin. Eftersom låga syrehalter är ett vanligt problem i

grunda och näringsrika sjöar i Finland drar författaren även slutsatsen att CMA

ska användas mycket restriktivt även i övrigt (36).

Emissioner från fordon har resulterat i höga halter av spårmetaller, som Pb, Cd,

Ni, Zn, Cu, Cr mm, i jorden längs vägarna. Eftersom ättiksyra, natriumacetat och

ammoniumacetat har använts för att extrahera metaller ur jord har det funnits vissa

farhågor om att CMA skulle kunna frigöra spårmetaller i jorden, och därmed öka

deras mobilitet, vilket i slutänden skulle kunna leda till förhöjda halter av metaller

i både grundvatten och ytvatten. Även tillförsel av kalcium och magnesium kan

medföra att andra metaller frigörs. Amrhein et al har genomfört en undersökning

av hur NaC] och CMA påverkar mobiliseringen av spårmetaller i jord (37).

Resultaten från undersökningen tydde på att CMA troligen hade en mindre

betydelse för frigörandet av spårmetaller än NaC1. Tester visade att Ca- och Mg-

jonerna var fördelaktiga för genomsläppligheten och strukturen hos jorden.

Natrium tenderar däremot att förstöra jordstrukturen. Kompaktering av vägnära

jordar uppkommer ofta till följd av halkbekämpning med NaC1.

Sammanfattningsvis så bedöms CMA vara mindre skadligt för miljön än NaC].

Flera olika försök har visat att normal användning av CMA inte har någon skadlig

effekt på vegetation och djurliv i vägnära land- och vattenmiljöer. Först vid lång-

varigt förhöjda koncentrationer av CMA i vatten (ca 5000 mg/l) har man t.ex.

kunnat påvisa viss påverkan på regnbågsforell. Eftersom nedbrytningen av acetat

går långsamt vid låga temperaturer är det dock risk för att relativt stora mängder

icke nedbrutet acetat tillförs grundvattenmagasin och sjöar och där reducerar syre-

halten. '
Tillförsel av kalcium och magnesium till sjöar och grundvattenmagasin ger

också en försämrad vattenkvalitet i form av ökad vattenhårdhet. Användningen av
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CMA bör därför vara mycket restriktiv i närheten av vattentäkter samt vattendrag

med låg genomströmmning.

6 Ekonomi

Framställning av CMA

Den främsta nackdelen med CMA är det mycket höga priset, över 20 gånger högre

än för Till skillnad från NaC] som har en låg kostnad för framställning,

vanligtvis bara gruvbrytning med åtföljande krossning, har CMA en betydligt

större framställningskostnad.

Det finns tre huvudprocesser för framställning av CMA: 1) Dolomitkalk (CaO

+ MgO) får reagera med ättiksyra (CH»COOH), 2) hydratiserad dolomitkalk

(CaOH); + Mg(OH); får reagera med ättiksyra och 3) dolomitkalksten (blandning

av CaC0; och MgCO:) får reagera med ättiksyra. En mycket stor del i framställ-

ningskostnaden för CMA ligger i priset på ättiksyra. Utöver råvarukostnaden till-

kommer också processkostnader (reaktion, torkning, pelletisering etc).

Attiksyra kan framställas på något olika sätt och industriell tillverkning sker

genom bl.a. bakteriell jäsning av alkoholhaltiga vätskor, torrdestillation av trä,

luftoxidation av acetaldehyd och genom oxidation av pyrolysgaser från krackning

av flytande kolväten. Vid Stanford Research Institute (SRI, USA) har olika

processer för att framställa CMA och dess ingående råmaterial undersökts (38).

Kalcium- och magnesiumkarbonat, -oxid och hydroxid var tillgängligt till låg

kostnad, varför studien inriktades på framställning av ättikssyra till låg kostnad.

SRI föreslår i sin rapport en process som skulle kunna vara ekonomiskt möjlig för

kommersiell tillverkning av CMA. För tillverkning av ättikssyra används en

speciell bakteriestam (Clostridium thermoaceticum) för jäsning av socker (från

biomassa) till syra. Processen följs därefter av reaktion mellan ättikssyran och

dolomitkalk (MgO + Ca0W).

Ytterligare processer för framställning av ättiksyra finns bl.a. i referens 39.

Samhällsekonomiska konsekvenser

I en kanadensisk studie 1987 har en expertgrupp tagit fram en modell för beräk-

ning av de kostnader och besparingar som erhålls vid en övergång från salt till ett

annat halkbekämpningsmedel (40). Modellen användes sedan för CMA. Slut-

satsen av studien var att den ökade kostnaden för att använda CMA istället för

NaC1 var betydligt större än den uppskattade reduktionen i de fem kategorierna av

miljöskador som beaktades: fordonskorrosion, skador på broar och parkeringshus,

förorening av grundvatten samt skador på vegetationen. Den största besparingen

låg i minskad kostnad för fordonskorrosion. Den framräknade brytpunkten för

priset på CMA var ca 10-14 gånger priset för NaC]. Vid tidpunkten för studien låg

priset på CMA på ca 15-16 gånger priset för NaC] i Kanada.

Federal Highway Administration (FHWA), USA, har låtit utföra en omfattande

utredning av de totala kostnaderna för salt och CMA, vilka inkluderar direkta

materialkostnader och indirekta kostnader för skador på miljö, vägkonstruktioner,

fordon etc (41). För närvarande används CMA endast selektivt och i begränsade

mängder, huvudsakligen i områden med känslig miljö och på nybyggda

(oförorenade av salt) broar. Baserat på existerande information om CMAs
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funktion som halkbekämpningsmedel samt priset ansågs det inte troligt att

användningen skulle förändras till att bli mer generell i framtiden.

7 Ovrigt

När det gäller hanteringen av CMA har det framkommit vissa anmärkningar på

dammning samt lukt av ättika. Dammning var framförallt ett problem i början då

CMA innehöll mycket finmaterial. Då CMA började produceras kommerciellt

framställdes det i form av pellets varvid problemet med dammning reducerades

betydligt. Nackdelen med pelletsformen är dock att CMA kornen studsar av vägen

vid spridning. Detta problem har åtgärdats på senare tid genom att CMA numera

också produceras i form av "flakes".

Försök med att sprida CMA i form av lösning har också gjorts, bl.a. av

Minnesota DOT och Washington State DOT, USA (16). CMA är svårlösligt och

bildar ett skum då det blandas med vatten. För att förbättra blandningsprocessen

gjordes försök med att tillsätta en liten mängd biltvättmedel vilket gav ett gott

resultat.

I Japan pågår försök med att blanda CMA i asfalten på samma sätt som t.ex.

Verglimit (42). Några resultat har dock ännu inte redovisats.

Förutom CMA finns även andra acetatbaserade halkbekämpningsmedel. Som

ett exempel kan nämnas Clearway 1 vilket är ett alternativt avisningsmedel för

rullbanor som utvecklats av BP Chemicals, England och som kom på marknaden

vintern 1987/88. Clearway 1 är en 50 %-ig vattenlösning av kaliumacetat som

även innehåller 0.6 % korrosionsinhibitorer för att uppfylla de stränga krav som

ställs för användning på flygplatser. Senare har motsvarande kaliumacetat (KAcC)

produkter för banavisning kommit på marknaden från andra tillverkare i Europa

och USA.

Banavisning på flygfält i Sverige och många andra länder har traditionellt ut-

förts med urea. Sedan länge är det känt att urea har en negativ påverkan på miljön

och att det dessutom har en begränsad effekt ur halkbekämpningssynpunkt,

speciellt vid lägre temperaturer. Det efterfrågas därför ett alternativt halkbekämp-

ningsmedel som är mindre skadligt.

VTI har, på uppdrag av Luftfartsverket, utfört försök på Örnsköldsviks flyg-

plats 1988 och på Jönköpings flygplats vintrarna 1988/89 och 1989/90 med

Clearway 1 (43, 44). Försöken visade att KAc har en mycket snabb effekt,

speciellt kring 0 *C och tunnare is/rimfrostskikt samt att KAfungerar vid samma

och t o m lägre temperaturer än urea. Den stora nackdelen med KAc är det höga

priset som ligger i nivå med, eller t om något högre än, det för CMA.
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