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Titel

Kalciumklorid i vinterväghållningen

 

Referat

För att minska utsläppet av klorider i samband med vinterväghållningen har kalciumklorid framförts som ett

alternativ till natriumklorid (NaCl). Förhoppningen är att en mindre mängd kalciumklorid (CaClz) ska behövas

för att uppnå samma halkbekämpningseffekt som med NaCl.

I Sverige har kalciumklorid tidigare haft en viss begränsad användning, främst för befuktning av NaCl, men

används idag inte alls för halkbekämpning. Den främsta orsaken till detta är den negativa effekt på betong som

vissa undersökningar visat.

Som ett led i utvärderingen av CaClz, och då framförallt i form av lösning, har en litteraturstudie genomförts

på uppdrag av Vägverket. De områden som tas upp är smältegenskaper, korrosion, betongpåverkan, miljöeffekter

och ekonomi.

Undersökningar visar att CaCl2 ger en snabbare effekt och är verksamt vid lägre temperaturer än NaCl. Den

snabbare effekten beror på att CaCl2 drar åt sig fukt och därmed lättare går i lösning samt att värme avges vid

lösningsförloppet. Denna fördel förloras dock vid användning av lösning. När det gäller inverkan på betongs

frostbeständighet har några större skillnader jämfört med NaCl inte påvisats. Betongkvaliteten har förbättrats

avsevärt under gångna år och frostbeständigheten hos modern betong i närvaro av salt är mycket god. Till

skillnad från NaCl finns däremot vissa undersökningar som tyder på att CaCl2 även påverkar betong kemiskt.

Något svar på hur allvarligt detta problem är har dock inte hittats i litteraturen. Faktorer som inverkar är temperatur,

koncentration och förmodligen också betongkvalitet.
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Abstract (background, aims, methods, result)

In order to reduce the discharge of chlorides in connection with winter road management, calcium chloride

has been suggested as an alternative to sodium chloride (NaCl). It is hoped that a smaller quantity of calcium

chloride (CaClz) will be needed for the same de-icing effect to be achieved as by using NaCl.

In Sweden, calcium chloride has previously had some limited use, mainly for prewetting NaCl, but it is not

used at all at present for de-icing. The main reason for this is the negative effect on concrete which some

investigations have shown.

As part ofthe evaluation of CaClZ, above all in the form of solution, a study ofthe literature has been carried

out by commission of the Swedish Road Administration.

The areas investigated are snow and ice melting properties, corrosion, effect on concrete, environmental

impact and economy. Investigations show that CaCl2 produces a more rapid effect and is effective at lower

temperatures than NaCl. The cause ofthe faster effect is that CaCl2 absorbs moisture and thus goes into solution

more rapidly, and that heat is evolved during the process of solution. This advantage is however lost when a

solution is used.

As regards its effect on the frost resistance of concrete, no major difference has been found compared

with NaCl. Over the past few years, concrete quality has appreciably improved, and the frost resistance of

modern concrete in the presence of salt is very good. In contrast to NaCl, however, there are some investigations

which suggest that CaCl2 also has a chemical effect on concrete. However, there is no indication in the literature

as to how serious this problem is. Factors which play a part are temperature, concentration and presumably

grade of concrete also.
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Förord

Denna litteraturstudie har utförts som ett led i en

utvärdering av kalciumklorid som halkbekämpnings-

medel. Projektet har genomförts på uppdrag av

Vägverket med Hans Danielsson, Vägavdelningen, som

kontaktperson. I projektet har också ingått laboratorie-

försök. Bland annat har frys/töväxlingsförsök på betong

genomförts vid Statens Provnings- och Forsknings-

institut av Cathrine Ewertson. Resultaten finns redo-

visade i en rapport samt även i ett referat i denna

litteraturstudie.
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Litteraturstudien har till stora delar genomförts av

Kerstin Persson med vissa kompletteringar av under-

tecknad.

Lektör vid granskningsseminariet 22 oktober 1997

har varit Kent Gustafson, VTI.

Manuskriptet har redigerats av Annette Karlsson,

VTI.

Linköping i februari 1998

Anita Ihs
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Kalciumklorid i vinterväghållningen

av Kerstin Persson och Anita Ihs

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)

581 95 LINKÖPING

Sammanfattning

För att minska användningen av klorider i Vinterväg-

hållningen har kalciumklorid (CaCl2), och då främst i

form av lösning, framförts som ett alternativ till natrium-

klorid (NaCl). I Sverige harCaCl2 tidigare haft en viss

användning, främst för befuktning av NaCl, med idag

används det inte alls för halkbekämpning. Undersök-

ningar av smältkapacitet visar att CaCl2 har en snabbare

effekt än NaCl och att det är verksamt vid lägre temp-

eratur. Förhoppningen är att kunna använda en mindre

mängd CaCl2 och ändå få samma halkbekämpningseffekt

som med NaCl.

Som ett första steg har på uppdrag av Vägverket en

litteraturstudie om kalciumkloridlösning i vinterväghåll-

ningen genomförts. Den innehåller en kortfattad redo-

visning av ett urval av de undersökningar som gjorts

fram till 1996. De områden som tas upp är smältegen-

skaper, korrosion, betongpåverkan, miljöeffekter och

ekonomi.

Den snabbare effekten hos CaCl2 beror dels på att

det är hygroskopiskt, dvs. kan ta åt sig fukt, och därmed

lättare går i lösning och dels på att värme avges vid

lösningsförloppet. Detta syns tydligt i de undersökningar

av smältkapaciteten där man jämfört medlen i fast form.

Resultat där man använt lösning tyder på att det inte är

säkert att CaClz-lösning är effektivare än NaCl-lösning i

det temperaturintervall där NaCl har god effekt.

När det gäller korrosion på bilplåt och armering i

betong är det i de flesta undersökningarna inte så stor

skillnad mellan CaCl2 och NaCl. Man kan dock befara

en något större risk för korrosionsskador på fordon

eftersom smuts under skärmar o.dyl. hålls fuktig längre.

Betongpåverkan genom frostsprängning har provats

i ett flertal undersökningar genom frys/tö-växlingsförsök.

Efter de 50-60 frys/tö-cykler som använts i redovisade

VTI MEDDELANDE 829

undersökningar visar resultaten för modern betong inte

på några stora skillnader mellan CaCl2 och NaCl. Där-

emot uppvisar CaCl2 även en kemisk påverkan på

cementbetong. Flera undersökningar visar att cement-

provkroppar under vissa förutsättningar förstörs mycket

snabbt av kalciumkloridlösning. Mest kritisk verkar en

CaClz-koncentration på ca 30 % vara. Reaktionen är

också beroende av temperaturen och vid 5°C är skador-

na större än vid 40°C.

Några undersökningar redovisar resultat och erfaren-

heter från användning av CaCl2 vid halkbekämpnings-

åtgärder. Oftast har man använt en blandning av NaCl

och CaCl2 (torr saltblandning eller NaCl befuktat med

CaClz-lösning) men även användning av CaClZ-lösning

förekommer. I det temperaturintervall där NaCl är verk-

samt, dvs. ner till ca -8°C, har man i de redovisade

undersökningarna inte kunnat påvisa någon stor skillnad

mellan CaCl2 och NaCl när det gäller smälteffekt på

vägen. Flera undersökningar pekar på problem med åter-

frysning och att snö från snödrev eller ytterligare snöfall

fastnar på vägbanan eftersom den är våt längre efter

spridning.

Den vanligaste invändningen mot att använda CaCl2

är att den högre materialkostnaden inte uppvägs av högre

effektivitet jämfört med NaCl.

De negativa miljöeffekterna är inte större för CaCl2

än för NaCl eftersom det allmänt anses att det är

kloridjonen som orsakar skador på vegetation och i

vatten. Man ska dock tänka på att CaCl2 innehåller mer

klorid per viktenhet.

I de länder därCaCl2 används vid halkbekämpning

är det främst för befuktning av NaCl samt vid ihållande

låga temperaturer då NaCl har dålig, eller ingen, effekt.
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Calcium chloride in winter maintenance

by Kerstin Persson and Anita Ihs

Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI)

SE-581 95 LINKÖPING
Sweden

Summary

In order to reduce the use of chlorides in winter

maintenance, calcium chloride (CaClZ), mainly in the

form of solution, has been suggested as an alternative

to sodium chloride (NaCl). In Sweden, CaCl2 has

previously had some use, mainly for prewetting NaCl,

but at present it is not used at all in de-icing treatment.

Investigations of ice and snow melting properties show

that CaCl2 has a more rapid effect than NaCl and that it

is effective at lower temperatures. It is hoped that it will

be possible to use a smaller quantity of CaCl2 and

nevertheless achieve the same de-icing effect as by using

NaCl.

As a flrst step, a study of the literature relating to

the use of calcium chloride solution in winter

maintenance has been made by commission of the

Swedish Road Administration. It contains brief

descriptions of a selection of the investigations

performed up to 1996. The areas studied are ice and

snow melting properties, corrosion, effect on concrete,

environmental impact and economy.

The more rapid effect of CaCl2 is due to the fact that

it is hygroscopic, i.e. attracts moisture and thus goes

into solution more rapidly, and that heat is evolved during

the process of solution. This is clearly demonstrated in

the investigations of ice and snow melting properties in

which the substances in solid form were compared.

Results of studies in which solutions were used indicate

that it is not certain that CaCl2 solution is more effective

than NaCl solution in the temperature range in which

NaCl has a good effect.

As regards corrosion of vehicle bodies and

reinforcement in concrete, in most investigations there

is not a lot of difference between CaCl2 and NaCl. It is

however likely that the risk of corrosion damage to

vehicles is somewhat greater since dirt underneath wings

and similar remains moist longer.
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The effect on concrete due to frost splitting has been

tested in several investigations by freeze/thaw

experiments. After the 50-60 freeze/thaw cycles used

in the investigations reported, the results do not show

any major differences between NaCl and CaCl2 for

modern concrete. On the other hand, CaCl2 also exhibits

a chemical effect on cement concrete. Several

investigations show that under certain conditions cement

specimens are destroyed very rapidly by calcium chloride

solution. A CaCl2 concentration of 30% appears to have

the most critical effect. The reaction also depends on

temperature, and at 5°C the damage is greater than at

40°C.

Some investigations report results and experiences

from the use of CaCl2 for de-icing. A mixture of NaCl

and CaCl2 (dry salt mixture or NaCl prewetted with CaCl2

solution) has been used in most cases, but use of CaCl2

solution is also reported. In the temperature range in

which NaCl is effective, i.e. down to -8°C, the reported

investigations could not demonstrate any major

difference between CaCl2 and NaCl as regards melting

of ice and snow on the road. Several investigations call

attention to problems due to refreezing and that snow

from drifting or new falls adheres to the carriageway

because it remains wet longer after spreading. The most

common objection to the use of CaCl2 is that the higher

material cost is not offset by its higher effectiveness

compared with NaCl.

The negative environmental impacts are no greater

for CaCl2 than for NaCl since it is generally considered

that it is the chloride ion which damages vegetation and

water. It must however be borne in mind that CaCl2

contains more chloride per unit weight.

In the countries where CaCl2 is used for de-icing, it

is mainly used to prewet NaCl, and during periods with

persistent low temperatures when NaCl has little or no

effect.

11
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1 Inledning

Kalciumklorid, CaClZ, har tidigare haft en viss, dock

mycket begränsad, användning men är idag i Sverige helt

borta ur bilden när det gäller vintersaltning. Utomlands,

tex. i USA och en del europeiska länder som tex. Finland

och Tyskland, används däremot fortfarande CaCl2 till en

viss del. Sommartid sprids dock CaCl2 även i Sverige

för dammbindning på grusvägar eftersom det är hygro-

skopiskt, dvs. kan ta åt sig fukt.

Den eutektiska temperaturen för CaClZ, den teoretiskt

lägsta temperaturen vid vilken det kan smälta is, är

-51,6°C vid en koncentration på saltlösningen som är

30,2 % (jfr NaCl - 21 °C vid ca 23 % koncentration).

CaCl2 kan därmed användas som vintersalt för smältning

vid lägre temperaturer än NaCl. I figur 1:1 visas fasdia-

grammen (även kallade löslighetsdiagram) för NaCl och

CaClZ.
Ur fasdiagrammen kan även halkbekämpnings-

medlens smälteffekt delvis utläsas. Då salt smälter snö

och is på vägbanan innebär det att saltlösningen späds

ut till allt lägre koncentration, dvs. man går till vänster

på löslighetskurvan i figuren. Vidare så gäller också att

ju lägre kurvan ligger för en bestämd koncentration des-

to lägre är smälttemperaturen (fryspunkten). Det betyder

alltså att, eftersom löslighetskurvan för NaCl ligger högre

än för CaClZ, det krävs större koncentration (mängd

kemikalie) av NaCl än av CaCl2 för att uppnå en viss

bestämd frystemperatur. För temperaturer över ca - l O°C

är dock skillnaden mycket liten (enligt data ur CRC

Handbook of Chemistry and Physics råder vid dessa

temperaturer t.o.m. det omvända förhållandet).

Jämfört med NaCl har CaCl2 dessutom en snabbare

smältaktivitet på grund av dels hygroskopiciteten som

gör att saltet lättare går i lösning och dels det förhållandet

att CaCl2 avger värme då det går i lösning.

Trots en snabbare effekt och ett större användnings-

område vad gäller temperaturen har användningen av

CaCl2 blivit begränsad på grund av en del nackdelar.

Hygroskopiciteten gör bl.a. att vägbanan efter spridning

i allmänhet förblir våt längre. Korrosiviteten mot bilplåt

är lika stor eller tom. större än för NaCl pga. att

smuts under skärmar etc. hålls fuktigt längre. Den

kanske främsta anledningen till att det inte används för

halkbekämpning i Sverige är dock inverkan på betong-

konstruktioner. Den fysikaliska effekten, avskalning vid

frys/tö-växlingsförsök, är i stort sett densamma eller

tom. något mindre än för NaCl, men till skillnad från

NaCl så uppvisar CaCl2 under vissa förhållanden även

en kemisk effekt genom att det löser cementpastan i

cementbetongen.

En annan begränsande faktor är priset. I Sverige är

CaCl2 ca 4 gånger dyrare än NaCl.

Nu har dock frågan uppkommit om inte CaClZ, och

     

0

-5-' Saltlösning

_10--

_15-_

_20-______2_1 1___________ __ ____.___.___...._.

DC.) 15 _och salt- ' Salt och
-25" lösning saltlösning

'5 I /CGCIZ
g -30« :
d)

Q l
E -35-- |
ll

H I
I.. 0-.

4 I
|

'45" |

I

_ w I ___50_§l, _ _ _ _ __|__ ,_____.__.___.

| I
_55.- Is och salt | |

| 23,3 I 30,2

'50 u | I I I T T I I
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Viktprocent Ca Clg

Figur 1:1 Fasdiagram för CaCl_, och NaCl. (Gustafson, 1985).
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då företrädesvis i form av lösning, ändå skulle kunna

vara ett fördelaktigt alternativ till NaCl pga. av den

högre effektiviteten. Förhoppningen är att en betydligt

mindre mängd CaCl2 ska behövas för att uppnå samma

halkbekämpningseffekt som med NaCl.

Som ett första led i en utvärdering av CaCl2 som

halkbekämpningsmedel har, på uppdrag av Vägverket,

en litteraturstudie genomförts för att fastställa kunskaps-

läget. Litteratursökning har utförts i databaserna Roadline

14

och IRRD. Dessutom har litteratur anskaffats genom

personliga kontakter.

Förutom denna literaturstudie har även frys/tö-väx-

lingsförsök genomförts vid Statens Provnings- och

Forskningsinstitut. Försöken har utförts med 3 olika

koncentrationer av CaClZ, 3, 15 och 30 %, på 3 betong-

kvaliteter. Som referens användes en 3 %-ig NaCl-

lösning. Försöken pågick fram till 200 frys/tö-

växlingscykler.
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2 Smältförmåga

För att jämföra olika halkbekämpningsmedels förmåga

att smälta is kan man utföra olika laboratorieförsök.

Främst tittar man på tre olika egenskaper. Dessa kan

sammanfattas som 1) smältkapacitet, 2) förmåga att

penetrera ett isskikt och 3) förmåga att bryta vidhäft-

ningen mellan isen och underlaget.

2.1 Svenska och nordiska undersökningar

Öberg, G., Gustafson, K., Axelson, L., (1991)
I rapporten redogörs för ett omfattande projekt, benämnt

MINSALT, där man har undersökt olika sätt att minska

skadeverkningarna av salt använt i Vinterväghållningen

utan att trafiksäkerheten försämras. Projektet, vilket

 

pågick under perioden 1985-1991, var uppdelat i tre

delar nämligen utökning av de saltfria regionerna, nya

halkbekämpningsmetoder och nya halkbekämpnings-

strategier. I delen nya halkbekämpningsmetoder tittade

man bl.a. på alternativa kemiska halkbekämpningsmedel

och då främst kalciummagnesiumacetat (CMA) men

även kalciumklorid (CaClz), urea , natriumformiat och

kaliumacetat.

De olika halkbekämpningsmedlens smältförmåga

provades på isblock vid olika temperaturer. Resultat för

-2°C redovisas i figur 2:1 nedan.

Även korrosion och inverkan på betong undersöktes

i laboratorieförsök. Resultaten av dessa redovisas i

kapitel 3.1.

 

Smält-
vatten

1 g )
A

150 -

_ NaCI

_ (IaCl2

- CMA

100 -

- Urea

50*

I I I I I -

15 30 60 120 240

Tid min

Figur 2:1 Smälteffekten hos olika halkbekämpningsmedel vid laboratorieförsök i -2 0C. Försök på isblock. Pålagd salt-

mängd 20g/114 (Jm-7.
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2.2 Utomnordiska undersökningar

Welch, B.H. et al. (1976)

Rapporten är en litteraturstudie där man bl.a. beskriver

kemisk halkbekämpning. En undersökning som redo-

visas är genomförd av Himmelman (1963). Där beskrivs

ett utomhusförsök där några kombinationer av halkbe-

kämpningsmedel testades på en ännu inte öppnad väg i

Minnesota. Testet utfördes i 3 temperaturintervall. Man

använde NaCl (indunstat samt bergsalt), CaCl2 (korn och

flingor), blandning NaCl/ CaCl2 samt salt/sand-bland-

ningar. Halkbekämpningsmedlen spreds relativt smalt (ca

1 m bredd). Vid utläggningen kunde man konstatera att

bergsalt och CaCl2 korn studsade iväg på vägbanan i

större utsträckning än de andra testade saltsorterna.

Trafik som motsvarade 1 440 fordon/dygn simulerades

på vägen. Man studerade hur stor volym is som smältes

av respektive halkbekämpningsmedel under ca 11/2 timme

efter spridning.

Vid jämförelse mellan bergsalt och CaCl2 korn vid

temperaturen -8°C var CaCl2 mer effektivt i början men

efterhand avtog smälthastigheten. För NaCl var smält-

hastigheten i det närmaste konstant upp till 60 minuter

efter spridning. NaCl gick här om CaCl2 när det gällde

total smältkapacitet.

Vid lägre temperaturer kom NaCl inte upp i samma

smältkapacitet som CaCl2 korn och vid temperaturer

under -12°C var NaCl ganska ineffektivt när det gällde

att rensa hjulspåren inom rimlig tid.

Försöket med blandning av 1/3 CaCl2 korn och 2/3

NaCl visade att blandningen låg ganska nära CaCl2 när

det gällde smältkapacitet. Jämfört med indunstat salt var

blandningen något långsammare i början men gick om

efter 30-40 minuter.
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Figur 2:3 Smältkapacitet hos 2/3 NaCl och 1/3 CaCl_,

vid -8.3 oC.

Trost, S. E., Heng, EJ., Cussler, E.L. (1987)

Olika halkbekämpningsmedels förmåga att bryta bind-

ningen mellan isen och vägytan har undersökts som en

funktion av temperatur, typ av vägyta och mängd kemi-

kalie. Ytor av asfalt, betong och tegel gav i stort sett

samma resultat.

De halkbekämpningsmedel som ingick i undersök-

ningen var NaCl, CaClZ, urea och kalcium-

magnesiumacetat (CMA).

I rapporten beskrivs en modell för kemisk avisning

av vägytor och modellen veriñeras med labora-

torieförsök. Modellen identifierar två kritiska faktorer.

För det första visar den hur den maximala frigjorda arean

under isen beror av temperaturen, molvikten och antalet

joner eller partiklar som varje molekyl ger upphov till i

lösning enligt nedan:

män dkemikalie artiklar/'oner er molek l

(molvikt)(antal grader under 0°C)

Denna del av modellen är termodynamisk och base-

ras i stort sett på fryspunktsnedsättning.

Den andra kritiska faktorn är hastigheten med vilken

bindningen mellan isen och vägytan bryts. Denna faktor

är kinetisk och verkar enligt författarna representera en

diffusionskontrollerad process. Denna typ av process

är svår att accelerera.

l tabellen nedan sammanfattas de två kritiska faktor-

erna för de olika halkbekämpningsmedlen som ingick

undersökningen. Slutsatsen som dras av resultaten är att

NaCl förblir det billigaste sättet att frigöra stora ytor av

is från vägytan. Beslut att använda de andra halkbekämp-

ningsmedlen måste baseras på andra faktorer som t.ex.

att de eventuellt är mindre korrosiva.
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Tabell2:] Relatich areor och hastigheterför en bestämd

mängd kemikalie vid -5°C.

    

Kemikalie Area Hastighet

NaCl l 1

CaClz 0,8 l ,2

Urea 0,5 0,8

CMA 0,6 0,6

 

McElroy, A.D. et al. (1988:1)

I det försök som beskrivs i artikeln har man undersökt

penetrationsförmågan och smältkapciteten hos 7 olika

halkbekämpningsmedel (4 rena ämnen och 3 blandningar)

vid temperaturer mellan -l8°C och -4°C. De material

som använts är:

- natriumklorid

- kalciumklorid

° kaliumklorid

° urea

- natriumklorid med tillsats av carboxymethylcellulose

° natriumklorid och kaliumklorid

' natriumklorid och urea.

För att undersöka penetrationsförrnågan användes en

plexiglasskiva med borrade hål som var ca 3 mm i dia-

meter och ca 40 mm djupa. I dessa hål frystes destillerat

vatten som sedan förvarades i klimatrum för att få rätt

temperatur. Vid försökets start placerades 22-24 mg av

varje material på respektive ispelare. Penetrationsdjupet

avlästes sedan under 60 minuter. Om ispelaren smält

jämnt avlästes detta djup. Om ispelaren däremot smält

ojämnt, t.ex. mer längs ena kanten, avlästes två mått.

Dels ett djup som motsvarade en jämn smältning och

dels ett djup för spetsen. Penetrationsdjupet avlästes som

medelvärdet av dessa två djup. Resultatet från försöket

visar att:

- CaCl2 penetrerar isen djupare under de första 30

minuterna vid alla undersökta temperaturer

° vid temperaturer ner till -9°C är penetrationsdjupet

ungefär lika för NaCl och CaCl2 efter 45 och 60

minuter.

° vid -15°C är penetrationsdjupet störst för CaCl2

under hela försökstiden (60 minuter).

Det finns en skillnad mellan CaCl2 och NaCl som inte

syns i siffrorna nämligen att vid användning av CaCl2

smälter isen jämnt över hela ytan medan NaCl tenderar

att smälta isen ojämnt så att all is inte är smält ovanför

smältfronten. Denna skillnad beror på värrneutvecklingen

när CaCl2 går i lösning.

Om man räknar om resultaten till hur lång tid det

skulle ta för olika material att ta sig igenom ett islager

VTI MEDDELANDE 829

ser man att CaCl2 skulle vara effektivare än övriga

testade material. Tabell 2:2 visar hur lång tid det skulle

ta att penetrera ett 3 mmtjockt islager med olika material

och med den komstorlek som använts i undersökningen.

Tabell 2:2 Tidsåtgång att penetrera ett 3 mm tjockt

isskikt.

  

Temp. Tid (min)

(°C) CaClz NaCl KCl Urea

-4 5 10 1 5 15

-7 6-7 15 30 30

-9 7-8 17-18 >60 >60

-15 15 30

       

För att undersöka smältförmågan användes plexi-

glasskivor med hål som var ca22 cm i diameter och

drygt 1 cm djupa. Destillerat vatten frystes i hålen och

proven placerades i klimatkammare för att få rätt temp-

eratur. Vid försökets början lades halkbekämpningsmedel

motsvarande 100 g/m2 (3 oz/ydz) på varje prov. Vid
bestämda tidsintervall sögs sedan smältvattnet från prov-

en upp, smältvattenvolymen mättes och sedan återfördes

smältvattnet till proven. Resultatet från försöket visar att

° efter 10 till 45 minuter har CaCl2 smält betydligt mer

is än NaCl, 2 till 5 gånger beroende på temperatur

(större skillnadju lägre temperatur)

° efter 60 minuter var resultatet för CaCl2 och NaCl

ungefär lika vid en temperatur av -4°C. Vid lägre

temperatur smälte CaCl2 mer is än NaCl även efter

60 minuter, drygt 2 gånger mer vid -15°C.

Trost, S. E., Heng, EJ., Cussler, E.L. (1988)

En undersökning avhalkbekämpningsmedels förmåga

att genomtränga is vid olika temperaturer har gjorts. De

halkbekämpningsmedel som har undersökts är NaCl,

CaClZ, urea och CMA. Huvudsyftet med arbetet var att

ta fram en modell som kan beskriva de fysikaliska

processer som är inblandade vid smältning och

genomträngning av is.

Vatten frystes in i cylindrar med en diameter på 6 cm

och en höjd av 5 om. En uppvägd mängd halkbekämp-

ningsmedel placerades därefter ovanpå isytan.

Efter 1 timme vid -5 0C erhölls följande approximativa

genomträngningsdjup för 1 g halkbekämpningsmedel:

CaCl2 38 mm, NaCl 19 mm, urea 5 mm och CMA 3 mm.

Undersökningen visade att genomträngningshastig-

heten och -djupet var oberoende av mängden kemikalie.

McElroy, A.D., Blackburn, R.R., Kirchner, H.W.,

(1990)

I artikeln beskrivs ett försök där man undersökt olika

halkbekämpningsmedel med avseende på deras förmåga
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att tränga in mellan isen och beläggningen och därmed

bryta isens vidhäftning. De medel som undersökts är:

- kalciumklorid, korn

- kalciumklorid, flingor

- natriumklorid (två produkter)

° kaliumklorid

- urea, korn

° natriumklorid med tillsats av carboxymethylcellu-

lose

° blandning av natriumklorid, kaliumklorid och urea

- blandning av natriumklorid och urea

° CMA.

Proven utfördes på betongprovkroppar som vid till-

verkningen borstats för att ytan skulle likna den som

finns ute på vägarna. Efter härdning av provkropparna

frystes vatten till ett isskikt som var ca 0,3 cm tjockt.

Testerna har gjorts vid 6 temperaturer från -18 0C till

-4 °C och varat i 60 minuter.

Kornen placerades efter Vägning ut på provytan och

man använde färg för att kunna följa smältförloppet.

Resultatet för NaCl och CaCl2 efter 30 och 60 minuter

redovisas i tabell 2:3.

Man undersökte också hur stor kraft det behövdes

för att efter 30 minuter skrapa av isen. Även här var

CaCl2 korn bättre än NaCl. CaCl2 smälte en större area

än NaCl och det krävdes mindre kraft för att ta bort isen.

De slutsatser som redovisas är att i situationer där

isen måste bort snabbt verkar CaCl2 korn vara att före-

dra oavsett temperatur. Vid temperaturer från -4 0C och

uppåt och där man har 45-60 minuter på sig fungerar

NaCl lika bra.

Tabell 2:3 Spridningsarea under isen (cmZ/g).

Blackburn, R.R., (1991)

I artikeln beskrivs ett laboratorieförsök där man testat

hur bra olika halkbekämpningsmedel tränger in mellan

beläggningsytan och ett islager på olika typer av belägg-

ning. De halkbekämpningsmedel som använts är:

- natriumkloridlösning, 26,3 %

- kalciumkloridlösning, 37,3 %

° etylenglykol.

De beläggningar som testats är:

° portland cementbetong (borrkärna och laborato-

rieprov)

- tät asfalt (borrkärna och laboratorieprov)

° dränerande asfalt (borrkärna)

° gummiasfalt (borrkärna).

Man har gjort försöket vid tre temperaturer, -4, -9

och -15°C.

Vid försöket har man fryst destillerat vatten på prov-

kropparna till en tjocklek av ca 0,5 cm. Före frysningen

har man placerat en plugg i mitten på provkroppen för

att få ett hål i isen. I detta hål har man sedan placerat lite

färgningsvätska och det testade halkbekämpningsmedlet.

Proven har sedan fotograferats vid vissa tidpunkter

under de 60 minuter testet varade. Med hjälp av foto-

grafierna har man sedan beräknat den area under isen

som halkbekämpningsmedlet spridit sig över. Denna area

har sedanjusterats så att man fått fram smältkapaciteten

i cm2 för 1 gram halkbekämpningsmedel i lösning. Några

av resultaten redovisas i tabell 2:4.

      

Temp. CaClz flingor CaClz, korn NaCl

30 min 60 min 30 min 60 min 30 min 60 min

-4 (OC) 61 63 82 86 89 93

-7 (°C) 46 49 66 70 58 68

-9 (°C) 40 44 51 55 34 52

-12 (°C) 24 31 38 40 16 29

-15 (°C) 21 25 26 31 8 12

-18 (°C) 22 21 21 25 8 11
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Tabell 2:4 Spridningsarea (cmz/g) på borrkärnor av olika beläggningstyp.

          

Tät asfalt Dränasfalt Gummiasfalt Portland-

cement

Tid (min) 20 60 20 60 20 60 20 60

NaCl -4 0C 33 39 22 30 23 34 21 42

CaClz -4 °C 30 39 20 25 31 46 35 52

NaCl -9 °C 10 14 6 7 8 11 13 15

CaClz -9 0C 18 23 9 14 12 23 25 34

       

Man har också med linjär regression tagit fram en ekva-

tion för utbredningen för varje kombination av halkbe-

kämpningsmedel, beläggningstyp och temperatur. Med

hjälp av ekvationema kan man med givna förutsättningar

(tex. temperatur) göra en prognos av smälteffekten som

funktion av tiden. Se referensen för detaljerad infor-

mation.

Slutsatserna från försöket är att:

° vid -4°C är NaCl-lösning bättre på tät och dränerande

asfalt, dvs. sprider sig under en större yta av isen än

vad CaClZ-lösning gör på samma tid, medan CaClZ-

lösning är bättre på cementbetong och gummiasfalt.

° vid -9 och -15°C är CaClz-lösning bättre på alla

provade beläggningstyper

- vid -4 och -9°C var effekten större på laboratorie-

tillverkade prover än på prover tagna i fält. Man får

alltså vara försiktig med att beräkna effekten ute på

Tabell 2:5 Mängden smältvatten (ml) efter 60 minuter.

vägen enbart efter resultat i laboratorieför-

sök.

Woodham, D., (1994)

I rapporten redogörs för en undersökning av alternativa

halkbekämpningsmedel, däribland kalciumklorid. För att

jämföra de olika halkbekämpningsmedlen utfördes smält-

försök (enligt SHRP H-205.1, H-205.2) och ispenetra-

tionsförsök (enligt SHRP H-205.3, H-205.4). Man

utförde även försök på betong och ett fältförsök. Dessa

redovisas i avsnitt 3.2 och 4.2.

Vid test av smältförmågan spreds de olika halkbe-

kämpningsmedlen ut på isprover av destillerat vatten.

Mängden smältvatten registrerades vid 10, 20, 30, 45

och 60 minuter. Försöket genomfördes vid -15, -9 och

-4 0C. Resultatet efter 60 minuter redovisas i tabell 2:5.

           

   

Typ Namn Smältvolym efter 60 min. (ml)

-15 °C -9 °C -4 °C

Lösning LoTherm 9,3 9,1 17,3

Cryotech C-92 5,5 8,7 9,3

(kaliumacetat)

Cargill (IG-90 4,4 8,2 15 ,0

(natrumklorid +

inhibitor)

Freezgard 4,9 8,3 15 ,5

(magnesiumklorid +

inhibitor)

Fast Kalciumklorid 1 8,8 1 8,2 32,8

Natriumklorid 5 ,2 1 5,7 29,7

CMA 0,0 0,3 1 0,3

S. Dakota (natriumacetat 1 6,3 21 ,7 3 6,0

+ natriumformiat)

Cargill CG-90 13,2 15,7 37,5

(natrumklorid +

inhibitor)

Citrus 15,3 24,2 44,5     VTI MEDDELANDE 829 19



Ispenetrationsförrnågan testades genom att destillerat

vatten först frystes i hål som borrats i en plexiglasskiva.

Sedan lades även en färglösning på isen och allt fick frysa.

Därefter placerades de testade materialen ovanpå ispelar-

na och man mätte hur långt kemikalien trängt ner i isen

efter 3, 5, 10, 15, 20, 30, 45 och 60 minuter. Testet

utfördes vid -15, -9, och -4 °C. Resultatet efter 60 minut-

er visas i tabell 2:6.

Författarna drar slutsatsen att även om andra kemi-

kalier har bättre effekt än NaCl så kompenserar inte detta

det högre priset. Vid låga temperaturer kan däremot den

högre kostnaden vara försvarbar i starkt trafikerade

områden p.g.a. minskningen av olyckor och fördröj-

ningar. Testerna som utförts i denna studie visar att

användning av alternativa halkbekämpningsmedel ur olika

aspekter kan förbättra vinterväghållningen.

Tabell 2:6 Penetrationsdjupför olika halkbekämpningsmedel efter 60 minuter.

              

Typ Namn Penetrationsdjup (mm)

-15 °C -9 °C -4 °C

Lösning LoTherm 31,0 20,6 36,8

Cryotech C-92 23,9 14,7 24,9

(kaliumacetat)

Cargill CG-90 25,1 8,9 11,7

(natriumklorid +

inhibitor)

Freezgard 30,0 34,3 36,8

(magnesiumklorid +

inhibitor))

Fast Kalciumklorid 34,8 36,8 36,8

Natriumklorid 26,4 29,5 36,8

CMA 0,3 0,5 2,8

S. Dakota (natriumacetat 2,3 2,3 7,9

+ natriumformiat)

Cargill CG-90 2,5 2,8 4,3

(natriumklorid +

inhibitor)

Citrus 1,3 2,3 7,4
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3 Korrosion

3.1 Svenska och nordiska undersökningar Korrosionen undersöktes på bilplåt vilka belades med
Öberg, G., Gustafson, K., Axelson, L., (1991) tillverkad smuts blandat med respektive halkbekämp-

I det så kallade MINSALT-proj ektet ingick bl.a. studier ningsmedel och som sedan förvarats i 100 dygn i rums-

av flera alternativa kemiska halkbekämpningsmedel och temperatur och hög luftfuktighet. Resultaten visas i ñgur

(4
0

n
udå främst CMA men även CaClz, urea, natriumformiat

och kaliumacetat.

              

mglcmZ: i? g
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Figur 3:] Viktförlust för bilplåtar utsatta för olika halkbekämpningsmedel.
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3.2 Utomnordiska undersökningar

Locke, C.E., Kennelley, K.J., (1986)
Rapporten beskriver en studie där manjämfört CMAmed

kloridbaserade halkbekämpningsmedel vad gäller korro-

sivitet. Man har även undersökt hur CMA påverkar stål

i betong. I försöket har metallplåtar av olika storlek och

form utsatts för lösningar av respektive kemikalie. Tre

olika typer av tester har utförts: långtidsförvaring, dopp-

ning och sprejning. Man har använt två typer av CMA,

dels en kommersiell produkt, CMA(C), och dels en egen

produkt framställd genom blandning av lika delar kal-

ciumacetat och magnesiumacetat, CMA-(R). NaCl-

lösningarna hade samma molkoncentration som CMA-

lösningarna och CaClz-lösningarna hade samma klorid-

halt som NaCl-lösningarna. De olika lösningar som

användes var:

° CMA(C) 0,50 %, 1,00 %, 2,00 %

° CMA(R) 0,50 %, 1,00 %, 2,00 %

° NaCl 0,30 %, 0,60 %, 1,20 %

° CaCl2 0,285 %, 0,57 %, 1,14 %

° Kranvatten.

Testet med långtidsförvaring utfördes enligt ASTM

G-31-72. Testplåtarna förvarades helt i lösningen, delvis

i lösningen och ovanför lösningen. Under försökets gång

blåstes luft ner i lösningen. Dopptestet utfördes enligt

ASTM G-44. Testplåtarna fick ligga i lösningen 10

minuter och sedan torka i luften i 50 minuter. Vid

sprejförsöket hängde testplåtarna över lösningsytan och

lösning pumpades runt och sprutades på plåtarna. För-

söken pågick i 14-17 månader.

Förutom ren A-36 stål testades också galvaniserad

och målad A-36 stål samt aluminium. Efter försöket

rengjordes testplåtama med syra för att få bort allt korro-

derat material och sedan vägdes proven. Korrosions-

hastigheten beräknades enligt ASTM G-1-81.

En summering av resultatet från test med plåtar av

A-36 stål redovisas i tabell 3:1. De trender som kan

observeras från alla tester av A-36 stål är att plåtarna

korroderar mer i NaCl-lösning än i de andra lösningarna.

Generellt var det sprejtestet som gav mest korrosion.

Man ser också att korrosionshastigheten ökar med stig-

ande koncentration av NaCl och CaClz.

Resultatet från försöken är att NaCl-lösningar är 1,5-

2 gånger mer korrosiva än CaClz-lösningar. Detta beror

på att ett lager av kalciumkarbonat bildas på metallytan

när denna exponeras av CaClZ. Detta lager täcker metall-

ytan och minskar korrosionshastigheten för de långtids-

lagrade metallerna. NaCl är 2-5 gånger mer korrosivt

än CMA och kranvatten.

      

Tabell 3:] Korrosion av A-3 6 plåt (mpy).

Konc. Lösning Långtidsförvaring Dopptest Sprejtest

Vikts-% Helt Delvis Ovanför

0,30 NaCl 10,1 10,9 1,3 10,8 6,9

0,60 NaCl 10,2 14,4 4,6 16,3 10,6

1,20 NaCl 7,6 14,3 7,5 14,0 25,3

0,29 CaClg 2,0 4,3 1,7 7,4 6,6

0,57 CaClz 2,2 4,2 6,6 9,9 8,3

1,14 CaClz 1,7 3,0 1,2 14,7 10,7

0,50 CMA(R) 0,9 2,5 2,8 4,1

1,00 CMA(R) 1,1 1,6 1,0 1,2 2,1

2,00 CMA(R) 0,7 1,4 1,0 0,9 2,8

0,50 CMA(C) 1,7 2,4 1,7 3,4 3,8

1,00 CMA(C) 3,5 2,5 1,2 3,4 3,6

2,00 CMA(C) 3,3 2,5 1,3 2,7 6,8

Kranvatten 4,8 4,4 1,2 6,0 2,7
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D°Itri, EM., (1992)

Boken är en sammanställning av inlägg från konferensen

Alternative Deicing Technologies and the Environment

Conference i Michigan, USA, 1991. Kapitel som

behandlar miljöeffekter finns i avsnitt 6.2.

Ireland, DT: New salt based highway deieers with

improved anti-corrosive properties.

Kapitlet beskriver fyra olika laboratorieförsök (korrosion,

betong, smälthastighet, temperatur) utförda på 6 olika

material. De testade materialen är:

° NaCl

- CaCl2

° Urea

- CG-90®>i<

- CG-90® Surface Saver Deicer (torr)*

° CG-90® Surface Saver Liquid*

*CG-90® innehåller NaCl + inhibitor nedan CG-90® Surface

Saver Deicer/Liquid innehåller MgCl2 + inhibitor.

Korrosionen på plåt testades genom att lägga testplåtar

i respektive lösning. Efter fyra veckor (22 timmar i lös-

ning + 2 timmar torkning varje dygn) kontrollerade man

Tabell 3:2 Resultat från laboratorieförsök.

viktförlusten hos plåtarna. Resultatet har sedan räknats

om så att det procentuella skyddet mot korrosion orsakad

av salt är satt till 100 för rent vatten och O för saltlösning.

Betongprover lades i de olika lösningarna och utsattes

för 50 frys/tö-cykler. Det avskalade materialet vägdes

sedan. Samma omräkning som ovan användes.

Smälthastigheten undersöktes genom att 15 g kemi-

kalie spreds över en iskub med ytan 20x20 cm och temp-

eraturen -9,5°C. Resultatet efter 20 minuter för NaCl

användes som referens och sattes till 1. Ett ämne som

producerade dubbelt så mycket smältvatten på 20

minuter får alltså resultatet 2.

_ Man tog också fram vid vilken temperatur som de

alternativa halkbekämpningsmedlen var lika effektiva

som NaCl är vid -9,5°C under 20 minuter.

Resultaten från försöken redovisas i tabell 3:2.

Testet är utfört för att prova CG-90® i dess olika

former. Ur tabellen ovan går dock att utläsa att CaCl2 är

mindre korrosivt än NaCl, ger mindre skador på betong

än NaCl efter 50 frys/tö-cykler, har en dubbelt så hög

smälthastighet somNaCl och går att använda för halkbe-

kämpning vid en lägre temperatur än vad NaCl gör.

     

Halkbekämpnings- Skydd mot Skydd mot Smälthastig- Lägsta

medel korrosion avskalning het relativt temperatur

p. g.a. salt p. g.a. salt NaCl för effektiv

(%) (%) halkbekämp-

ning (OC)

(IG-90® Surface Saver 144,0 94,5 2,6 -11,7

LiquidTM

CG-90® Surface 118,8 112,5 1,5 -17,2

SaverTM

CG-90® 109,3 -4,6 1,0 -9,5

CaClp_ 56,1 33,9 2,0 -30,0

Urea 90,1 17,2 0,6 -7,8

NaCl 0,0 0,0 1,0 -9,5

Vatten 100,0 100,0

    

VTI MEDDELANDE 829 23



4 Påverkan på betong och armering

Inverkan av kemiska halkbekämpningsmedel på betong

undersöks främst genom frys/tö-växlingsförsök vid

vilka man tittar på avskalningen dvs. hur mycket material

som ett prov förlorar. En annan viktig faktor att ta hän-

syn till när det gäller en betongkonstruktions livslängd

är inverkan av halkbekämpningsmedlen på armeringen i

betongen.

4.1 Svenska och nordiska undersökningar

Chatterji, S., Damgaard Jensen, A., (1975)

För att undersöka orsaken till att CaClz-lösning skadar

cement även vid rumstemperatur utfördes ett försök där

1 cm tjocka skivor av Portlandcement placerades i

burkar med 30%-ig CaClZ-lösning. Cementen var

välhärdad och av god kvalitet. Burkama delades in i fem

grupper. En grupp placerades i 5°C och en i 20°C. De

övriga tre placerades i 40°C. Efter 14 dagar flyttades två

grupper från 40°C och placerades i 5°C respektive

20°C. Alla grupper undersöktes dagligen för att se tecken

på sprickor. Försöket pågick i 36 dagar. Resultatet redo-

visas i tabell 4: 1.

Tabell 4:] Tid 1' dagar till dess första sprickan blir syn-
lig.

     

Lagringsförhållande Dag när första
sprickan
noterades

Kontinuerligt i 40°C -

14 dagar i 40°C sedan i 5°C 16
14 dagar i 40°C sedan i 20°C 28
Kontinuerligt i 20°C 34
Kontinuerligt i 5 0C 20

 

Det förhållande att skadorna inte ökade med tem-

peraturen tyder på att skadorna orsakas av att en kemisk

förening bildas. Man kan också konstatera att de prov-

kroppar som flyttades till lägre temperatur skadades

snabbare än de som förvarats i den lägre temperaturen

hela tiden. Detta kan bero på att de tagit upp mer CaClz-

lösning vid förvaringen i högre temperatur och därmed

innehöll mer lösning som kunde reagera med cementen.

Någon jämförelse med NaCl gjordes inte.

Ingvarsson, H., (1982)

I rapporten redovisas Vägverkets syn på problemen med

betongbroars beständighet både vad gäller nedbrytning

av betongen och andra faktorer som har betydelse för

en betongbros livslängd.

Nedbrytning av betong delas upp i mekaniska (frost-
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sprängning, saltvandring) respektive kemiska (klorid-

angrepp, sulfatangrepp, alkali-kiselreaktioner) orsaker.

Frostsprängning orsakas även av rent vatten men

närvaro av klorider ökar risken för skador. För att öka

betongens beständighet krävs lägre vattencementtal

(maximalt 0,5) och tillsats av luftporbildande medel.

Eventuella skillnader mellan NaCl och CaCl2 berörs inte

i detta sammanhang.

Saltvandring innebär att saltkristaller i betongens por-

er omväxlande byggs upp respektive går i lösning bero-

ende på om porvattenlösningen är övermättad eller

omättad (Pühringer, 1982). Enligt Pühringer orsakar

saltvandringen avflagning av porväggen om denna inte

är vattenavvisande. Det har visat sig att luftporbildande

tillsatsmedel har vattenavvisande egenskaper och alltså

inte enbart skapar luftporema utan även gör dem vatten-

avvisande. Eventuella skillnader mellan NaCl och CaCl2

berörs inte i detta sammanhang.

Flera försök har visat att starka CaClz-lösningar

snabbt bryter ner betong på kemisk väg. Enligt bl.a.

Lawrence & Vivian (1960) verkar nedbrytningen bero

på att kalciumaluminater i cementpastan reagerar med

CaCl2 och bildar saltkristaller av ett komplext salt som

benämns Friedels salt. Reaktionen medför en volym-

ökning som får till följd att betongen bryts ner. Den

beskrivna nedbrytningen sker även i betong med tillsats

av luftporbildande medel. Denna kemiska nedbrytning

sker främst i gränsskiktet mellan cementpasta och bal-

lastkorn. Processen är beroende av CaClz-lösningens

koncentration och av temperaturen. Försök har visat

störst påverkan av 30 %-ig CaClz-lösning samt vid tem-

peraturen 5°C.

Öberg, G., Gustafson, K., Axelson, L., (1991)

I det så kallade MINSALT-projektet ingick bl.a. studier

av flera alternativalkemiska halkbekämpningsmedel och

då främst CMA men även CaClZ, urea, natriumformiat

och kaliumacetat.

Undersökningen av smältförmågan finns redovisad

i kapitel 21 och undersökningen av korrosion finns redo-

visad i kapitel 3.1.

Frostbeständigheten för betong provades av

Stockholms gatukontor där man jämförde lösningar av

CMA (3 %-25 %) med lösningar av NaCl (3 %), CaCl2

(3 %) och MgCl2 (3 %). Försöket utfördes både på en

dålig och en bra betong. För den bra betongen visar

resultatet att skadegraden av CMA ökar linjärt med stig-

ande koncentration. Vid en koncentration på 3 % gav

CMA ca 1/8 så mycket skador som NaCl. Mättad CMA

(25 %) gav dock samma skaderesultat som 3 %-NaCl.

Skadorna av 3 %-CaCl2 var ca 2/3 av skadorna av 3 %-
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NaCl men man refererar till att tidigare prov visat att

CaCl2 angriper betongen kemiskt med stora skador som

följd. Även 3 %-MgCl2 gav betydligt mindre skador än
3 %-NaCl-skadorna men även här refereras till kemisk

nedbrytning.

Resultaten från frys/tö-växlingsförsöken med 3 %-

lösningar redovisas i figur 4: 1. Tendenser för andra kon-

centrationer är inritade i diagrammet enligt Verbeck et.al.

(1957). Enligt Verbeck et al. (1957) har kloridsalterna

en klar topp vid 3-4 % enligt frostprovningsmetoden.

Sedan gäller för NaCl att skadorna avtar med stigande

koncentration. För CaCl2 och MgCl2 däremot sker först

visserligen en minskning med sedan en ganska kraftig

ökning av skadorna vid högre koncentrationer.

Eftersom halkbekämpningsmedlens inverkan på

betongen beror på bl.a. lösningens koncentration,

temperatur och betongkvalitet utfördes ett utomhus-

Avskalning
56 cykler
kglmz

A

1,0-

  

försök där provkuber av tre olika kvaliteter placerades

ut och sedan besprutades med olika halkbekämpnings-

medel varje vardag då temperaturen låg mellan -10°C och

+5°C. Försöket pågick under tre vintrar. De provade

lösningarna, samtliga mättade, var CMA, NaCl, CaCl2

och MgCl2 samt vatten som referens. Proverna analy-

serades sedan på Statens provningsanstalt (SP) med

avseende på tryck- och spräckhållfasthet, karbonise-

ringsdjup, frostbeständighet, kloridjonhalt, acetathalt och

tunnslipsanalys (Andalen, A. 1990). Man gjorde även en

analys på VTI då man efter ett år mätte avskalningen på

proven (Gustafson, K. 1987). Resultaten från denna

analys överensstämmer i stort sett med tidigare labora-

torieförsök avseende frostbeständighet nämligen att vid

frys/tö-växling är skadorna störst för NaCl, något mindre

för CaCl2 och minst för MgCl2 och CMA.

1'5 2b 2'5 '
Salthalt °/o

Figur 4:] Frys/tÖ-växlingsförsök med olika halkbekämpningsmea'elpå betong. Prov med 3 %-lÖsningar av NaCl,
CaC12 och MgClZ och 3-25 %-lösningar av om. Viktförlust efter 56 cykler. Trenderför NaCl, CaClZ och MgC12

efter Verbeck et al. 1957.
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Resultat från analyserna gjorda på SP (Andalen, A.

1990)

Betongprovernahade utsatts för tre vintrar med saltspray

enligt ovan när testerna utfördes. De använda betong-

kvalitetema var (vct = vattencementtal):

- K30 (vct 0,6) utan luft

- K40 (vct 0,5) utan luft

- K40 (vct 0,5)med lufttillsatsmedel Barra 55 L .

Resultaten för viktförlust och hållfasthet redovisas i

tabell 4:2, 4:3 och 4:4.
Kloridj onhalten har mätts på fem olika djup i proverna

betecknade A-E. Dessa definieras enligt:

Tabell 4:2 Viktförlust i %, medelvärden av 5 prov.

- A - 0-10 mm, gjutytan

° B - 20-30 mm

° C - 70-80 mm

- D - 120-130 mm

- E - 140-150 mm, formytan.

De olika föreningarna ger olika kloridjonhalter och

inträngningsdjup vilket möjligen orsakas av att klorid-

jonen är olika hårt bunden till den positivajonen. Gjutytan

som i redovisningen betecknas A har vid fältförsöken

varit placerad nedåt, dvs. halkbekämpningsmedlen har

sprutats på den yta som betecknats E. Resultaten visas

itabell 4:5.

                     

Halkbekämpningsmedel Betongkvalitet

K30 K40 K40+luft

Vatten 1,79 1,39 1,28

CMA Verdugt 1,71 1,08 1,16

CMA Chevron 1,72 1,11 1,08

NaCl 3,08 1,38 1,05

CaC12 2,12 0,84 0,70

MgClz 1,94 1,22 1,30

Tabell 4:3 Tryckhållfasthet (MPa).

Vatten CMA NaCl CaClz MgClz

(Chevron)

K30 62,3 61,2 48,1 53,3 56,1

K40 77,8 74,1 59,1 68,9 68,3

K40+luft 55,6 58,3 57,4 57,5 55,1

Tabell 4:4 Spräckhållfasthet (MPa samt % av tryckhållfasthet), medelvärde av 2prov.

Vatten CMA NaCl CaClz MgClz

(Chevron)

K30 MPa 4,39 4,10 3,68 4,45 4,61

% 7,1 6,7 7,6 8,4 8,2

K40 MPa 4,32 4,83 4,55 5,03 4,69

% 5,6 6,5 7,7 7,3 6,9

K40+luft MPa 3,45 3,68 3,93 4,01 3,93

% 6,2 6,3 6,8 7,0 7,1
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Tabell 4:5 Kloriayonhalt i viktprocent av cementmänga'en, medelvärden av 2prov.

      

Kvalitet Behandling Nivå A Nivå B Nivå C* Nivå D Nivå E

K30 NaCl 3,5 2,9 0,9 1,5 2,6
K30 CaClz 4,5 2,4 0,3 0,8 1,3
K30 MgCl2 3,1 1,4 0,8 ' 0,7 1,6
K40 NaCl 2,7 1,7 0,1 0,8 2,3
K40 CaClz 1,9 0,9 <0,1 0,3 0,9
K40 MgC12 1,5 0,5 <0,1 0,2 0,11
K40+ NaCl 2,4 1,7 <0,1 0,7 2,1
K40+ CaClp_ 2,5 1,2 <0,1 0,5 1,2
K40+ MgCl2 1,7 0,4 <0,1 0,7 1,3

     

* endast 1 prov

Slutsatser om CaC12 i rapporten

CaCl2 har en snabbare effekt och kan användas i ett

större temperaturintervall än NaCl. Det faktum att CaCl2

avger Värme då det går i lösning medan det för NaCl

åtgår Värme har mindre betydelse vid spridning av

befuktat salt eller lösning eftersom saltlösning då redan

bildats. Trots fördelarna har användningen av CaCl2 blivit

begränsad p. g.a. sina stora nackdelar. Vägbanan förblir

i allmänhet våt längre efter spridning, korrosiviteten mot

bilplåt är lika stor men den främsta orsaken till att CaCl2

inte används för halkbekämpning i Sverige är att man

befarar en starkt negativ inverkan på betongkonstruk-

tioner.

Peterson, 0., (1991)

I rapporten redogörs för en undersökning av den kem-

iska påverkan av halkbekämpningsmedel på betong. l

försöken placerades cementprovkroppar i lösningar av

fyra olika halkbekämpningsmedel samt i vatten som

referens. Cement med olika vattencementtal (vct), 0,45

respektive 0,60 provades och försöket utfördes vid två

temperaturer, +5°C och +20°C. Inga prover har utsatts

för frysgrader. De halkbekämpningsmedel som testades

var natriumklorid (NaCl), kalciummagnesiumacetat

(CMA), kalciumacetat (CaAcZ) och kalciumklorid

(CaClZ). I ett första skede var alla lösningar mättade. De

testade egenskaperna var längdförändring, vikt-

förändring, pH-Värde, böjdraghållfasthet och tryckhåll-

fasthet. Provkropparna förvarades 22 månader i lös-

ningen.

Längdförändring

Man hade tre provkroppar per förutsättning. Alla prov-

kroppar krympte ca 0,4 mm/m under härdning innan de

placerades i respektive lösning.

De provkroppar som legat i vatten och hade vct 0,45

ökade netto ca 0,2 mm/m under den första månaden.

Därefter skedde ingen ytterligare längdökning. Prov-
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kropparna med vct 0,60 ökade också något i längd under

den första månaden i vattnet men inte tillräckligt för att

kompensera för minskningen under härdningen.

För provkropparna som legat i mättad NaCl-lösning

kunde man för 0,45-proven se ungefär samma resultat

som för vatten under den första månaden. Därefter ökar

provkropparna ytterligare med ca 0,25 mm/m under

återstoden av försöket Vilket gav en sammanlagd längd-

ökning på 0,4-0,5 mm/m från tillverkning. I 0,60-proven

var längdökningen betydligt mindre.

De CMA-provkroppar med vct 0,45 och som lagrats

i 5°C ökade inte mer i längd än de som lagrats i vatten.

De provkroppar som lagrats i 20°C däremot ökade

snabbare i längd och efter 6 månader hade en provkropp

gått sönder och de andra två var rikligt korroderade.

Försöket avbröts då. Provkropparna med vct 0,60

expanderade kraftigt redan under de första månaderna.

Försöket i 20°C avbröts även här efter 5 månader.

För CaAc2 visar resultaten att alla provkroppar expan-

derat kraftigt och snabbt utan att det uppstod sprickor.

Provkroppar med vct 0,45 expanderade mer än de med

vct 0,60. Provkroppar lagrade i 20°C expanderade mer

än de lagrade i 5°C.

Eftersom provkropparna i mättad CaClz-lösning inte

påverkats flyttade man efter 7 månader två provkroppar

från varje delförsök till mindre koncentrerade lösningar

(3,0 respektive 4,5 mol/liter). I 3,0-mol lösningen för-

stördes provkropparna på bara några dagar. Det berodde

inte i första hand på att provkroppen blev längre utan

att sidorna expanderade och lossnade från kärnan. Tro-

ligen orsakas expansionen av bildandet av

Ca5C12(OH)8'10H20. Vid koncentrationer över 4-mol/l

bildas istället Ca2C12(OH)2'H20. I 4,5-mol lösningen

expanderade alla fyra proven något men intrycket var

att den inte gjorde mer skada än den mättade lösning.

Det ansågs dock troligt att det faktum att provkropparna

tidigare legat i mättad lösning till viss del förhindrade

skador. När man senare undersökte provkropparna såg
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man att den inre delen efter lagring i mättad CaClZ-lösning

fortfarande var torr. Förklaringen till detta var att prov-

kroppen troligen inte innehöll tillräckligt med vatten för

den väntade reaktionen.

Vzktförändring

Provkropparna vägdes 2 dagar efter tillverkning och

denna vikt användes som referens. Efter 6 dagars våt-

härdning samt efter 20 dagars härdning i luft vägdes

provkropparna igen och lades därefter ner i respektive

lösning. Första Vägning efter försökets början gjordes

efter en månad och därefter vägdes provkropparna

normalt varje månad tills försöket avslutades. Under

härdningen minskade provens vikt och minskningen var

som väntat större för prov med vct 0,60 än de med 0,45.

Vikten på provkropparna som lagrats i vatten var

redan efter en månad större än vad den var efter våt-

härdning. Under hela lagringsperioden fortsatte sedan en

långsam viktökning. Viktökningen var större för 0,45

proven än för 0,60 proven men det var ingen större

skillnad mellan +5°C och +20°C.

För provkropparna lagrade i NaCl ökade vikten

mindre än för provkropparna lagrade i vatten vid vct 0,45

och mer för provkroppar med vct 0,60. Viktökningen

var liksom för de provkroppar som lagrats i vatten

mycket liten.

Efter en månads lagring i CMA-lösning hade prov-

kropparna ökat i vikt men inte till nivån vid tillverkning.

Efter två månader började provkroppamas vikter minska

särskilt för de prov som lagrats i 20°C. Efter 15 månader

återstod för 0,60 prov i 20°C endast 252 g av ursprung-

liga 558 g. Vid 5°C var minskningen inte lika snabb och

det kan vara orsaken till att användning av CMA som

halkbekämpare enligt amerikanska experiment är ofarlig

för betong.

Liksom i vatten och NaCl ökade vikten för prov-

kropparna lagrade i CaAc2 något under försökets gång.

Ökningen var något större för provkropparna med vct

0,60 än för de med 0,45.
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Provkropparna som lagrades i CaCl2 vägdes en extra

gång efter 5 dagar eftersom man förväntade sig en snabb

försämring. Vid denna tidpunkt visade provkropparna en

viktökning liknande den för provkroppar som lagrats i

CaAcz. Vid alla senare mätningar och speciellt vid 20°C

minskade provkropparna med vct 0,45 några få gram

medan de med vct 0,60 inte förlorade någon vikt alls.

Förklaringen var uppenbar efter att provkropparna

tryckts sönder. Trots lång lagring i saltlösning var kärnan

i provkropparna torra. Endast de yttre 1-5 mm var våta

p. g.a. kapillär insugning av saltlösning. Den torra kärnan

berodde på avdunstning av vatten i cementpastan och

diffusion av ångan till den mättade lösningen. För de

provkroppar som sedan flyttades över till en 4,5-mol

lösning var det våta lagret något tjockare men fortfarande

var kärnan torr. Detta förklarar troligen varför prov-

kropparna inte tog skada av lagringen. Alla provkroppar

som förvarades i 3,0-mol lösningen förstördes snabbt.

Om provkropparna sprej as med CaClz-lösning och sedan

förvaras i luft, som betongen i en bro, bestäms koncen-

trationen av saltlösningen på provkroppens yta av den

relativa luftfuktigheten (RH). Vid 40 % RH vid +5°C och

32 % RH vid +20°C kommer saltlösningen att bli mättad

och inga skador uppträder. Vid 77 % RH blir lösningen

2,8-mol och denna lösning kommer att genom expan-

sion skada provkroppen svårt liksom skedde i 3-mol

lösningen. Vid 91 % RH blir lösningen ännu mer

utspädd, ca 1,4-mol, och denna lösning är inte mer

skadlig för proven än den mättade lösningen.

Relationerna mellan relativ luftfuktighet och CaClZ-lös-

ningen koncentration har beräknats enligt Hedenblad

(1987)

Hållfasthet

Efter att cementprovkropparna lagrats i sina lösningar

testades deras böj draghållfasthet. Normalt testades sedan

också tryckhållfastheten på de två delarna av varje prov-

kropp. Resultaten redovisas i tabell 4:6 och 4:7.
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Tabell 4:6 Böjdrag- och tryckhålüasthet hos cementprovkroppama efter 22 månader.

                   

Vct temp test vatten NaCl CMA CA2

0,45 5°C bÖj MPa 8,3 9,1 8,1 9,2

std 0,3 0,4 0,4 0,1

tryck MPa 67,4 60,2 55,9

std 2 2 2

kvot tryck/höj 8,3 6,6 6,1

0,60 5°C böj MPa 6,4 6,0 7,9 5,4

std 0,3 0,4' 0,3 0,5

tryck MPa 47,4 42 39,4 30,1

std 1,0 1 3 2

kvot tryck/höj 7,4 7,0 5,0 5,6

0,45 20°C böj MPa 8,7 8,0 12 9,4

std 0,3 0,2 2 0,8

tryck MPa 73,7 60,7 53,4

std 3 2 3,5

kvot tryck/höj 8,5 7,5 5,7

0,60 20°C böj MPa 6,6 6,3 3,6

std 0,3 0,5 0,2

tryck MPa 53,6 43,3 26,9

std 0,8 2 1

kvot tryck/höj 8,3 6,9 7,5

Tabell 4:7 Böjdrag- och tryckhållfasthet hos cementprovkroppama efter 31 månader.

Vct temp test vatten CaClz CaClz CAZ

(22mån) 4,5 mcl mättad mättad

0,45 5°C böj MPa 8,3 11,4 11,0 6,4

std 0,3 1,2

tryck MPa 67,4 56,4 57 40

std 2 3

kvot tryck/böj 8,3 4,9 5,2 6,3

0,60 5°C bÖj MPa 6,4 8,3 8,2 4,3

std 0,3 0,2

tryck MPa 47,4 32 36,9 21,5

std 1,0 2,0

kvot tryck/höj 7,4 3,9 4,5 5,0

0,45 20°C böj MPa 8,7 8,8 11,2 2,3

std 0,3 0,2

tryck MPa 73,7 51 52 21,8

std 3 1,0
kvot tryck/höj 8,5 5,8 4,6 9,4

0,60 20°C böj MPa 6,6 7,8 8,0 3,1

std 0,3 0,1

tryck MPa 53,6 30,5 32 18,6

std 0,8 1,3

kvot tryck/höj 8,3 3,9 4,0 6,0
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Ewertson, C (1998)

Frys/töväxlingsförsök enligt svensk standard SS 13 72

44 har nyligen genomförts vid Statens Provnings- och

Forskningsinstitut. 3 olika betongkvaliteter har expo-

nerats för CaClZ-lösning av 3 olika koncentrationer, 3,

15 och 30 %, av samt en 3 % NaCl-lösning. Undersök-

ningen ingår i samma projekt som denna litteraturstudie.

De tre betongkvaliteterna är enligt följande:

A Betong tillverkad med Slite standard cement utan

lufttillsats vilken ska efterlikna en äldre brobetong.

Förväntat dålig frostbeständighet vid provning med

3 % NaCl-lösning

Betong tillverkad med Degerhamn anläggnings-

cement och lufttillsats motsvarande en modern

anläggningsbetong. Uppskattas ha mycket god frost-

beständighet vid provning med 3 % NaCl-lösning.

Betong tillverkad med Degerhamn anläggnings-

cement, 5 % kiselstoft och lufttillsats vilken för-

väntas få en ökad användning i framtiden. Uppskattas

ha mycket god frostbeständighet vid provning med

3 % NaCl-lösning.

Resultaten från försöken, vilka har fortgått under ca

200 frys/töcykler (FTC), redovisas i figurerna nedan.

Följande slutsatser dras:

För betongkvalitet A erhålls mindre skador i form av

avskalning med användning av CaClz-lösning som

frysmedium än med 3 % NaCl-lösning.

För anläggningsbetong av god kvalitet (B och C) har

mycket små skador erhållits med 3 % NaCl, 3 %

CaCl2 samt 30 %CaCl2 som frysmedium.

Frysmedium i form av 15 % CaClz-lösning har för

samtliga provade betongkvaliteter givit stora skador

vid exponeringstider överskridande, för betongkvali-

tet A ca 50 FTC, och för betongkvalitet B och C 100

FTC respektive 200 FTC. Resultatet är i överens-

stämmelse med Verbeck & Klieger (1957), vilka kom

fram till att en ökning av skadorna erhålls vid provning

med en 16 % CaClZ-lösning jämfört med lägre kon-

centrationer. Enligt Betonghandboken beror de ökade

skadorna på kemiska angrepp.
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4.2 Utomnordiska undersökningar

Tritthart, J., (1990)

Trots att det bara är de fria kloridjonerna som kan skada

stålet i armerad betong används ofta den totala klorid-

halten när korrosionsrisken ska bedömas. Det vore

värdefullt att veta den exakta kloridkoncentrationen i

porvattnet i cementen och vilka faktorer som påverkar

kloridbindningen. Undersökningen visar att den reste-

rande kloridkoncentrationen i porvattnet i betongprov

som tillverkats av samma cement och med ett totalt

kloridinnehåll på 1% varierar kraftigt beroende på

betongens vattencementtal och vilken kloridlösning som

använts (NaCl eller CaClz).

Flera författare (Hausmann, 1967, Gouda 1970) har

visat att förhållandet mellan kloridjoner och OH-joner i

porvattnet (Cl/OH-kvot) är ett bättre mått på korrosions-

risken än den totala kloridhalten och att korrosionsrisken

skulle öka med ökad Cl/OH-kvot.

I det beskrivna försöket har man tillverkat ett antal

cementprover som sedan fått ligga i olika lösningar med

tillsats av klorider. Resultatet visar att (Zl-koncentrationen

i porvattnet ökar kontinuerligt med högre totalt klorid-

innehåll medan OH-koncentrationen ökar vid använd-

andet av NaCl och minskar med CaClZ. Tillsats av NaCl

resulterar i högre koncentration av såväl C1- som OH-

joner än vid tillsats av CaClz. Försök med konstant klo-

ridtillsats visar att koncentrationen av såväl C1- som OH-

joner minskar med ökande vattencementtal men i olika

grad. Genom att istället studera Cl/OH-kvoten i por-

vattnet finner man att det inte är någon större skillnad

mellan NaCl och CaCl2 eftersom tillsats av CaCl2 redu-

cerar både C1- och OH-halten. Man ser också att Cl/OH-

kvoten ökar när vattencementtalet minskar. Detta strider

mot alla praktiska erfarenheter troligen för att många

andra faktorer spelar in.

Man har också undersökt kloridbindningen genom

att lagra cementskivor i olika lösningar där kloridhalten

hållits konstant på fem olika nivåer. Resultaten visade att

kloridhalten i cementen ökade med ökad kloridhalt i

lösningen. Man kunde också se att lösningens pH-värde

hade stor betydelse. Ju högre pH-värde desto mindre

klorid bands i cementen. Däremot hade vattencement-

talet mindre betydelse.

Maultzsch, M., Stichel, W., Vater, E-J., (1992)

I rapporten beskrivs en jämförande studie där man under-

sökt effekten av NaCl och en saltblandning (80% NaCl

+ 20 % CaClz) på betong, armerad betong och asfalt-

beläggning under fältmässiga förhållanden. Provkroppar

av armerad betong placerades ut längs huvudvägar i

Berlin och man upprättade testareor. Provkropparna

utsattes för normala halkbekämpningsåtgärder under tre

vinterperioder. Samtidigt gjordes laboratorieförsök för
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att fastställa verkningarna av de två saltsorterna. Sam-

manfattningsvis orsakade andelen CaCl2 i saltblandning-

en partiellt något större skador på betongen än NaCl. Det

fanns dock under naturliga väderomständigheter inga

avgörande skillnader. Det samma gäller för korrosion på

. armerad betong och för påverkan på beläggningar på

vägarna. En reduktion av skadorna genom att införa

saltblandning kan dock uteslutas.

Efekt på betong

Man har undersökt påverkan av betong p.g.a. saltan-

vändning och då främst kloridupptag och kloridjonens

inträngningsdjup i betongen. Betongproverna har utsatts

för NaCl, blandning av NaCl och CaCl2 (80 % NaCl,

20% CaClz) och som referens vatten. Tre typer av prov

har utförts. I laboratorieförsök undersökte man lösnings-

upptagande genom kapillärkraft, diffusionskoefficienter,

kloridupptagning, mineralförändringar och längdändring.

Dessutom gjordes frys/tö-växlingsförsök där man tittade

på avskalning och på temperaturen i ytan och i kärnan.

Förutom laboratorieförsöken gjordes även fältförsök.

Ett försök gjordes där betongplattor placerades ut på en

plats utanför något vägområde och där man sj älva spred

salt på plattorna och ett där provkroppar placerats vid

vägen och som därmed utsattes för konventionell halkbe-

kämpning.

Laboratorieförsök

Den kapillära lösningsupptagningen undersöktes för 2

och 4 %-iga lösningar av NaCl respektive saltblandning.

Provkroppar av cement placerades i behållare med res-

pektive lösning och lösningsnivån hölls konstant under

försökets gång (3 dagar). Man tittade på viktökningen

av proverna och försöket visade endast små skillnader

mellan saltsorterna. Låg NaCl-koncentration visade något

större och snabbare upptagning.

För att fastställa diffusionskoefficienten för Cl-j onen

placerades en behållare ovanpå provet och häri hälldes

lösningarna (4 % NaCl- respektive blandsalt-lösning).

Lösningarna byttes i början ut varannan vecka och senare

var tredje vecka. Hela försöket pågick i 570 dagar. Vid

vissa tidpunkter plockades ett prov per saltsort ut och

man mätte hur långt klorider trängt in. Försöket visade

en något högre diffusionskoefñcient för saltblandning

än för NaCl.

I ett lagringsförsök förvarades cementprover i salt-

lösning (NaCl respektive saltblandning) med

koncentrationerna O, 4, 8 och 20 % under 3 år. Man tog

under försökets gång ut prover för att följa utvecklingen

vad gäller kloridhalt, bildning av Friedels salt (se

Ingvarsson, 1982), förlust av kalciumhydroxid

(Ca(OH)2), hållfasthet och längd. Man kunde se att

prover lagrade i saltblandning förlorade mer kalcium-
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hydroxid samt att de också förlorade något mer av sin

hållfasthet. I övrigt var det inga skillnader mellan NaCl

och saltblandning. Totalt sett var skillnaden liten.

Betongprover lagrade i saltlösning med samma kon-

centrationer som ovan utsattes för frys/tö-växling. Efter

60 cykler varavskalningen ungefär samma för salt-

blandningen som för NaCl. Av stor betydelse var dock

betongkvaliteten och saltkoncentrationen. Störst avskal-

ning erhölls vid 8 % lösningskoncentration. Tempera-

turmätningarna visade på skillnader i upptagande och

avgivande av energi vid upptining respektive frysning.

Vid smältning av is verkade en blandsaltbehandlad betong

använda mer energi än vid NaCl-påverkan. Eftersom

CaClZ-delen avger lösningsvärme kan spridning av salt-

blandning minska den temperaturchock som kan erhållas

vid spridningav NaCl.

Fa'ltförs Ök

Fältförsöken med egen kontrollerad saltspridning utförd-

es på tre betongkvaliteter. Dagar medvinterväder spreds

salt i tre omgångar motsvarande 40 g/m2 på plattorna.

Kloridhalten uppmättes i olika lager av betongen och en

NoCl

visuell bedömning av skadorna gjordes. Resultaten visar

att avskalningen på ytan p.g.a. saltning är begränsad på

högvärdig betong. Efter sammanlagt tre vinterperioder

kunde någon nämnvärd avskalning inte fastställas. Små

sprickor som uppstår i betongen gör att bl.a. saltlösning

kan tränga igenom betongen till armeringen och därmed

utgöra en fara. Redan efter en vinter inträffar i detta fall

rostfällning. Man kan också se kalkavlagringar på saltut-

satta prover men inte på de saltfria. Den kalklösande och

rostfrämjande verkningen av saltet är här tydlig.

Fältförsöket där kantsten och plattor av betong

placerats ut på gatorvisade på samma resultat som ovan.

Kloridupptaget i betongproverna beror i första hand på

betongkvalitet och mindre på saltsort.

Fältförsöken visade vidare att tre spridningssäsonger

var för kort för att säkert kunna bedöma långtidsför-

hållanden av stålarmerad betong och kunna jämföra de

båda saltsorterna. Ytterligare ett resultat från fältförsöket

var kloridupptagningen som man kunde se i proven på

en saltfri sträcka. Här syntes tydligt att man måste räkna

med saltskador också utanför saltbelastade gator.
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Sammanfattningsvis kan sägas att andelen kalcium-

klorid i saltblandningen i princip kan leda till en större

påfrestning på betongen än den som utgörs av ren NaCl.

Skillnaderna i verkan från saltblandning och NaCl var

dock små. Under praktiska förhållanden visadedet sig,

så långt man efter den begränsade försöksperioden

kunde bedöma, att saltblandning inte var skadligare för

betong än NaCl. Dock kunde inget sägas om långtids-

påverkan på armerad betong av saltblandning i vanlig

vinterväghållning.

Korrosion av armeringsstål

Man har genomfört försök där ren plåt respektive stål

ingjuten i betong utsatts för salthaltiga lösningar med

NaCl, NaCl/CaC12 och CaCl2. Sammantaget visade

laboratorieförsöken att korrosiviteten av salterna NaCl

och CaCl2 gentemot armeringsstål i cementhaltigt bygg-

nadsmaterial inte skiljer sig signiflkant åt. I tillräckligt hög

koncentration sades båda salterna kunna förstöra passiv-

skiktet på stål och få armeringsstålet i betong att korro-

dera. De små och motsägelsefulla skillnaderna som
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observerades mellan båda salterna ansågs inte relevanta

för byggpraxis. Korrosionshastigheten ökar visserligen

med ökande salthalt i betongen men är dock lite, eller

inte alls, beroende av kloridens positiva jon. Härvid

ansågs inflytandet av betongegenskaperna väsentligt

överstigande den av saltsort.

Woodham, D., (1994)

För att undersöka korrosionen på armering i betong har

man gjort ett test med testceller som tillverkats enligt

SHRP H-205. 12. Själva testet går ut på att man kopplar

in ett 100 Ohm motstånd mellan det översta och det

understa armeringsstålet. På testcellernas sätts kanter fast

för att hålla kvar lösningen på testcellens ovansida. Man

fyller upp med 500 ml lösning som får vara kvar i två

veckor. Sedan töms den och provet får stå i två veckor

till. Denna fyraveckors-cykel utförs 20 gånger. Under

hela förloppet registreras spänningen över motståndet

och detta konverteras till korrosionsström med hjälp av

Ohms lag. Resultatet visas i tabell 4:8.
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Tabell 4:8 Medelkorrosz'on för olika halkbekämpningsmedel.

   

Halkbekämpningsmedel Totala medelkorrosionen

(Coulombs) efter 580

dagar
kalciumklorid 505

CMA 0

magnesiumklorid . 21 1

magnesiumklorid med inhibitor 91

natriumklorid 487

   

Den undersökning på betong som gjorts innebar att

betongkuber förvarades i lösningar med olika halkbe-

kämpningsmedel i 48 timmar och därefter utsattes för

frys/tö-växlingar mellan -9°C och +2°C. Varje frys/tö-

cykel varade i 6 timmar. Lösningarnas koncentration

bestämdes av den teoretiska mängd kemikalie som

behövs för att sänka vattens fryspunkt till -7°C. Efter

50 frys/tö-växlingar testades kubernas tryckhållfasthet.

Som kontroll testades kuber som förvarats i destillerat

vatten och kuber som varken förvarats i någon lösning

eller utsatts för frys/tö-växlingar. Man använde fyra

kuber av varje sort utom för NaCl och CMA där man

använde 8 kuber.

Testet visar att CMA minskar betongens styrka med

20 % på signifikansnivå 0,10. Övriga kemikalier för-

svagar inte signifikant betongkuberna. Detta befanns

något överraskande vid jämförelse med andra data.

Cody, R.D. et al. (1996)

Artikeln beskriver ett försök där man undersökt hur

betongprover från befintliga vägar påverkas av klorid-

baserade halkbekämpningsmedel. Provkroppama, vilka

är tagna på fem olika vägar, delades in i två grupper

baserat på livslängd. Den ena gruppen, med en livslängd

> 40 år, benämndes beständig betong medan den andra

med en livslängd < 16 år benämndes icke beständig

betong. Utsågade prov avprovkropparna har utsatts för

frys/tö-cykler, våt/torr-cykler och kontinuerlig förvaring

i lösningar av NaCl, CaCl2 och MgClZ. De koncentra-

tioner som använts är 0,75 mol och 3 mol. Man har

använt relativt höga koncentrationer och temperaturer

för att skynda på förloppet så att man kunde få resultat

efter relativt kort tid.

En frys/tö-cykel bestod av lagring i lösning (60°C) i

5,5 dygn, luftkylning till 25°C, frysning i 24 timmar

(-4°C eller -70°C), luftvärmning till 25°C, nedläggning
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i lösningen (250C) och lagring där vid 60°C i 5,5 dygn.

Varje delförsök avbröts när man kunde se betydande

försämring hos några prov.

En våt/torr-cykel bestod av lagring i lösning (60°C)

i 5 ,5 dygn, torkning i 24 timmar (60°C eller 90°C), luft-

kylning till 25°C, nedläggning i lösningen (25°C) och

lagring där vid 60°C i 5,5 dygn. Varje delförsök avbröts

när man kunde se betydande försämring hos några prov.

De prov som lagrades kontinuerligt i testlösningama

förvarades i 222 dygn i förseglade behållare vid 60°C.

Efter experimenten skölj des proven av och torkades

i rumstemperatur. De granskades sedan för att fastställa

försämringens mönster. Vissa prov undersöktes också

i mikroskop. Man tittade på i vilken grad som provet fallit

sönder samt på sprickor. Den relativa omfattningen av

försämringen kan representeras av hur länge varje del-

försök pågick. Även om det observerades betydande

skillnader mellan de olika kloridema i samma delförsök

uppstod de största försämringarna vid våt/torr-försök

med 3 mol-lösning och torkning i 90°C. Delförsöket fick

avbrytas efter 4 cykler (26 dygn). De minst skadliga

experimenten var våt/torr-försök med 0,75 mol-lösning

och 60°C torkning samt 0,75 mol-lösning och -4°C

frysning. Båda krävde 16 cykler (104 dygn) för att

betydande skador skulle uppstå.

Resultaten visade att MgCl2 gav mest skador och

därefter kom CaClz. Proven från NaCl-lösningar var

relativt oskadade utomvid frys/tö-växling med 0,75 mol-

lösning och vid våt/torr-växling vid hög temperatur.

De slutsatser som dras är att även om NaCl orsakar

skador på betongen kan MgCl2 och CaCl2 resultera i

betydligt större skador. Långtidsanvändning av medel

med kalcium- eller magnesium kan medföra att betong-

vägar skadas snabbare och därför måste man vid

användning av dessa medel noggrant observera vägarna

för att upptäcka skador i ett tidigt skede.
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5 Halkbekämpning

För att se hur ett halkbekämpningsmedel fungerar i

praktisk användning utförs fältförsök med spridning av

medlen ute på vägar. Man tittar t.ex. på hur länge saltet

ligger kvar på vägen och hur friktion eller väglag

utvecklas.

5.1 Svenska och nordiska undersökningar

Gustafson, K., (1985)

Rapporten beskriver de prov med befuktat salt som

utfördes vintrarna 1980/81 till 1983/84 i Sverige. De tre

första åren användes CaClz-lösning för befuktningen

men sedan gick man över till NaCl-lösning p. g.a. att man

befarade att kalciumkloriden skulle vara aggressiv mot

betong. Vid proven har fördelningen mellan torrt salt och

lösning varit 70 vikt-% NaCl och 30 vikt-% lösning.

Befuktningen skedde på spridartallriken. Koncentration-

en av lösningarna varca 30 % för CaCl2 och 23 % för

NaCl. Mängden torrt salt minskades med 30 vikt-%

samtidigt som 30 vikt-% lösning tillsattes. Det innebar

en minskning av spridd saltmängd med 18 % respektive

23 % om samma giva användes.

Syftet med försöket var att utvärdera det befuktade

saltet ur effektivitetssynpunkt och man studerade frik-

tion, salthalt och vägbanetemperatur.

Resultatet från undersökningen pekar på att:

° största fördelen med befuktat salt föreligger vid rim-

frost- och isväglag

° det i samband med snöfall inte föreligger någon skill-

nad i effekt av torrt respektive befuktat salt

° vid rimfrost- och ishalka och på torr vägbana

(preventiv saltning) fastnar befuktat salt bättre på

vägen och spridningsbilden blir mer homogen.

Mindre mängd salt kan spridas för att upprätthålla

samma vintervägstandard

° vid rimfrost- och ishalka går befuktat salt snabbare

i lösning då det hamnar på vägbanan. Smältreduk-
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tionen startar därigenom nästan omedelbart

och halkan försvinner snabbare.

- det inom det temperaturintervall som i allmänhet varit

aktuellt (0°C - -5°C) inte var någon större skillnad

mellan befuktning med CaClz-lösning och med NaCl-

lösning.

Effekten vid låga temperaturer har inte kunnat stu-

deras eftersom det endastvid ett fåtal tillfällen var kallare

än -6°C.

Raukola, T. et al, (1993)

I artikeln beskrivs ett försök med preventivsaltning där

man använt både saltlösning (NaCl och CaClz) och

befuktat salt. Vid vädersituationer där frosthalka kan

befaras har man spridit saltlösning motsvarande 5-10g

salt/m2. För att följa utvecklingen vad gäller hur mycket

salt som finns kvar på vägen har man använt en SOBO

20 som mäter kloridkoncentrationen på en yta. SOBO

20 registrerar den elektriska ledningsförmågan och

fungerar bra för både NaCl och CaClz. Man har också,

genom att observera både den väg som saltats och en

intilliggande väg som inte saltats, kunnat se när den

osaltade vägen fryser och därmed kunnat avgöra hur

länge behandlingen har effekt. Sammanlagt redovisas

fyra tillfällen och vid samtliga har preventivsaltningen

fungerat.
Man har också gjort restsaltmätningar där manjäm-

fört 1) NaCl med CaClz, 2) olika givor, 3) olika sprid-

ningshastighet. Slutsatsen av detta är att det inte är någon

skillnad mellan NaCl-lösning och CaClZ-lösning vad gäller

restsaltmängden, att restsaltmängden minskar fortare för

en större giva än för en mindre giva och att högsta

rekommenderade hastigheten vid spridning av befuktat

salt är 30-40 km/h.
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5.2 Utomnordiska undersökningar

Scotto, E.G., (1977)

I artikeln beskrivs användningen av kalciumkloridlösning

i vinterväghållningen i norra Italien 1965-1970. Man

provade att använda lösning istället för torrt salt för att

öka effektiviteten vid åtgärder av tunna isskikt och vid

lägre luftfuktighet. Till lösningens fördelar hör Också att

smältaktiviteten startar snabbare samt att lösningen

sprids jämnare på vägen och ligger kvar längre. Man

valde att använda kalciumklorid istället för natriumklorid

eftersom den kan användas vid lägre temperaturer och

att reaktionen producerar värme.

Kalciumkloridlösning kan användas i följande

åtgärder:

- Preventiva åtgärder

- förhindra rimfrost- eller ishalka vid hög luft-

fuktighet eller våt vägbana och risk för minusgrader

- förhindra att snö fastnar på vägbanan

- Driftåtgärder

- göra packad snö lösare (sålänge den inte är frusen)

- ta bort snö som blir kvar efter plogbladet eller ta

bort nyfallen snö tunnare än 10 om.

De mängder som användes var vid preventiva

åtgärder 50 g/m2 av 15 %-ig CaClz-lösning vilket mot-
svarar 10 g salt/m2 och vid driftåtgärder 120 g/m2 av

26 %-ig CaClz-lösning vilket motsvarar 40 g salt/m2.

Det visade sig vara lämpligt att kontrollera salt-

koncentrationen på vägbanan speciellt som lösningen kan

ligga kvar flera dagar efter spridning. Under förhållanden

med normal luftfuktighet, 60 %, låg lösningen kvar 6

till 8 dagar med mätbar koncentration. Koncentrationen

av lösningen fastställdes genom att spreja reagens på

vägbanan. Närvaron av CaCl2 framträdde som en vit

fläck (utfällt salt). Om ingen utfällning förekom var

koncentrationen på lösningen lägre än vad den använda

reagensen kunde identifiera. Man tog fram fyra olika

reagenser:

- Ammoniumoxalat, 3 %, reagerar på koncentrationer

mellan 5 och 30 %, användes för att fastställa om

det fanns CaCl2 på vägbanan eller inte

° Natriumsulfat, 5 %, reagerar vid koncentrationer över

25-30 %

° Natriumsulfat, 10 %, reagerar vid koncentrationer

över 15-20 %

- Natriumsulfat, 25 %, reagerar vid koncentrationer

över 5-10 %.

Det finns planer på att ta fram en uppsättning reagens

för att kontrollera koncentrationen som baseras på

natriumbenzoat.

De slutsatser som redovisas är att kalciumklorid-

lösning är effektivare än torrt salt i preventiva åtgärder
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eftersom det inte förs bort i samma utsträckning av

trafiken och även har närmare kontakt med vägytan. Den

kan också användas under och efter snöfall för att göra

snön blötare och lättare att ta bort. Däremot kan den inte

användas på tjocka lager av is eller hårt packad snö.

Mahone, D.C., Dungan, J.B., (1978)

I denna studie ville man se om mankunde minska saltåt-

gången och därmed kostnaderna för vinterväghållningen

genom att tillföra kalciumkloridlösning till det torra

natriumkloridsaltet som normalt användes i Virginia. Man

tog ut fyra provsträckor som behandlades med torrt salt

i ena riktningen och med CaClZ-befuktat salt i den andra.

Under tre vintrar var det endast 19 halktillfällen i prov-

området och temperaturen var mestadels över -8°C. Man

hade också ofta problem med utrustningen för det

befuktade saltet.

Slutsatserna sammanfattas enligt följ ande

° I ca 50 % av fallen verkade det befuktade saltet bättre

än det torra saltet (bättre effekt eller mindre åtgång)

men fördelen var liten och uppvägde inte de högre

kostnaderna och problemen med utrustningarna.

- Temperaturen och luftfuktigheten i Virginia är oftast

så hög att torrt NaCl är tillräckligt för att få en effek-

tiv åtgärd.

° Befuktningen förbättrade inte förmågan att ta bort

snö men var däremot användbar på glansis då mer

av saltet stannade kvar på vägen.

Kamplade, J., Sievert, H., (1989)

Syftet med undersökningen var att klarlägga om det finns

någon risk att vägfriktionen skulle försämras genom

insats av kalciumklorid i vinterväghållningen. Försöket

utfördes i en klimatkammare där man höll konstant tem-

peratur men varierade luftfuktigheten. Prover av fem

olika beläggningar med olika textur besprutades med

kalciumkloridlösning motsvarande 3,8, 7,5, 15 och

22,5g salt/m2. Friktionen mättes sedan med en SRT-
utrustning vid olika luftfuktighet. Vid extremt låg luft-

fuktighet är all CaCl2 kristalliserad som CaClz-

hexahydrat. När sedan fuktigheten ökar löses CaCl2

successivt ut och så småningom är all CaCl2 i lösning.

Undersökningen visar att en särskild halka uppstår när

det finns både CaClZ-hexahydrat och CaClz-lösning, dvs.

i övergångsfasen till eller från utkristalliserad CaClZ-

hexahydrat. Förutsättningen är dock väderbetingelser

som är sällan förekommande på vintern. Vid en tempera-

tur på 0°C måste luftfuktigheten vara < 43 %. Friktions-

talet är då ungefär jämförbart med den friktion som fås

när olja runnit ut på vägen. Vidare kan man se att redan

en hydratfilm på 1/100 mm minskar effekten av fm-

texturen som påverkar våtfriktionen.
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De slutsatser som dras av undersökningen för

användning av CaClZ-lösning i vinterväghållningen är

följande.

' På beläggningar med texturvärden över genomsnittet

är CaClZ-koncentrationer motsvarande 5 g salt/m2

okritiska.

- Halka kan uppstå vid CaClz-koncentrationer över

5 g/m2 när luftfuktigheten sjunker under 40-45%.

- Vid relativ fuktighet över 50 % är även högre CaClz-

koncentrationer på vägbanan oproblematiska. Det

måste dock säkerställas att saltkoncentrationen

minskat t.ex. genom trafrkens inverkan eller avrinning

innan en väderleksändring ger lägre luftfuktighet.

° Halka kan uppstå både när luftfuktigheten sjunker och

CaClZ-hydrat utskristalliseras och när den stiger igen

och CaClZ-hydrat åter går i lösning.

- Vid stora hydratmängder kan det inte uteslutas att

halka bildas på en torr kristallyta t.ex. vid inbroms-

ning då värme kan smälta hydrat på ytan.

- Ju tunnare hydratskikt, dvs. ju mindre CaClz-mängd

på vägbanan, desto kortare är tiden då halka, genom

genomgång av det kritiska luftfuktighetsintervallet,

kan uppstå.

Till följd av resultatet föreslås att ansamling av större

mängder CaCl2 (>5 g/mz) förhindras genom att kontroll

av spridarnas insatser.

Lancaster, I.E., Burtwell, M.H., (1992)

Författarna redovisar en sammanställning över alter-

nativa kemiska halkbekämpningsmedel och deras
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användning i Storbritannien. Nedan redovisas det som

har anknytning till CaClz.

Kalciumklorid

Kalciumklorid produceras i flingor eller kom. Flingoma

innehåller mellan 20 och 30 % vatten medan komen bara

innehåller ca 5 %. Kalciumklorid är starkt fuktupp-

tagande och måste skyddas för fukt och kräver därför

speciella lagringsplatser. Kalciumklorid är ett effektivt

halkbekämpningsmedel speciellt vid låga temperaturer.

Den är mer korrosiv än NaCl och rekommenderas inte

för användning som halkbekämpningsmedel i UK.

Saltblandning

Saltblandningar består generellt av 4 delar NaCl och 1

del CaClz. Fördelen med blandningen är den kombinerade

effekten av förbättrade smältegenskaper från CaCl2 och

bättre vidhäftningsförmåga på vägytan hos NaCl.

Problem har rapporterats vid spridning av saltblandning

men den används inte så mycket i UK. Blandningen

rekommenderas vid ihållande temperatur under -lO°C.

Saltlösning

Effektiviteten av salt i fast form avtar vid låg fuktighet.

I länder där detta är ofta förekommande används

saltlösning av NaCl eller CaCl2 med framgång. Kapital-

kostnaderna för utrustning för att hantera dessa material

är hög och det finns vissa risker med att sprida lösning

på vägarna. Saltlösning används inte i UK.

Den slutsats som dras i rapporten är att det finns små

utsikter att hitta ett effektivt och mer ekonomiskt

alternativ till NaCl för halkbekämpning på vägarna. Målet

måste vara att se till att givoma är de minsta möjliga för

att bekämpa förväntade halksituationer.
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6 Miljö och ekonomi

En viktig, men svårbedömd, faktor när ett halkbekämp-

ningsmedel ska värderas samhällsekonomiskt är even-

tuella miljöeffekter.

6.1 Svenska och nordiska undersökningar

Sanda, J.E., (1976)

Under åren 1973-75 togs jord- och bladprover för att

studera vägsaltets inverkan påjord och vegetation. Prov-

platserna var dels två gatori Oslo där man vintertid

använder NaCl för snöröjning och dels en grusväg vid

Norges lantbrukshögskola där man sommartid använder

CaCl2 för dammbindning.

Resultaten för både NaCl och CaCl2 visade att salt-

halterna i jorden var störst närmast vägbanan för att sedan

avta relativt snabbt. Det fanns ett klart samband mellan

skadorna på tråden och saltinnehållet i jord och blad. Vid

NaCl-sträckan visade bladanalyser att innehållet av

natrium och klorid var större i skadade blad än i friska.

Vid CaClz-sträckan var det bara kloridhalterna som skilde

medan kalciumhalterna var ungefär lika.

J ordanalyser från NaCl-sträckan visade att natrium

lakas ur jorden speciellt där det är höga koncentrationer.

Vid vägbanan hade natriumhalten i det närmaste halverats

från mars till juni 1973. Natrium har även en viss för-

måga att förstöra jordstrukturen. Klorid lakades urjorden

fortare och var i stort sett urlakat i mars. De höga

natriumhalterna medför förhöjt pH-värde och detsamma

gäller även för kalcium. De höga pH-värdet missgynnar

vissa andra ämnen t.ex. Mn. Man kunde se att skadade

blad hade lägre Mn-halt än friska medan innehållet av

N, Ca, Mg och S var ungefär detsamma.

Skadornas omfattning påverkades även av vädret.

Torrt och varmt väder gav större skador.

Man drog slutsatsen att skadorna berodde på saltupp-

tag genom rötterna. Skadornas utseende med bruna

kanter på bladen tydde på det och man kunde även se

att salthalterna var störst vid bladroten och följde samma

väg som vattnet som tas upp.

Undersökningen tyder enligt författaren inte på någon

större skillnad mellan NaCl och CaClz. Saltkoncentra-

tionen har större betydelse än saltsort.

Vejdirektoratet (1988)

I rapporten har man tittat på flera olika aspekter i valet

av saltlösning för befuktning av salt såsom bl.a. effekt

på stål, betong, asfalt och miljö. Studien omfattar både

en litteraturstudie samt laboratorie- och fältförsök. När

det gäller miljöpåverkan har bl.a. ett försök genomförts

där man har vattnat ädelgranplantor med saltlösning. Till

saltlösningen har man använt olika blandningar av NaCl
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och CaClZ, från ren NaCl till ren CaClZ. Man har

dessutom utfört försöket vid två olika osmotiska tryck

(2 respektive 5 bar). Försöket visade att barrskadorna

och dödligheten var mest omfattande vid det högre

trycket (dvs. högre saltkoncentration, förf. anm.) samt

att skadorna blev större ju större andel CaCl2

saltblandningen innehöll.

Den allmänna uppfattningen är att det är kloridj onen

som är mest skadlig för växterna och de flesta undersök-

ningar pekar på att CaCl2 ger lika stora eller större skador

på växter som NaCl. Det påpekas också att användningen

av NaCl gör attjorden i vägens närhet anrikas med Na.

Detta påverkar, särskilt för leriga jordarter, jordstruk-

turen negativt vilket indirekt påverkar även växterna

eftersom deras rotsystem får sämre betingelser. Här

inverkar CaCl2 och MgCl2 annorlunda eftersom Ca++ och

Mg* i motsats till Na+ är viktiga näringsämnen för växt-

erna. Det krävs därför en värdering av flera faktorer,

utöver inverkan på vegetationen, för att ställning ska

kunna tas till huruvida NaCl, CaClZ, MgCl2 eller bland-

ningar av dessa är att föredra i vinterväghållningen.

6.2 Utomnordiska undersökningar

D'Itri, EM., (1992)

Boken är en sammanställning av inlägg från konferensen

Altemative Deicing Technologies and the Environment

Conference i Michigan, USA, 1991.

Gales, JE., Van der Meulen, J.: Deicing chemical use

on the Michigan state highway system

En mindre mängd CaCl2 används i Michigan främst

blandad i sand för att hindra att sanden fryser i upplag.

Sand/salt blandning med CaCl2 sprids också i vissa fall.

Vid beskrivandet av alternativ för att minska salt-

användningen (NaCl) beskrivs CaCl2 på följande sätt.

CaCl2 har ett antal fördelar jämfört med NaCl. Generellt

är den mindre skadlig på vägkonstruktioner och för

omgivningen. CaCl2 smälter is effektivt ner till ca -40°C.

Det kan spridas med samma utrustning som NaCl och

tycks vara mindre korrosivt. Dessutom medför Ca-j onen

inget hälsoproblem i dricksvattnet. CaCl2 är dock betyd-

ligt dyrare än NaCl.

År 1962 utfördes ett försök med en blandning av

NaCl och CaCl2 för att höja effektiviteten på halkbekämp-

ningen. Denna blandning (3 delar NaCl, 1 del CaClz)

visade sig dock inte vara effektivare än ren NaCl. (DeFoe

and Mainfort, 1962).

Ändå säger man att användning av CaCl2 är ett sätt

att minska saltanvändningen.
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Moran, VM, Abron, LA., Weinberger, L. W.: A

comparison ofconventional ana' alternative deicers: an

environmental impact perspective

I sin jämförelse mellan NaCl och CaCl2 säger man att

CaCl2 är ett mer korrosivt ämne än NaCl men det är ett

snabbare och effektivare halkbekämpningsmedel. I både

laboratorie- och fältförsök har CaCl2 en större smält-

aktivitet de första 30 minuter. Vid tidsförlopp längre än

30 min är resultaten ungefär lika. Dessutom klarar CaCl2

att smälta is vid lägre temperatur än NaCl.

Vad gäller inverkan på jordkvalitet har CaCl2 ungefär

samma effekt som NaCl men CaCl2 är, pga. sin höga

korrosiva natur, farligare för miljön än NaCl. CaCl2 inne-

håller mer Cl per viktenhet än NaCl. Den primära orsaken

till skador på vegetation nära vägen är en ackumulering

av Cl-joner i växtens vävnad till giftig nivå. Därför är

CaCl2 en större risk för vegetationen eftersom den

innehåller mer Cl än vad NaCl gör. Ca-jonen i CaCl2 har

en liten positiv effekt på vegetationen som inte har något

samband med Cl-jonens skadliga effekt.

CaCl2 är mycket dyrare än NaCl. Eftersom CaCl2 inte

är signifikant bättre som halkbekämpningsmedel, för-

utom vid låga temperaturer, 'än NaCl och har samma

risker för milj ön är användande av CaCl2 inte berättigat.

Dirnböck, G, (1993)

Artikeln beskriver vilken miljöpåverkan som NaCl och

några andra halkbekämpningsmedel, bl.a. CaClz, har.

CaCl2 används i Österrike som ett komplement till NaCl.

Förbrukningen är ca 1/ 10 av förbrukningen av NaCl.

Om CaCl2 jämfört med NaCl säger man att påverkan

på jord och vegetation vanligtvis anses vara mindre av

kalcium än av natrium. En anrikning av kalcium ijorden

ger inga vegetationsskador. Inverkan av klorid är den

samma som för NaCl. Däremot skulle ytliga kontakt-

skador på Växter kunna vara större för kalcium.

Gingrich, C. et al, (1993)

Artikeln beskriver ett försök att uppskatta den totala

kostnaden för olika halkbekämpningsmedel i staten

Illinois. Man tar hänsyn till kostnader för materialet,

lagring, skador på fordon och skador på broar. Syftet

var att uppskatta kostnadseffektiviteten av att använda

annat halkbekämpningsmedel än salt på broar. De medel

som är med i jämförelsen är:

° NaCl

° CMA

° CaCl2

° KCl

- urea

° metanol

° blandning NaCl/CC (carboxymethylcellulose)

° blandning NaCl/KCl

- blandning NaCl/urea.

Man har dock inte tagit hänsyn till miljöeffekter och

-kostnader. Resultatet redovisas i figur nedan.

Uppskattad total årlig kostnad för halkbekämpningsmedel i Illinois
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Figur 6:] Beräknade totala kostnader för olika halkbekämpningsmedel i Illinois.
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Vid beräkning av materialkostnaden för NaCl har man

utgått från saltförbrukningen och väderdata från två

vintersäsonger. Materialkostnaden inkluderar material,

lagring och spridning. För att beräkna materialkostnaden

för Övriga medel har man tagit hänsyn till hur mycket

material som skulle behövas för att ge samma effekt som

NaCl (materialätgång) samt densiteten (lagrings- och

spridningskostnad). Uppgifter har hämtats från littera-

turen (ett antal referenser).

Vad gäller broar och fordon har man uppskattat kost-

naderna för skydd mot korrosion och reparationer p. g.a.

saltanvändning. Dessa värden har sedan antagits gälla

för alla medel utom CMA och metanol som antas vara
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ofarliga i detta avseende.

Slutsatserna i artikeln är att det halkbekämpnings-

medel som skulle ha den lägsta kostnaden för Illinois är

metanol men här behövs mer forskning vad gäller meta-

nolens spridningskostnader, effektivitet och skador på

miljö och fordon (annan än korrosion). Därefter är salt

och saltblandningar de billigaste alternativen. Kostnaden

för CMA är näst högst, bara urea är dyrare. De två halk-

bekämpningsmedel som inte skadar broar, CMA och

metanol, är inte kostnadseffektiva att använda för punkt-

insatser på broar eftersom fördyringen i materialkostnad

inte väger upp vad man skulle spara in på broreparationer.
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7 Övrigt

7.1 Beläggningsslitage

Vid flera undersökningar har man gjort bedömningen att

vägbanan förblir våt längre tid efter åtgärd vid använd-

ning av CaCl2 än vid användning av NaCl. Detta skulle

kunna innebära att användning av kalciumklorid ökar

beläggningsslitaget.

Niemi (1985)

Användning av kemiska halkbekämpningsmedel medför

 

att den tid som vägbanan är våt förlängs, dels därför att

fryspunkten för saltlösning är lägre än för vatten så

beläggningen är våt vid lägre temperaturer och dels för

att avdunstningen av vatten i saltlösning sker långsam-

mare än från rent vatten. Detta påverkar i sin tur belägg-

ningsslitaget. Flera undersökningar visar att belägg-

ningsslitaget är störrepå en våt vägbana jämfört med

en torr. Våtslitage anges vara 2- 6 gånger större än torr-

slitage (se flgur 7:1 nedan).

 

(2
3

Figur 7:] Inverkan av temperatur och vatten på beläggningsslitaget.

7.2 Lagring

McElroy, A.D. et al. (1988:2)

Man har i USA länge tillfört kalciumkloridlösning till salt

och sand för att förbättra dessas halkbekämpande egen-

skaper. Den senaste metoden är att tillföra kalcium-

kloridlösningen i övre sektionen av salt- eller sandhögen

i lagret. I denna undersökning simulerades sådan

befuktning genom att tillföra kalciumkloridlösning i salt

respektive sand som förvarades i cylindrar med dia-

metern 15 cm. Koncentrationen på lösningen var mellan

32 och 42 % och försöket utfördes i temperaturer mellan

10°C och -1°C.

I försöket tittade man på hur lösningen spred sig i

saltet och hur mycket som läckte ut i botten. Mängden
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lösning motsvarade 8 gal per ton (l gal = 3.8 l).

Resultatet visade att koncentrationen på lösningen

bör vara 42 % eftersom lägre koncentrationer resulterade

i att lösning läckte ut i botten. Man provade även att höja

temperaturen till 29°C vilket skulle motsvara att lagret

förvarades under sommaren och då läckte även den

42 %-iga lösningen ut.

7.3 Faktajämförelser NaCI/CaCI2

Vintertjenste: Fugtsalt, (1985)

I denna rapport om befuktat salt görs även en sam-

manställning över skillnader mellan befuktning med NaCl

respektive med CaClz.
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Tabell 7:] Översikt Över några egenskaper.

     

NaCl CaClz

I praktiken verksamt vid temperaturer

ner till

a) torrt salt . -6°C -25°C

b) NaCl befuktat med -10°C -17°C

Tar upp luftens fuktighet vid en relativ ca 80% ca 40%

luftfuktighet på

Värmeutveckling vid upplösning i värme värmeavges

vatten förbrukas

    

Vad gäller skadliga egenskaper verkar fukt på fordon

stanna kvar längre med CaCl2 vilket främjar rostangrepp.

Vidare angriper CaCl2 cementen i betongbroar och både

NaCl och CaCl2 orsakar frostsprängningar i broar utan

lufttillsatsmedel. För miljön är det kloridjonen som är

skadlig men kalciumjonen kan bidra till hårt vatten.

Fördelen med CaCl2 är främst att det är verksamt i

ett temperaturområde där NaCl inte kan användas. Nack-

delarna är främst den höga materialkostnaden och att

CaCl2 pga. sin starka hygroskopicitet är svårare att

lagra.

Slutsatsen i rapporten är att CaCl2 bara ska användas

i det temperaturområde där NaCl inte är verksamt.

Curtailing usage of de-icing agents in winter

maintenance, (1989)

Man beskriver verkningarna av halkbekämpningsmedel

i allmänhet samt vissa skillnaderna mellan NaCl och

CaClz.

Som tekniska skillnader anger man att:

° vid temperaturer under 0°C är CaCl2 mer löslig än

NaCl

° CaCl2 har lägre eutektisk punkt än NaCl

° lösningsförloppet är endotermt hos NaCl och

exotermt hos CaClz. Snö och is måste smältas Via

extern värme. CaClZ-korn löser upp sig genom att

absorbera fuktighet och utvecklar vid denna process

värme vilket höj er smälthastigheten. Vid temperaturer

under -10°C tas 20 % av den värme som fordas för

att smälta isen ur den exoterma reaktionen, resterande

80 % från omgivningen. Å andra sidan behöver NaCl

100 % extern värme för att lösa sig.

- CaCl2 är starkt hygroskopiskt

- om man inte tar hänsyn till tiden är smältprestandan

större hos NaCl än hos CaClz. I praktiken är dock

förhoppningen att en liten mängd halkbekämpnings-

medel ska verka inom minsta möjliga tid. I tempera-

turintervallet -l°C till -4°C är reaktionshastigheten

ungefär lika mellan NaCl och CaCl2. Vid temperaturer

under -5°C verkar dock NaCl långsammare än CaCl2
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° NaCl verkar bara nertill -7 - -8 °C medan CaCl2

är verksam ner till -15 - -20°C.

Under särskilda omständigheter kan halka utlösas av

spridning av CaClz. Det kan kort efter spridningen bli

väderomslag så att den förväntade nederbörden inte

inträffar. Om detta inträffar är det viktigt att noga iaktta

den relativa luftfuktigheten. Om luftfuktigheten sjunker

avdunstar en del av fukten i CaCl2 och koncentrationen

ökar i motsvarande grad. Det måste dock beaktas att

avdunstningen fördröjs av CaClZ. Under särskilda

omständigheter kan den relativa fuktigheten sjunka till

jämviktsvärdet för den mättade lösningen så att CaClz-

lösningen blir mättad. Om luftfuktigheten sjunker ytter-

ligare och stannar länge nog (2-5 timmar) på en lägre

nivå kommer en del av CaClz-lösningen på vägen att

omvandlas till fast form nämligen som hexahydrat

(CaC12-6.HZO). Detta kan medföra att halka uppstår. För

att den fasta CaC12-6.HZO ska vara en stor halkfara måste

dock mängden hexahydrat per ytenhet vara relativt hög,

vilket bara är fallet när mängden CaCl2 på beläggningen

utgör minst 40 g flingor/m2. Ligger mängden CaCl2 vid

förebyggande åtgärd i området 5-20 g/m2 och om sprid-

ningen inte upprepas i onödan föreligger ingen risk för

halka. Detta är också grunden till varför koncentrationen

inte ska vara för hög vid anskaffandet av saltlösning.

Skadorna på betongbeläggningar är mest avflagning.

Detsamma gäller för byggnader och andra betong-

konstruktioner. Den goda kvalitén på betong är avgörande

för dess förmåga att stå emot frost och halkbekämp-

ningsmedel. Man förordar låg vattenhalt och

luftporbildare. Vidare säger man att betongen behöver

en viss tid (ungefär 6 veckor) för att utveckla tillräcklig

hållfasthet innan halkbekämpningsmedel läggs ut första

gången. Skadorna på betongkonstruktionen som här-

stammar från konventionella halkbekämpningsmedel

(NaCl, CaClz) förklaras i första hand av:

- en ren kemisk orsak p.g.a. verkan av

- sulfater, som ofta förekommer i mer eller mindre

mängd i salt och kan orsaka upplösning av de
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Översta skikten.

- klorider, särskilt magnesium- och kalciumklori

der, som reagerar med kalciumhydroxid i

betong och därmed höjer porositeten eller bildar

klorhydroxider som expanderar.

- klorider som tränger in i betongen och orsakar

korrosion på stålarmeringen

- en ren fysisk orsak genom

- värmechocker som kan hänföras till den jäm-

förelsevis stora temperaturminskningen som

uppkommer på beläggningsytan när halkbe-

kämpningsmedlet påförs

- en kombinerad verkan av dessa båda fenomen.

Den luft som finns instängd i betongen kan utjämna/

kompensera verkningarna av värmechockerna men in-

verkan på cement och stål kan bara undvikas genom

optimal förtätning av betongen, perfekt vattenisolering

och tillräcklig dränering av strukturen.

Det är en utbredd mening av korrsionsskador på

fordon under vintern och kort därefter i huvudsak orsa-

kas av användningen avhalkbekämpningsmedel på väg-

arna. Det ska inte glömmas bort att det finns flera andra

korrosionsorsaker bl.a. surt regn. Det är svårt att fast-

ställa hur mycket av korrosionen som faktiskt beror av

saltspridning då salt bara sprids under vintermånaderna

medan de flesta andra korrosionsfaktorer verkar under

Tabell 7:2 Jämförelse NaCl och CaClZ.

hela året. Trots det är det obestridligt att NaCl och CaCl2

påskyndar korrosionen på oskyddade fordonsdelar. På

grund av hygroskopiciteten syns CaCl2 vara skadligare

än NaCl. Tyvärr har ännu ingen lösning på korrosions-

problemet hittats. Tillsats av korrosionshämmare i kon-

ventionella halkbekämpningsmedel har visat sig fram-

gångsrika i laboratorieförsök men har inte bekräftats vid

praktisk användning.

Ur ekonomisk synvinkel kan man konstatera att

CaCl2 är dyrare (2-4 gånger) än NaCl och att NaCl är

lättare att lagra. Prisskillnaden talar för att använda NaCl

när temperaturen är över -8°C utom när en mycket snabb

smältning krävs. Under -8°C och ner till -15 - -ZOOC är

bara CaCl2 eller en blandning av NaCl och CaCl2 verk-

sam.

De-icer fact sheets 1-10, (1992)

Vid Ontario Ministry of Transportation (MTO) har man

gjort en faktasammanställning av 10 olika halkbekämp-

ningsmedel. Här redovisas det som gäller NaCl och

CaClZ. Fördelarna är vad som hävdas avleverantören,

nackdelarna de problem som MTO anser finns. Åsikt-

erna har sammanställts i tabell 7 :2.

NaCl är det medel som används inom MTO tills det

finns något alternativ som är effektivt, mindre skadligt

för miljön och som finns i tillräcklig kvantitet till ett

överkomligt pris.

  

förhållanden

NaCl CaClz-lösning (3 0-32%)

fördelar 0 är billigt 0 är effektivt vid lägre tempera-

(enligt 0 är effektivt vid temperaturer tur än NaCl
leVeran- ner till -12°C under de flesta 0 har snabbare smältaktivitet än

tÖren) förhållandena, kan användas NaCl
ner till -18°C under ideala

 

(enligt

MTO) tioner

0 förorenar dricksvatten

vegetationen

  

nackdelar 0 gynnar korrosion på fordon
och på infrastrukturkonstruk-

0 har en ogynnsam effekt på

0 binder mer fukt vilket gör att

vägen inte torkar och lättare

återfryser eller att ny snö

fastnar på vägen, detta gynnar

även korrosionen på

spridarfordonen.

0 har samma negativa effekter

som NaCl på fordon och väg-

konstruktioner, bara något

mindre skador på vegetation

och grundvatten.

0 kräver ytterligare utrustning

för att lagras och spridas
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8 Sammanfattning och kommentarer

När man jämför smältkapaciteten för kalciumklorid

(CaC12) och natriumklorid (NaCl) ser man att CaCl2 utan

tvekan är verksamt vid en lägre temperatur än NaCl.Man

kan också se att CaCl2 har en snabbare effekt även i det

temperaturintervall där NaCl är verksamt. Denna

snabbare effekt beror som sagts tidigare på att CaCl2

lättare går i lösning och att värme avges vid lösningsför-

loppet. Jämför man NaCl och CaCl2 i fast form (Öberg

et al. 1991, McElroy et al. 1988) syns skillnaden tydligt.

Använder man sig däremot av lösning (Blackburn 1991)

förlorar man dessa fördelar och skillnaden blir inte lika

stor. I figur 8:1 visas ett fryspunktsdiagram för NaCl

och CaClz. Kurvan är ritad efter de teoretiska värden för

fryspunkter som finns i CRC Handbook of Chemistry

and Physics. Här ser man att CaClz-kurvan t.o.m. ligger

högre än NaCl-kurvan ner till ca -10°C.

Korrosion på plåt har i refererade undersökningar

testats på två sätt. I VTI:s undersökning (Öberg et al.

1991) har plåtar belagts med smuts blandat med halk-

bekämpningsmedel och blandningen har hållits fuktig.

Locke et al. (1986) har förvarat plåtar i lösning. När man

jämför resultaten för CaCl2 och NaCl ser man en markant

skillnad. VTI har fått ungefär samma resultat för CaCl2

och NaCl medan CaCl2 enligt Lockes undersökning

skulle vara mindre skadlig än NaCl. Jämfört med

verkligheten torde VTI:s metod vara mest relevant. Man

anser allmänt att CaCl2 medför att smuts t.ex. under bil-

skännar hålls fuktig längre tid, men i vilken utsträckning

och hur mycket det betyder för ökade korrosionsskador

framgår inte i någon undersökning.

I flera undersökningar har man tittat på kloridhalten

i betong som utsatts för halkbekämpningsmedel för att

jämföra risken för korrosionsskador på armeringen. Här

visar resultaten ganska samstämmigt att CaCl2 inte med-

för större skador än NaCl. Tvärtom finns det resultat

som pekar på att kloridhalten i betongen blir något mindre

när den utsatts för CaCl2 jämfört med NaCl.

Med frys/tö-växlingsförsök har man tidigare visat att

närvaron av salt ökar risken för frostsprängning

(mekanisk nedbrytning) hos betong. Särskilt låga

koncentrationer, kring 3 %, ger stora skador, större för

NaCl än för CaClZ. Detta gäller dock främst äldre

brobetong (före 1965). I modern brobetong, med tillsats

av luftporbildande medel, har risken för denna typ av

skador i stort sett eliminerats.

Den främsta orsaken till att CaCl2 inte längre används

som halkbekämpningsmedel i Sverige är att tidigare labo-

ratorieförsök har visat på att CaCl2 även kan ge en

kemisk nedbrytning av betong. En undersökning av

Chatterji et al. (1975) pekar på att en CaClz-koncentration

Teoretisk fryspunkt för NaCI- och CaCIz-Iösning

  

   

  

T ° " 5 " "_'l _ _ _ _ _ _ _ _-
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Figur 8:] Fryspunktsdiagram efter CRC Handbook ofChemistry and Physics.
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på ca 30 % och en temperatur på 5°C verkar vara

kritisk. Vid senare undersökningar av Peterson (1991)

uppvisar cementprovkroppar ingen påverkan vid lagring

i mättad lösning och temperatur 5°C. Provkropparna

flyttades därför över från den mättade lösningen till en

3 mol/liter (ungefär 33%) lösning varvid cementen

förstördes på några dagar. I en ganska nyligen genomförd

undersökning i USA (Cody 1996) har man undersökt hur

betongprovkroppar från befintliga vägar påverkas av

kloridbaserade halkbekämpningsmedel. Resultaten

visade att MgCl2 gav mest skador och därefter kom

CaClZ. Prover exponerade för NaCl-lösningar var relativt

oskadade utom vid frys/tö-växling med 0,75 mol

(ungefär 4 %) lösning och vid våt/torr-växling vid hög

temperatur. De slutsatser som dras är att även om NaCl

orsakar skador på betongen kan MgCl2 och CaCl2 resul-

tera i betydligt större skador. Långtidsanvändning av

halkbekämpningsmedel innehållande kalcium eller

magnesium kan orsaka för tidig nedbrytning av

betongvägar och därför måste man vid användning av

dessa medel noggrant observera vägarna för att upptäcka

skador i ett tidigt skede.

Inom samma projekt som denna litteraturstudie ingår

även ett frys/tö-växlingsförsök som har utförts av

Statens Provnings- och Forskningsinstitut (Ewertson

1998). Man provade här inverkan av NaCl-lösning (3 %)

och CaClZ-lösningar i olika koncentrationer (3, 15 och

30 %) på olika betongkvaliteter. Försöket pågick i drygt

200 frys/tö-cykler (FTC). På betong med dålig frost-

beständighet erhölls mindre skador av CaClZ-lösning än

av NaCl-lösning. På betong av god kvalitet erhölls små

skador för alla lösningar utom 15 % CaClZ. Detta har

även observerats i tidigare undersökningar där man
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studerat inverkan av CaClz-lösningar med koncentra-

tioner upptill 16 % och har då förklarats med att CaCl2

angriper betong kemiskt (Verbeck et al. 1957).

En viktig och svårbesvarad frågeställning är hur dessa

laboratorieresultat ska översättas till praktisk användning.

Vilka koncentrationer av saltlösning får vi vid normal

vinterväghållning? Hur stor är denna kemiska påverkan

vid andra temperaturer? I samband med MINSALT-

projektet gjordes en undersökning av betongprovkroppar

som placerades utomhus och sprejades med halkbe-

kämpningsmedel vintertid (Gustafson 1987). Försöket

pågick i tre år och resultaten av avskalning och hållfasthet

visar inte att CaCl2 skulle vara sämre än NaCl. Nu är ju

tre år en ganska kort tid om man jämför med en

betongbros förväntade livslängd så det är svårt att veta

vilka effekter man får vid långtidsanvändning.

I flertalet utländska studier framstår inte den kemiska

nedbrytningen av betong som det främsta motivet till att

inte använda CaCl2 för halkbekämpning. Problemet

nämns överhuvudtaget inte i vissa studier. Den invänd-

ning som framförs är snarare att den högre material-

kostnaden inte kompenseras av den högre effektiviteten

jämfört med NaCl i tillräckligt stor utsträckning.

Ytterligare en nackdel som nämns med att använda

CaCl2 är att vägbanan förblir fuktig under en längre

period än med NaCl p.g.a. hygroskopiciteten hos CaClZ.

Detta kan i sin tur innebära en viss ökad risk för åter-

frysning samt eventuellt också ett ökat beläggningsslitage

eftersom en våt vägbana slits mer än entorr.

I de länder där CaCl2 används vid halkbekämpning

är det främst för befuktning av NaCl samt vid ihållande

låga temperaturer då NaCl har dålig, eller ingen, effekt.
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