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FÖRORD

Vid Statens Väg- och Trafikinstitut bedrivs relativt omfattande FoU på

dess tre forskningsavdelningar avseende olika aspekter av vinterväghåll-

ning. Material- och metodforskning om halkbekämpning sker främst på

institutets vägavdelning, medan t ex effekt- och trafikantstudier bedrivs

på övriga avdelningar.

Pâ uppdrag av Vägverket genomfördes 1980-81 en undersökning av

kunskapsläge och aktuell forskning inom området "Halkbekämpningsme-

toder". Resultatet redovisades i en lägesrapport, dock ej publicerad i

VTI:s rapportserier, till uppdragsgivaren.

I föreliggande rapport har innehållet i den tidigare mindre lägesrapporten

fördjupats och kompletterats, och bl a har den fortsatta utvecklingen

inom området följts upp. I rapporten redovisas kunskapsläge ochaktuell

forskning avseende halkbekämpning, samt ges förslag till fortsatt FoU

inom området.

Studien och skrivning av rapporten har utförts med medel från Vägverket

och med egna medel.

Linköping september 1984

Kent Gustafson
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I-Ialkbekämpningsmetoder - kunskapsläge och aktuell forskning

Av Kent Gustafson

Statens Väg- och Trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKÖPING

REFERAT

Statens väg- och trafikinstitut (VTI) bedriver, bl a på uppdrag av

Vägverket, forskning om halkbekämpning och dess effekter. Ekonomiska

överväganden och de negativa effekter som följer av halkbekämpning,

främst den kemiska, har medfört att forskningsinsatserna för att finna

effektivare metoder eller alternativ till saltningen varit stora under

många år, både i Sverige och utomlands. I denna rapport redovisas en

genomgång av kunskapsläge och pågående forskning inom ämnesområdet

"Halkbekämpningsmetoder" utförd på uppdrag av Vägverket.

Halkbekämpning på det högtrafikerade vägnätet i Sverige och utomlands

sker till största delen på kemisk väg. Saltning med NaCl är en effektiv

metod till en för väghållaren relativt låg kostnad. På det mindre

trafikerade vägnätet är mekanisk halkbekämpning, plogning och sand-

ning, mest använd. I rapporten beskrivs allmänt den kemiska och

mekaniska halkbekämpningen liksom metoder för att minska saltanvänd-

ningen. Att befukta det torra saltet (NaCl) med t ex CaClz-lösning är en

metod för att förbättra saltets effekt.

Många kemiska alternativ till salt har provats under årens lopp, men

någon verklig realistisk ersättning har ännu inte hittats. Det idag mest

lovande alternativet är Kalcium-Magnesium-Acetat (CMA) som provats i

USA under de senaste åren och som nu även provas vid VTI.

Förutom direkta halkbekämpningsmetoder beskrivs i rapporten även

"passiva" åtgärder för att minska halkrisken. Exempel på sådana åtgärder

är mindre halkkänsliga väguppbyggnader och slitlagertyper (ex. gummi-

asfalt och saltinblandad asfalt).

Slutligen beskrivs områden för fortsatt FoU avseende halkbekämpnings-

metoder. Forskningen bör därvid inriktas mot att a) finna modifierade
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eller alternativa halkbekämpningsstrategier eller alternativa halkbe-

kämpningsmedel som minimerar de negativa effekterna av nuvarande

metoder och att b) utveckla hjälpmedel, t ex halkvarningsanläggningar,

som medverkar till effektivare vinterväghâllning.
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Highway snow and ice control. State-of-the-Art

By Kent Gustafson
Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI)

5-581 01 LINKÖPING

Sweden

ABSTRACT

Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI) pursue, among others

by order of the National Road Administration, research of highway snow

and ice control techniques and their effects. Economical considerations

and the negative effects resulting from chemical de-icing, has for many

years led to great research work to find more effective methods, or to

find alternatives to salting, both in Sweden and abroad. In this report a

summary is made of the State-of-the-Art and present research in the

field of "De-icing techniques" carried out by order of the National Road

Administration.

De-icing on the highly frequented road systems in Sweden and abroad is

to a large extent done by chemical means. Salting with NaCl is an

effective method for the road-keeper to a relatively low cost. On the

less frequented road systems mechanical de-icing techniques such as

ploughing and sanding are mostly used. In the report the chemical and

mechanical de-icing techniques are descibed in a general way as well as

methods to reduce the usage of salt. The prewetting of the dry salt

(NaCl) with for example CaClz-solution, is one method to improve the

effects of the salt.

Many chemical alternatives to salt have been tested during several

years, but no realistic replacement have yet been found. The most

promising alternative today is Calcium-Magnesium-Acetate (CMA) which

has been tested in USA during the last few years and is now also tested at

VTI.

Besides direct de-icing techniques even "passive" actions to decrease the

icing risk are described in the report. Examples of such actions are road

constructions and surface course types (e.g. rubberasphalt and asphalt
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mixed with salt) with less icing risk potential.

Finally follows a description of areas of further research interest

concerning de-icing methods. The research work should be aimed at a) to

find modified or alternative de-icing strategies, or alternative de-icing

Chemicals to minimize the negative effects of present methods and to

develop b) means of assistance, e.g. ice warning systemswhich contri-

bute to a more effective winter road maintenance.
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Halkbekämpningsmetoder - kunskapsläge och aktuell forskning

Av Kent Gustafson
Statens Väg- och Trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Vid Statens väg- och trafikinstitut (VTI) bedrivs forskning, bl a på

uppdrag av Vägverket, angående vinterväghållning och dess effekter på

trafiken, fordon, miljö etc. Ekonomiska överväganden och de negativa

effekter som följer av, främst den kemiska halkbekämpningen, har

medfört att forskningen under många år inriktats på att finna effektiva-

re metoder eller alternativ till halkbekämpning med salt (NaCl).

På uppdrag av Vägverket har vid VTI:s vägavdelning utförts en genom-

gång av kunskapsläge och aktuell forskning inom ämnesområdet "Halkbe-

kämpningsmetoder". I denna rapport redovisas kunskapsdokumentationen

samt ges förslag till fortsatt FoU inom området.

Halkbekämpning på det högtrafikerade vägnätet i Sverige och utomlands

sker idag till övervägande del på kemisk väg med salt, (NaCl). I

undantagsfall kan kalciumklorid (CaClz) användas pga dess bättre effekt

vid låga temperaturer. Användningen är dock begränsad beroende på

högre pris och andra negativa effekter. NaCl är i praktiken verksamt ned

till ca -6°C och används i Sverige enligt s.k. "torra" metoden, vilket

innebär att saltgivorna är relativt små vid varje saltningstillfälle. Minsta

rekommenderade giva är 5-10 g/m2 och den största 20-25 g/m2.

På det mindre trafikerade vägnätet och vid låga temperaturer (T<-6°C)

används vanligen mekanisk halkbekämpning, vilket innebär plogning och

sandning. Det friktionstillskott som erhålls med sandning är dock relativt

måttligt och likaså är varaktigheten kort. Ett sätt att förbättra meto-

dens effekt är s.k. vattensandning, vilket innebär att vatten sprids på

vägbanan i direkt anslutning till sandningen. Vattensandning har dock

idag mycket liten aktualitet pga dubbdäcksslitage och andra faktorer.

Kemisk halkbekämpning innebär att man med kemiska medel sänker
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fryspunkten under OOC. I allmänhet används natriumklorid (NaCl) vars

praktiska nedre gräns, beroende på smälthastighet, trafik etc, är ca

-6°C, vilket kan jämföras med den teoretiskt lägsta för att smälta snö

och is, nämligen -21.l°C. Avsikten med spridning av kemikalie är att 1)

förhindra att rimfrost, is eller isbark bildas, 2) smälta snö, is etc som

redan bildats eller 3) förhindra att snö fastnar på vägytan. Även andra

kemikalier än NaCl är möjliga halkbekämpningsmedel, t ex kalciumklorid

(CaClz), magnesiumklorid (MgClz) och urea (CO(NH2)2), men pga högre

priser och i allmänhet större negativa effekter har dessa inte kunnat

ersätta NaCl.

På grund av de negativa effekterna och alltmer snäva ekonomiska

budgetramar strävar väghållare att minska saltförbrukningen. De meto-

der som därvid tillgripits är:

- Genom befuktning av natriumkloriden med t ex CaClz-lösning kan en

effektivare spridning uppnås.

- Spridning av saltlösning kan vid vissa få väglagstyper vara fördelak-

tig.

- Kalibrering av spridare och utbildning av driftpersonal om t ex

utrustning, saltmängder vid olika väglag etc kan förbättra halkbe-

kämpningen.

- Förhöjd beredskapsnivåvintertid har provats med mestadels positiva

erfarenheter. _

- Hjälpmedel för halkövervakning, t ex halkvarningsanläggningar, kan

minska tiden till halkbekämpningsåtgärd.

Ett stort antal alternativ till NaCl för kemisk halkbekämpning har

provats under årens lopp. Urea, handelsnamnet för karbamid, har fått

stor användning för halkbekämpning på flygplatser, p g a att det inte är

korrosivt mot aluminium. På vägar har urea inte fått någon användning,

då det bl a är ca 10 ggr dyrare än natriumklorid, har sämre effekt och är

korrosivt mot bilplåt.

Det för närvarande mest lovande alternativet till natriumklorid är

kalcium-magnesium-acetat (CMA) som provats i mycket begränsad skala
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i USA de senaste vintrarna. Hittills redovisade resultat tyder på att CMA

har ungefär samma fryspunktnedsättande effekt som NaCl, inte är

korrosivt mot bilplåt och mindre skadligt mot betong än NaCl. Den

största nackdelen är priset, som bedöms komma att vara ca 15-20 ggr

högre än för NaCl i kommersiell produktion. Sedan något år provas CMA

även i Sverige vid VTI.

För att minska risken för halka kan även "passiva" åtgärder av vägbygg-

nads- och beläggningskaraktär vidtagas. En grov ytstruktur, t ex ytbe-

handling, kan vid vissa väglag ha en positiv effekt på friktionen.

Speciella mindre halkkänsliga beläggningstyper, t ex gummiasfalt och

saltinblandad asfalt, har också provats, men utan att ännu få någon

större användning.

FoU-insatserna inom halkbekämpningsområdet har varit stora både i

Sverige och utomlands. På grund av främst saltets negativa effekter,

ekonomiska överväganden och energiaspekter kommer dock FoU även i

fortsättningen att krävas för att förbättra och effektivisera dagens

vinterväghållning. Aktuella områden är därvid:

- Modifierade eller alternativa halkbekämpningsstrategier

- Alternativa halkbekämpningsmedel, t ex CMA

- Slitlagerutveckling

- Halkvarningsanläggningar

- Spridare och spridningsteknik.
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Highway snow and ice control. State-of-the-Art

By Kent Gustafson
Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI)
5-581 01 LINKÖPING

Sweden

SUMMARY

Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI) pursue, among others,

by order of the National Road Administration, research work of road

maintenance in wintertime and its effects on traffic, vehicles, environ-

ment etc. Economical considerations and the negative effects from first

the chemical de-icing has led to the result that the research work during

many years has been concentrated on finding more effective methods or

to find alternatives to de-icing with salt (NaCl).

By order of the National Road Administration, VTI:s Road Department

has performed a survey of the knowledge and the present research work

on the subject "Highway snow and ice control". In this report is presented

the documentation of the knowledgement and is given recommendation

to further RöcD in this field.

Snow and ice control on the highly frequented road systems in Sweden

and abroad is today mainly performed by chemical de-icing with salt

(NaCl). In exceptional cases CaClz can be used, because of its better

effect at low temperatures, but the usage is limited, according to higher

costs and other negative effects. NaCl is in practice active down to

about -6°C and chemical de-icing is in Sweden performed according to

what is called the "dry" method, which means that the salt quantities are

relatively small at every salting occasion. The smallest recommended

amount is 5-10 g/m2 and the largest one is 20-25 g/mz.

On the less frequented road systems and at low temperatures (T<-6°C)

mechanical de-icing techniques have been used, which means ploughing

and sanding. The additional friction obtained with sanding is relatively

low as well as the duration. A method to improve the effect of the

sanding technique is so called water-sanding. This means that water is
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spread on the road in connection with sanding. Sand together with water

is today relatively sieldom used because of the wear of studded tyres and

other factors.

Chemical de-icing techniques means that with Chemicals lower the

freezing point below OOC. NaCl is generally used and its lower limit,

according to melting rate, traffic etc, is about -6°C which can be

compared with the theoretically lowest temperature to melt snow and

ice which is -21.l°C. The purpose of spreading Chemicals is 1) to prevent

formation of hoar-frost, ice or coating of ice, 2) to melt snow, ice etc.

which have already been formed or 3) to prevent snow build up on the

road surface. Other Chemicals than NaCl are possible de-icing agents,

e.g. calcium chloride (CaClz), magnesium chloride (MgClz) and urea

(CO(NH2)2), but because of higher costs and more negative effects NaCl

can not be replaced by them.

According to negative effects and limited economical budgets, road

keepers try to decrease the usage of salt. Methods that .been used for

this are:

A more 'effective spreading by prewetting NaCl with e.g. CaClz-

solution.

- A spreading of salt-solution can be favourable in some special

weather types on some types of road surfaces.

- Calibration of the spreaders and education of the personal when it

has to do with equipment, salt amount on different road types etc. to

improve the winter maintenance.

- Increased service level in winter hasbeen tried with mostly possitive

results.

- Ice warning systems can decrease the time spent on de-icing

measures.

A large amount of alternatives to NaCl for chemical de-icing measures

have been tested during recent years. Urea, the trade name for carba-

mide, has been in great use for de-icing of air fields, while it is not

causing any corrosion on aluminium. Urea has not been used on roads, to
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any extent because it is, among other things, ten times more expensive

than NaCl. It has a lower deicing effect and causes corrosion on car body

steel.

The most promising alternative to NaCl is at present Calcium-Magne-

sium-Acetate (CMA). It has been tested, but in a small scale in USA

during the last winters. The results presented so far implies that CMA

has nearly the same ability to lower the freezing point as NaCl. CMA

does not cause corrosion on car body steel and is less harmful to cement

concrete than'NaCL The largest drawback is the cost, which is estimated

to be 15-20 times higher than NaCl in commercial production. Since

about ayear CMA has also been tested in Sweden at VTI.

To reduce the risk of skidding on roads even "passive" actions such as

road construction and surface course types can be performed. A coarse

surface structure, e.g. surface treatment can in some weather types

have a possitive effect on the friction. Bituminous surfaces less sensitive

to skidding e.g. rubber asphalt and asphalt mixed with salt, have also

been tested, but have not yet been used to a larger extent.

The research achievements in the area of highway snow and ice control

have been favourable both in Sweden and abroad. According to the

negative effects of the salt, economical considerations and energy

aspects, RöcD will in the future be needed to render a more effective

winter road maintenance. Areas to be considered are therefore:

- Modified or alternative de-icing strategies.

- Alternative de-icing Chemicals, e.g. CMA.

- Development of surface courses.

- Ice warning systems.

- Spreader and spreading techniques.
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1 INLEDNING

Snö och is på vägar och flygfält medför stora olägenheter och kostnader

för samhället. För trafikanten nedsätter snö- och isväglag trafiksäkerhe-

ten och framkomligheten och därav följer ökade olycks- och transport-

kostnader. Problem uppstår självfallet också för väghållaren, som med

snöröjning och halkbekämpningsåtgärder skall tillse att vägarna är i

farbart skick. Stora kostnader är förknippade med vinterväghållningen.

Dels direkta kostnader i form av driftsanslag, dels kanske ännu större

indirekta kostnader för väghållare och allmänhet som följd av främst den

kemiska halkbekämpningen. Enligt en grov beräkning utförd på Vägverket

och Korrosionsinstitutet uppgår t ex fordonsägarnas kostnader för for-

donskorrosionen till mellan 5000 och 6000 Mkr per år. Ca 2/3 av denna

kostnad beräknas kunna hänföras till vägmiljön och då i huvudsak

väghållarnas saltanvändning. Vidare uppskattas kostnaden för att för-

hindra ytterligare förfall av vårabroar, främst pga skador till följd av

saltanvändning, till ca 500 Mkr årligen.

Sedan mitten av l960-talet har saltning med natriumklorid (NaCl)

utvecklats till att idag vara den vanligaste halkbekämpningsmetoden på

det högtrafikerade vägnätet. För närvarande saltas ca 1/4 av det

allmänna vägnätet. Natriumklorid har visat sig vara det ur ekonomisk

synvinkel (väghållarens kostnad) mest effektiva hjälpmedlet för att

upprätthålla en i de flesta fall godtagbar vintervägstandard på det

högtrafikerade vägnätet. Saltningens positiva effekter i form av bl a

ökad trafiksäkerhet, vilket dock ibland ifrågasätts, ställs emellertid allt

oftare mot de negativa effekter, t ex ökad korrosion, nedsmutsning och

betongpåverkan, som saltet har.

Forskningsinsatserna för att effektivisera halkbekämpningen och för att

finna alternativ till saltning har under många år varit stora både i

Sverige och utomlands. Till detta har bidragit ett större kostnadsmedve-

tande hos väghållaren för att uppnå största effekt med driftsanslagen

samt de negativa effekter på miljö, fordon, broar etc som saltning

uppvisat. Olika halkbekämpningsmetoder, liksom ett stort antal kemiska

alternativ till NaCl, har provats med varierande resultat.
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I föreliggande rapport redovisas en genomgång av kunskapsläget och

pågående forskning inom ämnesområdet "halkbekämpningsmetoder". In-

formationen har inhämtats genom en utförlig litteraturstudie samt

skriftväxling med utländska väghållare och forskningsorganisationer.

Litteraturen inom området är mycket omfattande och för att hålla

redovisningen på en rimlig nivå har endast "viktigare" källor refererats.

Till rapporten har dock fogats en något utförligare bibliografi över

litteratur som inte refererats, men ändock kan vara av intresse för

ämnesområdet.

Vidare beskrivs i rapporten några förslag till fortsatt FoU avseende

halkbekämpningsmetoder. FoU-projekt föreslås med mål att:

- kartlägga och minimera de negativa effekterna av dagens metoder

- finna modifierade eller alternativa halkbekämpningsstrategier

- utveckla nya alternativa (till NaCl) halkbekämpningsmedel

- utveckla hjälpmedel, t ex halkvarningsanläggningar, som kan innebära

en minskad användning avkemiska medel.

2 NUVARANDE HALKBEKÄMPNINGSMETODER OCH AKTU-

ELL FORSKNING I SVERIGE

2.l Nuvarande halkbekämpning

 

Halkbekämpning sker idag på kemisk eller mekanisk väg. Kemisk väg

innebär spridning av salt, NaCl och i undantagsfall CaClz, och mekanisk

betyder främst plogning och spridning av friktionshöjande medel, sand.

Med mekanisk halkbekämpning avses vanligen även isrivning. Det svenska

statsvägnätet är i huvudsak indelat i tre kategorier när det gäller

halkbekämpning. Indelningen är utförd enligt följande:
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Vägtyp Trafikmängd Total väglängd
ÅDT km

A-saltväg 1500- 16350
B-saltväg 800- 1 500 85118
Sandad väg 0-800 72102

 

A-vägarhar en ÅDT (årsdygnstrafik) som är mer än 1500 och dessa vägar

saltas hela vintern. Vägar vars trafikintensitet ligger i intervallet 800-

1500 fordon per ârsdygn betecknas som B-saltvägar och dessa vägar

saltas företrädesvis endast under första halkperioden på hösten. Pâ vägar

vars ÅDT är mindre än 800 utföres endast mekanisk halkbekämpning.

Vid kemisk halkbekämpning utförs denna enligt den s k "torra" metoden,

vilket innebär att saltgivorna är små vid varje spridningstillfälle. Detta

ger endast en uppmoddningseffekt av snö och is, och förutsätteri de

flesta fall att plogning sker, eftersom smälttendensen också blir ringa.

Minsta rekommenderad giva år 5-10 g/m2 och den största är 20-25 g/mz,

(Vinterväghållning, D17, 1983). Den senare rekommenderas vid saltning

på redan uppkommen is- eller snövägbana vid en lufttemperatur mellan

-4 och -6 (C. Kemisk halkbekämpning beskrivs närmare i avsnitt 4.

Vid behov utföres sandning på de minst trafikerade vägarna under hela

vintern, som omtalades ovan. Dessutom sprids i många fall även sand på

A- och B-vägnätet då lufttemperaturen är lägre än ca -6 0C och halt

väglag föreligger. Detta eftersom verkningsgraden hos NaCl under ca

-6 0C är mycket låg. Effekten av sandning är emellertid dålig. Studier

vid VTI visar t ex att efter ca 300 fordonspassager har sandningens

effekt försvunnit (Öberg, 1978). För trafikanterna har dock sanden inte

enbart en friktionshöjande effekt, även om den är liten, utan den har

kanske en i lika hög grad psykologisk effekt. Vetskapen om att vägen är

sandad medför förmodligen att man kör mera avspänt.

I sanden inblandas salt för att bl a förbättra sandningens varaktighet.

Saltet gör att sanden fäster bättre på vägytan och därmed ligger kvar
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något längre. Saltet förhindrar också att sanden fryser i upplag och att

driftstörningarna vid sandspridningen blir få. Kvantiteten salt/m3 som

tillsättes ligger mellan 25 kg/m3 och 60 kg/m3.

För att förbättra sandens varaktighet har man tidigare också provat s k

vattensandning (Hubendick, 1973), som innebär att man först Sprider ut

sanden och omedelbart därefter vatten. Då vattnet fryser, så fryser

sandkornen fast till vägytan. Genom vattensandningen förbättras friktio-

nen, och varaktigheten ökar jämfört med normal sandning. Att metoden

trots detta inte användes idag beror främst på att den kräver stabil

väderlek med temperaturer mellan ca -2 och -10 0C och att användandet

av dubbdäck medför att sanden ganska snabbt slits bort och effekten

försvinner. Den mekaniska halkbekämpningen beskrivs utförligare i av-

snitt 5.

2.2 Aktuell FoU om halkbekämning

 

För Sverige, som har ett ur klimatsynpunkt utsatt läge när detgäller

halkproblem vintertid, har det varit naturligt att halkbekämpningsproble-

matiken fått en framskjuten plats inom FoU. En genomgång av aktuell

forskning i landet visar att försöksverksamhet avseende olika aspekter

inom området "vinterhalka/halkbekämpning" pågår på flera håll. En

beskrivning av aktuellt forskningsläge följer i detta avsnitt och omfattar

projekt med mål att

- klarlägga effekterna (friktion, hastighet, olyckor, miljö, korrosion

etc) av nuvarande halkbekämpning (främst saltning) och av alternativ

halkbekämpningsstrategi

- förbättra nuvarande halkbekämpningsstandard genom t ex befuktning

av salt och med hjälp av halkvarningssystem

- genom vägbyggnads- och beläggningsåtgärder minska halkrisken

- finna alternativa halkbekämpningsmedel, t ex CMA
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2.2.1 Eögsök_mgd_b_e_fu_klal _s_a1_t

VV utförde under vintern 1980/81 prov med befuktat salt inom 4 arbets-

områden: Jönköping, Borgholm, Ödeshög och Timrå. Befuktningen sker

med 30 %-ig CaClz-lösning som tillsätts den torra natriumkloriden.

Proportionen lösning i torrt salt är ca 1:3,3, dvs ca 30 vikt-96 lösning

tillsätts. Befuktningen sker på spridarbilen vid saltframmatningen till

eller på spridartallriken. Metoden beskrivs utförligare i avsnitt 4.2.

I samband med proven i Ödeshög 1980/81 utförde VV bl a friktions- och

saltkoncentrationsmätningar. P g a ogynnsamma väderleks-ä och väglags-

förhållanden var antalet mättillfällen relativt fåtaliga och de positiva

effekter som beskrivits i litteraturen kunde inte beläggas denna första

försöksvinter. Däremot har de väghållare som provat metoden haft

mestadels positiva synpunkter om denna. Bl a har följande positiva

erfarenheter rapporterats från försöken i Timrå vintern 80/81. a) Mindre

saltgiva kunde användas, b) det befuktade saltet verkade något snabbare,

c) metoden kunde användas vid lägre temperatur (ned till ca -15 0C) och

d) mindre spill utanför vägen.

De tre därpå följande vintrarna, 81-84, har försöken med befuktat salt

fortsatt. Mätningar av metodens effekt, främst friktion och salthalt på

vägen, harutförts inom två arbetsområden. Resultaten från Vägverkets

undresökningar vid arbetsområdet i Ödeshög vintrarna 1980-82 har

redovisats i Karlsson, JÅ, och Nilsson, B, 1982. Av resultaten framkom

bl a följande

"- Saltning i samband med snöfall och modd på vägbanan ger ej några

signifikanta skillnader i friktion mellan befuktat och torrt salt.

- Vid preventiv saltning på torr och moddfri vägbana blir mer befuktat

salt kvar på vägen. Att detta ger en effektivare preventiv Saltning

har dock ej kunnat dokumenteras."

VTI har utfört försök med befuktat salt under tre vintrar, 81-80.

Försöken utförda vintern 81/82 vid arbetsområdet i Timrå har redovisats
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i VTI Meddelande 297, Gustafson, 1982. Vid försöken skedde befuktning

med CaC12-lösning. Undersökningarna gav resultat som tyder på att

"- befuktningssaltning är mest fördelaktig vid rimfrost och isväglag."

Vintern 82/83 utfördes motsvarande undersökningar vid arbetsområdet i

Ödeshög. Resultatet har redovisats i VTI Meddelande 368, Gustafson, K,

1984, och sammanfattningsvis framkom

"- Trots att mindre mängd befuktat salt spridits har salthalten i

allmänhet varit i det närmaste lika på torra resp befuktade sträckor

och vid några tillfällen t o m högre på sträckor med befuktat salt.

- Vid saltning i samband med snöfall och snöväglag har befuktat salt i

de flesta fall haft samma och i några t o m bättre effekt ur

friktionssynpunkt än torrt salt.

- Resultatet indikerar att trots en reduktion i saltmängd med ca 18 96

vid befuktningssaltning kan metoden ge samma eller t o m bättre

effekt än konventionell saltning."

Vintern 83/84 fortsatte VTI undersökningarna i ao Mantorp. Under denna

vinter företogs dock befuktningen med NaCl-lösning, eftersom man från

främst brobyggarhåll blivit oroade över kalciumkloridens påverkan på

betong. Resultaten har ännu inte publicerats men visar att den befuktade

metoden vid ettpar tillfällen givit bättre friktionshöjande effekt än den

torra metoden. Likaså vid ett par tillfällen har den torra metoden varit

mest effektiv, medan det ändock vid de flesta halkbekämpningstillfälle-

na, både vid snö- och isväglag, varit mycket lika friktionsförändringar av

de båda metoderna. Vid befuktning med NaCl-lösning har den torra salt-

mängden reducerats med 30 96, vilket innebär en faktisk reduktion i

saltförbrukning vid befuktningssaltning med ca 23 96. Trots att mindre

mängd salt spridits har ändock servicestandarden varit i det närmaste

lika för torra resp befuktade vägsträckor.

Förutom de beskrivna försöken med befuktat salt, där alltså befukt-
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ningen sker på spridarbilen, har även ett mindre försök utförts under

vintern 1981/82 med salt (NaCl) som befuktats med CaClz-lösning flera

månader före spridningstillfället. Efter befuktningen lagrades saltpartiet

i upplag och spridning utfördes med konventionell saltspridare. Syftet

med försöket var att undersöka, huruvida det är möjligt att på detta sätt

befukta saltet långt före spridningen och ändock ernå en förbättrad

halkbekämpningseffekt i förhållande till spridning av torrt salt.

Resultatet från försöken med förpreparerat salt visade att det var

möjligt att sprida saltet på konventionellt sätt, men att effekterna av

förprepareringen ur halkbekämpningssynpunkt var mycket marginella.

2.2.2 Ealkövgryakningssygtgm

Utvecklingen av ett halkövervakningssystem som hjälp i vinterväghåll-

ningen har i Sverige pågått sedan mer än tio år tillbaka. På uppdrag av

Statens vägverk utvecklade VTI ett halkövervakningssystem i mitten på

1970-talet.

Systemet finns beskrivet i VTI Rapport 183, Fredén 1979, och kortfattat

fungerar systemet enligt följande. Utrustningen, väderstationen, regist-

rerar i halksammanhang viktiga parametrar såsom luft- och vägytetem-

peratur och luftfuktighet med vissa inställbara tidsmellanrum. Informa-

tionen är tillgänglig via det allmänna telefonnätet och ges i verbal form,

dvs väghållaren kan på telefon ringa upp önskad station och få uppgift

om aktuella värden. Vid uppringningen erhålles även värden avlästa de

senaste timmarna, vilka har lagrats i ett minne.

En uppföljare till VTI:s system har under senare år utvecklats av

vägverket. Det nya, större systemet finns schematiskt uppritat i figur 1,

och består av ett tjugotal mätstationer, som till en början installerades i

Västsverige. Mätstationerna är utrustade med givare för bestämning av

vägytans temperatur, lufttemperatur och luftfuktighet, samt i vissa fall

även vindriktning och vindhastighet. Vid en speciell teststation registre-

ras även vägytans tillstånd och nederbörd. Till stationerna, som är

anslutna till telenätet, har knutits en centralt installerad dator. Datorn
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ringer var 30:e minut upp varje station och samlar in mätdata, som sedan

lagras i datorns minne. I datorn finns även en talmaskin som omvandlar

insamlade värden till verbal form. Väghâllaren kan genom att ringa upp

datorn få besked om väderlekssituationen, t ex luft- och vägytetempera-

tur inom ett aktuellt vägavsnitt. Systemet finns utförligare beskrivet i

Lindqvist, S, och Mattsson, 1979.
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Figur 1. Halkövervakningssystem (Vägverket, TUb)

Road weather information system (National Road Administ-

ration)
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2.2.3 Xägbyggnads-_ogh_bgläggn_i_ngså_tgägde:

Vägens uppbyggnad har betydelse för uppkomsten av halka och då

speciellt halka till följd av rimfrost eller isbark. Kunskaper om vägupp-

byggnadens roll för halkrisken kan därför vara av vikt för både vägbygga-

re och väghållare. Med syfte att studera dels den samverkan mellan

lokalklimat- och vägkonstruktion som leder till att halka bildas under

kall årstid och dels speciellt undersöka olika vägkonstruktioners relativa

halkbenägenhet byggdes ett provfält, kallat Halkfält, Linköping 1976, vid

VTI. Undersökningarna vid fältet har pågått under vintersäsongerna

1976/77 - 1979/80 och framkomna resultat har redovisats i VTI Rap-

port 216 och 216A, Gustafson 1981.

I figur 2 visas ett exempel på en halksituation med differentiell rimfrost-

halka som uppkom under försöksperioden. Skillnaderna i halkutbredning

beror av de olika väguppbyggnader som finns representerade vid fältet.

Resultaten från halkundersökningarna vid provfältet l976-l980 visar att

av konventionellt uppbyggda vägar uppvisar de som har grövre material

(typ bergkross och makadam) nära vägytan den klart största halkbenä-

genheten. Uppbyggnader med finkornigt och mera vattenhållande bärla-

germaterial har en mindre benägenhet för halkbildning. Värmeisolering

av vägöverbyggnader ökar halkrisken i förhållande till flertalet oisolera-

de väguppbyggnader. Speciellt stor är halkrisken då isoleringen placeras

nära vägytan men avtar vid placering längre ned i vägkroppen. Den

relativa halkbenägenheten hos ett flertal olika väguppbyggnader har

sammanfattats i den refererade rapporten.
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Figur 2. Halka på olika väguppbyggnader. Exempel från Halkfält VTI
(Gustafson, K., 1981).

Icing on different road contructions. Example from Test Field
VTI (Gustafson, K., 1981).
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För halkbildningen och friktionens storlek har även beläggningen avgö-

rande inverkan. Vid halksituationer har t ex beläggningar med grov

yttextur, t ex en ytbehandling, i allmänhet en positiv effekt på friktio-

nen. Halkundersökningar vid provvägen Lasele 1973 under hösten 1976 på

asfaltbetong (Ab) och hösten 1977 på ytbehandling (Yl) visade att på den

släta asfaltbetongen var medelfriktionen lägre än 0,2 vid 10-20 96

(variationen beroende på olika väguppbyggnad) av mätningarna. Vid

undersökningarna på den grova ytbehandlingen hösten därefter förekom

inte någon mätning där medelfriktionen var lägre än 0,2 (VTI Meddelan-

de 109, Gustafson 1979).

Beläggningstypens inverkan på väglag och friktion har också framkommit

vid andra VTI-undersökningar, t ex försöken med osaltad vinterväg, vilka

beskrivs något senare i detta avsnitt. Ett exempel på friktionens

variation vid ett tillfälle med snö visas i figur 3 (Björketun, U,

Karlsson, 3 Å och Öberg, G 1984). Som ses var friktionen på den släta

massabeläggningen 80 HAB l6t betydligt lägre än på den skrovliga,

dubbla ytbehandlingen Y2, och här har alltså ytstrukturen haft en

avgörande inverkan på friktionsbetingelserna.

FRIKTION

FRICTION

faaan han han

1.0

 

08

0.6

0.1.

2 HÃTSTRACKANS
0.0 LÅNGDlm)

m :.00 700 LENGTH CF TEST
STRETCH iml

___YTBEHANDLWQ YZ 119321 nA§<,An,,EI ggg-ning 80445 16? 119151
DOUBLE SURFACE DRESSiNG ASPHALT CONCRETE

Figur 3. Provsträckan 19 november 1982. Friktionsmätning på två
olika beläggningstyper. Blötsnö, 1 cm, lufttemperatur +2°C.
Friktionsvärde över de senast passerade 300 m anges i
friktionsremsans överkant (VTI Meddelande 363).

Test stretch. November 19. 1982. Friction measurement for
two different types of road surface. Wet snow, 1 cm, air
temperature +2°C. The mean friction for the last 300 meters
is shown in the upper part of the diagram
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I ett annat VTI-försök (statistiskt), (Björketun, U 1982), har under-

sökts två olika beläggningars (mjuk asfaltbetong, MAB, och ytbehand-

ling, Yl) betydelse för olyckskvoten (olyckor/trafikarbete) vid olika

väderleksförhållanden. Analysresultaten, som dock är något osäkra,

pekar mot att ytbehandling förmodligen kan innebära en olycksreduk-

tion med 5-10 % i jämförelse med MAB.

Med syfte att undersöka ett flertal olika slitlagertypers halkkänslighet

startades 1982 ett projekt vari ingår ett stort antal beläggningstyper av

mer eller mindre konventionell natur. Massabeläggningar, tankbelägg-

ningar som Yl och Y2 av olika ålder, dränerande beläggningar och mer

speciella beläggningar, t ex slamförseglingar, Rubit och Verglimit (se

vidare nedan) ingår som provsträckor. Undersökningarna omfattar främst

friktionsmätningar vintertid och är planerade att pågå under 3-4 vintrar.

Den första försöksvintern 82/83 uppvisade en sträcka med dubbel ytbe-

handling och gummiinblandning (YZ) i allmänhet något bättre friktions-

egenskaper än övriga sträckor. Orsaken är förmodligen slitlagrets rela-

tivt grova ytstruktur i kombination med gummiinblandningen. Under

samma betingelser uppvisade en mycket slät asfaltbetongbeläggning

(HAB) oftast sämre friktion än övriga slitlager p g a dess fina ytstruktur.

Undersökningarna har därefter fortsatt under vintern 1983/84, och dessa

resultat kommer att redovisas i någon av institutets rapportserier.

Proven har sommaren 1984 kompletterats med ytterligare provsträckor,

bla den speciella friktionsbeläggningen Delugrip, och kommer enligt

planerna att pågå ännu några vintrar.

Speciella beläggningstyper för att minska halkrisken provas också i

Sverige, bl a i de ovan beskrivna försöken. Verglimit, en beläggning med

saltinblandning och gummiasfalt (Rubit) som innehåller gummikorn, pro-

vas på några platser av VV (Olofsson, 1981). Vissa positiva resultat

föreligger och utvärderingen av dessa beläggningstyper fortsätter därför.

I ett senare avsnitt beskrivs dessa mindre halkkänsliga beläggningstyper

något mera utförligt.
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2.2.4 Eemigkjalkbgkämpning _-_ _effektyå trafikolyckor_

En statistisk undersökning av vilken effekt saltning har på antalet

trafikolyckor har genomförts. Studien, som redovisas i VTI Rapport M5

(Andersson, 1978), är baserad dels på uppföljning av olycksutvecklingen

för de vägar som efterhand började saltas åren 1970-74, och dels på

polisrapporterade olyckor under vintermånaderna (jan-april samt okt-

dec) 1973.

Undersökningarna kunde inte påvisa att saltning har en positiv effekt på

antalet olyckor. Därav kunde ändock inte slutsatsen dras att saltning

saknade effekt på trafiksäkerheten. Skälet till detta var att undersök-

ningen icke var experimentell utan saknade kontroll av viktiga bak-

grundsfaktorer. De positiva effekterna av en väglagsförbättring till följd

av saltning kan av trafikanterna ha utnyttjats för ökad trafik och höjd

hastighet istället för höjd säkerhet.

Senare har ännu en statistisk undersökning utförts om sambandet väder-

lek - väglag och trafikolyckor. Studien baseras på väglags-, väderleks-

och olycksdata avseende det statliga vägnätet månaderna jan - mars och

oktober - december 1973 och 1977. Resultatet har redovisats i VTI Rap-

port 210 (Brüde och Larsson, 1980). I rapporten ges en statistisk beskriv-

ning över hur olyckskvoten (antal olyckor per trafikarbete) varierar med

vägtyp (typ av halkbekämpning), väglag, region, delperiod av vintern,

väderlek, ljusförhållanden, vardag/veckoslut/helg och tid på dygnet.

Liksom i VTI Rapport 145 anser man sig även i detta fall ha mycket

begränsade möjligheter att dra några slutsatser angående saltningens

effekt på trafiksäkerheten. För att avgöra saltningens positiva eller

kanske negativa effekt på trafikolyckorna anser man att experiment i

större skala är helt nödvändiga. En sådan typ av försök har också pågått

vid VTI sedan några år och beskrivs nedan under "Försök med annan

halkbekämpningsstrategi på saltade vägar".

Ytterligare en statistisk olycksanalys inom halkbekämpningsområdet har

utförts vid VTI (Björketun, U 1983). I denna studie undersöktes olycksför-
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ändringen till följd av högre halkbekämpningsstandard. Högre standard

uppnås genom att en saltbil "patrullerar" vägarna mellan 03.00-07.00

eller att beredskapshavare tjänstgör motsvarande tider. Halka som

uppstår kan därmed bekämpas på ett tidigt stadium. Den statistiska

analysen utfördes utifrån uppgifter från Vägverkets väg- och olycksdata-

bank, samt väderleksdata från SMHI. Resultatet av studien visade att s k

"graderad beredskap", dvs att en beredskapshavare tjänstgör kl 03.00-

07.00, hade en gynnsam effekt på trafiksäkerheten. Att "partrullbil"

skulle öka säkerheten kunde däremot inte beläggas.

2.2.5 Xigteryägsgryigens_effgkt på_t5a_fik_en_

VTI har på uppdrag av Vägverket utfört olika studier av saltningens och

sandningens inverkan på trafiksäkerhet, framkomlighet, friktion coh

miljö. Arbetet är p g a dess storlek uppdelat i olika delstudier.

Vilken effekt sandning har på bl a friktion och trafikanternas hastighets-

anpassning har tidigare undersökts och redovisats i VTI Rapport 164

(Öberg, G 1978). Sammanfattningsvis visade studien att det friktionstill-

skott som sandningen medförde, i genomsnitt 0,09, avtog kontinuerligt

och efter ca 300 fordonspassager var friktionstillskottet borta.

Undersökningarna inom "vintervägservice"-området har forsatt under

vintrarna 1978/79 och 1979/80 och resultaten redovisas i VTI Rap-

port 218 (Öberg, G 1981). Syftet med undersökningarna var a) att kvanti-

fiera hur olika standard på vintervägservicen påverkar vägbanans friktion

och bilisternas hastighetsanpassning och b) att i möjligaste mån även

kvantifiera effekten av alternativa halkbekämpningsmetoder. I VTI Rap-

port 218 redovisas uppmätt friktion och reshastighet vid olika väglag

samt därav beräknade stoppsträckor.

2.2.6 Eörsök_m_e_d_an_nan halkbekämpniggsstratggi på_s§ltad_e_väg§r

Tidigare undersökningar och pågående FoU avseende kemisk halkbekämp-

ning visar att både negativa (t ex miljö, korrosion) och positiva (trafiksä-

kerhet, framkomlighet) effekter föreligger. Saltningens effekt på kanske
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främst trafiksäkerheten har emellertid varit svår att kvantifiera

(Andersson, K 1978 och Brüde, U och Larsson, 3 1980) och Vägverket har

därför uppdragit åt VTI att undersöka konsekvenserna av en minskad

saltning.

De enda alternativ till saltning, som man idag anser finns, är sandning

och i vissa fall hyvling. Med erfarenhet från de friktionsstudier som

utförts innebär dessa halkbekämpningsalternativ en standardsänkning ur

friktionssynpunkt jämfört med saltning.

Med målet att klarlägga vilka konsekvenser det får om man helt upphör

med saltning inleddes en försöksverksamhet vintern 1979/80. Inlednings-

vis omfattade studien 2 vägpar, där varje par innehöll en försökssträcka

(dvs osaltad) och en kontrollsträcka (saltad). Sträckorna var någon till

några mil långa. Den första vintern utfördes vissa referensmätningar och

under vintern 1980/81 inleddes det egentliga fältförsöket. Vid studien

undersöktes följande frågor:

Trafikflöde/väglag/friktion

Reshastighet

Trafikanternas förmåga att bedöma halka

Trafikolyckor

Hastighetsanpassning

Nedsmutsning/synbarhet

Korrosion

Trafikanternas behov av framkomlighet och inställning till saltning

Vintervägservice (typ, omfattning och kostnader)

Ytterligare 2 vägpar med flera backar och kurvor än de inledande

vägparen har senare kompletterat undersökningen, som genomfördes

t o m vintern 1982/83. Försöken med osaltade vägar har dokumenterats i

flera rapporter från institutet.

- Hastighetsanpassning (Öberg, G 1982)

- Nedsmutsning (Helmers, G och Ytterbom, U 1982)

- Korrosion (Jutengren, K 1982 och 1983)
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- Trafikantinställning (Arnberg, P 1982)

- Friktion och väglag (Öberg, G 1983)

- Väglaget och konsekvenser för trafikanten och väghållaren

(Björketun, U, Karlsson, J-Å och Öberg, G 1984)

2.2.7 Alternativjill_galtniga-_inlgdande försök_m_ed_C_MA_

De negativa effekter som följer av halkbekämpning med natriumklorid

(NaCl) och kalciumklorid (CaClz) har medfört att stora ansträngningar

har gjorts för att finna alternativa kemiska halkbekämpningsmedel, som

inte är korrosiva eller påverkar miljön negativt, men som ur kostnads-

och effektivitetssynpunkt är lämpliga. Den mest aktuella och genomgri-

pande undersökningen av tänkbara kemiska föreningar har utförts i USA

(Dunn, S och Schenk, R 1979 och 1980). Därvid framkom att det mest

lovande alternativet är kalcium magnesium acetat (CMA), som sägs vara

lika effektivt som NaCl, men sakna natriumkloridens negativa effekter,

när det gäller korrosion och miljö. CMA beskrivs närmare i avsnitt #.4.3.

Produktion och försök, både i laboratorium och i fält, med CMA pågår

f n på flera håll i Nordamerika, t ex i Californien, Alaska och Iowa. I

Sverige har inledande laboratorieförsök med CMA påbörjats vid VTI

under vintern 1983/84. En mindre mängd CMA har framställts och dess

fryspunktnedsättande egenskaper och smältegenskaper undersöks. Vidare

studeras CMA:s korrosionsegenskaper och inverkan på betongytor till-

sammans med andra halkbekämpningsmedel (NaCl, CaClz och Urea).

Försöken med CMA kommer enligt planerna att fortsätta under komman-

de år, samtidigt som utvecklingen utomlands kommer att bevakas. De

frågeställningar som är mest aktuella är

- tillverkningsmetoder och framställning

- egenskaper (fryspunktnedsättning, smältegenskaper etc)

- effekter (korrosion, betongpåverkan etc)

- ekonomi
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3 HALKBEKÄMPNING. NUVARANDE METODER OCH

FORSKNINGSLÄGE UTOMLANDS

Med syfte att erhålla information om nuvarande halkbekämpningsmeto-

der och forskningsläget inom detta område utomlands sändes en förfrå-

gan till vägmyndigheter och forskningsorganisationer i olika länder.

Bland de länder som tillskrivits är flertalet västeuropeiska stater, Japan,

Kanada och USA. I USA tillfrågades väghållare i de flesta delstater som

kunde tänkas ha halkförhållanden vintertid. I USA kontaktades dessutom

de federala myndigheterna, forskningsorganisationen CRREL (Cold Re-

gions Research and Engineering Laboratories) och SALT-Institute.

Vår förfrågan har fått ett mycket gott gensvar och intresset för detta

problemområde har visat sig vara stort. Genom brevväxlingen med de

utländska myndigheterna och institutionerna har information erhållits om

vintervägservice och då speciellt olika halkbekämpningsmetoder. Nedan

följer en sammanställning av svaren från de olika länderna. En del

uppgifter redovisasäven i de senare avsnitten som behandlar litteraturen

inom området.

2818262

Halkbekämpning sker i huvudsak med salt, främst NaCl, men i vissa fall

även med CaClz. Efter de erfarenheter som rapporterats från Västtysk-

land har vissa försök med befuktat salt (metoden beskrives närmare i

avsnitt 4.2) genomförts i mindre skala.

Försök med olika halkvarningsanläggningar har utförts, men resultaten

har i stort varit nedslående. Fel på apparatur och givare har varit

talrika, men i något fall har ändock relativt goda resultat kunnat erhållas

genom regelbunden tillsyn av anläggningen. Ett nytt halkvarningssystem

som nu installerats har emellertid visat mer lovande resultat. Systemet

mäter lufttemperatur, luftfuktighet, vindhastighet och molnighetsgrad.

Med hjälp av dessa uppmätta parametervärden och beräkning i systemets

dator kan rimfrost- och ishalka på vägytan predikteras. Till systemet

krävs ingen givare i beläggningsytan, vilket är en stor fördel, då sådana
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givare är svåra att få tillförlitliga p g a trafikens påverkan. Systemet

synes överensstämma med den utformning av ett tänkt system som

beskrivits i VTI Rapport 216, Gustafson, 1981.

ERELVäsltxsklâns!

Halkbekämpning sker idag till största delen med saltning (NaCl), vilket

anses vara enda metoden för att möta uppställda trafiksäkerhetskrav.

Relativt omfattande försök med befuktat salt har genomförts under

några år (Hahn, S och Bauer, A, 1981). Förfaringssättet har varit att det

torra saltet (NaCl) vid spridandet befuktats med ca 20 %-ig CaClZ-eller

NaCl-lösning. I de flesta fall har CaClz-lösning använts, eftersom man

funnit denna vara mest effektiv. Ca 30 vikt-96 lösning har tillsatts det

torra saltet. Som sammanfattning anges att det befuktade saltet har

följande fördelar (ref - "Bericht über die im Winter 1976/77 durchgeführ-

ten Streuversuche mit Feuchtsalz", Forschungsgesellchaft für das Stras-

senwesen, 1980).

- Bättre vidhäftning till vägytan

- Verkar längre

- Mindre spridningsförlust på grund avvind och trafik

- Större spridningsbredd

- Omedelbar smältverkan

- Bättre homogenitet på spridningsbilden

- Bättre utnyttjande av utspridd saltmängd

- Bättre verkningsgrad än torrt salt vid lägre temperatur

Försök med Verglimit (se 6.2.2), en asfaltbetong med inblandning av

CaClz, pågår. Syftetär att undersöka om man genom denna beläggnings-

typ på längre sikt kan reducera saltförbrukningen men bibehålla samma

trafiksäkerhetsnivå.

Vidare pågår prövning av olika halkvarningsanläggningar och saltkon-

centrationsmätare av schweiziskt ursprung (SOBO 20, fabrikat

Boschung), vilka mäter restsaltmängden på vägytan. Med kännedom om

denna mängd kan saltgivan anpassas efter rådande förhållanden och
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saltningen därigenom effektiviseras.

Under vintrarna 1970/71 och 1977/78 utfördes försök med halkbekämp-

ning utan salt på vissa riksvägar i södra Finland (Puttonen, 1980 och

"Försök "Osaltad väg", Slutrapport", 1972). Framför allt under den senare

perioden stötte försöken på kraftigt motstånd från trafikanterna och då

speciellt representanterna för den tyngre trafiken. Detta ledde till att

försöken med osaltad väg avbröts redan efter tre månader. Ett faktum

som anses Visa att saltet därmed är nödvändigt för halkbekämpningen i

Finland.

Vid Väg- och trafiklaboratoriet vid Statens Tekniska Forskningscentral

pågår en undersökning om samband mellan vägytetemperatur, istjocklek,

saltmängd och salttyp (Manninen, E, 1980).

Frankrike

Utöver den idag använda konventionella kemiska halkbekämpningen har

försök utförts med spridning av saltlösning och befuktat salt. Vid

spridning av saltlösning har både NaCl- och CaClz-lösning använts och

man har här inte funnit någon anmärkningsvärd skillnad i verkningsgrad

mellan lösningarna. På grund av lägre pris har därför vid de fortsatta

försöken NaCl-lösning använts. Spridning av lösning har befunnits ha en

positiv verkan vid främst preventiv halkbekämpning. På 15- och snöväg-

bana kan däremot lösningar inte användas p g a den' stora risken för

utspädning och återfrysning.

Sedan några vintrar har försök med befuktat salt utförts. Genom tidigare

erfarenheter beträffande saltlösningar används ca 23 %-ig (mättad)

NaCl-lösning för att befukta det torra saltet. Tillsatt mängd saltlösning '

är ca 20 96 av den torra saltmängden. De resultat som hittills föreligger

har visat att befuktning märkbart förbättrar saltets förmåga att fastna

och ligga kvar på vägen. Det har likaså konstaterats att saltet verkar

snabbare med befuktat salt, och tidsvinster på 1/2 timme och mer har
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uppmätts t ex vid lätta snöfall.

italien

Liksom i de flesta andra länder sker halkbekämpning nästan uteslutande

på kemisk väg med NaCl (ca 70 96 av spridd saltmängd) och CaClz (ca

30 96).

Försök med spridning av CaClz-lösning har genomförts (Scotto, 1977) och

resultaten visar att metoden har mycket positiv effekt vid preventiva

åtgärder och vid vissa typer av halka, t ex rimfrosthalka eller vid lätt

snöfall. Däremot har metoden visat sig vara direkt olämplig för åtgärder

på isvägbana eller på åtpackad snö. Därvid är smälteffekten mindre och

risken för återfrysning är stor. De positiva effekterna är emellertid så

stora att metoden med spridning av saltlösning har införts i flera

områden och används parallellt med den konventionella saltningstekni-

ken.

28282

Halkbekämpning och snöröjning i Japan kan struktureras enligt följande

uppställning (Fujita, 1980).
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_lavinskydd __-E

skyddsanordningar
skyddsan-
ordningar_ snöskyddsstaket

-upplagsskydd snöskyddsplats

snöskyddande skog

Snöröjning sker med konventionella snöröjningsredskap, men då upplags-

plats inte finns tillgänglig smältes snön med hjälp av snösmältningsanord-

ningar, "kokare". I speciella snödiken transporteras snön bort med

strömmande vatten, som kan vara t ex flodvatten eller avloppsvatten.

Smältning av snö och is på vägbanan kan åstadkommas genom a) vatten-

besprutning genom sprinklersystem, där vattnet kan vara grundvatten,

flodvatten, sjövatten, varmt källvatten eller spillvatten från fabriker.

Smältning kan också ske genom b) uppvärmning, som kan utföras med

cirkulerande varmvatten, elektriska kablar eller genom IR-strålning.

Slutligen sker smältning också genom c) kemisk halkbekämpning, där

följande kemikalier användes påvägar: kalciumklorid (CaClz) magne-

siumklorid (MgClz), natriumklorid (NaCl) och urea (CO(NI-l2)2).
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.1562612

På de mest trafikerade vägarna sker halkbekämpning på konventionellt

sätt med NaCl. För tillfället anges en spridningsmängd av 127 kg/Z-

lane km (motsv 10 g/m2 på en 13 m-väg eller 18 g/m2 på 7 m-väg) i

specifikationerna. Undersökningar har utförts de senaste åren för att

utröna huruvida detta är den bästa spridningsmängden. Efter inledande

försök visade det sig att en_ spridningsmängd inte är tillräcklig för

effektiv halkbekämpning. En enkel formel för bestämning av saltgiva

uppställdes med lufttemperatur och mängd lös snö på vägbanan som

ingångsparametrar. Formeln testades och man fann att andra faktorer,

som trafikmängd, beläggningstyp, väderlekstyp etc, behövde införas.

Undersökningarna har därefter fortsatt.

Försök med befuktat salt har genomförts. En 32 %-ig CaClz-lösning

sprutades över saltet på bilen före spridningstillfället. Ca 331 lösning

tillsättes per ton av det torra saltet, dvs ca 3,5 vikt-96 lösning. Under-

sökningar utförda 1977/79 visade att det befuktade saltet verkade

mycket snabbt och snö i vägbanans mitt, där saltet spreds, smälte

mycket snabbt. P g a den snabba smältningen kring mitten kunde inte

trafiken föra saltet och därmed smältningen ut mot vägens sidor. Under

de kalla perioder då undersökningen utfördes inträffade återfrysning. Snö

blåste över vägen, fastnade i den smälta snön och följden blev en

utspädning av saltet. Problemen med återfrysning medförde att försöken

avbröts.

Några försök med Verglimitbeläggning (se även avsnitt om Verglimit) har

utförts. Positiva resultat, som att beläggningstypen har mindre halkbenä-

genhet och är lättare att ploga, har rapporterats. Provningen av Vergli-

mit har fortsatt och då framför allt på brobanor.

Vidare har också vissa försök med sand som innehåller större mängder

salt än vad som är vanligt genomförts. Försöken syftar till att erhålla en

optimal inblandning av salt i sand ur halkbekämpningssynpunkt.
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Eeéeflänäefnâ

Inom området halkbekämpning har ett halkvarningssystem utvecklats.

Systemet, som är uppbyggt kring en mikrodator, mäter parametrar som

vägtemperatur, lufttemperatur, luftfuktighet etc. Med hjälp av datorn

kan trender beräknas och varsel ges vid vissa kritiska tillfällen. I datorns

minne kan likaså salttillfällen memoreras. Med ett halkövervakningssys-

tem av denna typ kan saltning utföras mera selektivt och antalet

saltningstillfällen bedöms kunna minskas ca 10-20 %. Spridning av salt

befuktat med CaClz-lösning i preventivt syfte har provats med relativt

gott resultat på broar. Befuktningens syfte är att förbättra saltets

vidhäftning till vägytan så att det därmed inte blåser bort lika lätt av

trafiken.

bloggs

Konventionell halkbekämpning med salt och saltinblandad sand användes

och f n pågår ingen forskning om alternativa metoder. Tidigare har några

alternativa kemiska föreningar (bl a urea, kalksalpeter, ammoniumklorid

m fl) undersökts med negativt resultat (Thurmann-Moe och Hattestad,

1966 och Thurmann-Moe och Ruud, 1973).

USA

En sammanfattning av utförd forskning i FHWA'S (Federal Highway

Administration) regi och inriktningen av kommande FoU finns dokumen-

terad i "America's Highways, TRB Special Report 202, 1984".

Eaiiiosniea

Försök med spridning av NaCl-lösning under högt tryck har genomförts.

Metoden är utvecklad i Connecticut (Kasinskas, 1979) och beskrivs

närmare under Connecticut nedan. Utveckling av en modifierad sandspri-

dare pågår. För att erhålla en mer homogen blandning av sand och salt

har en l-tons saltbehållare tillfogats till sandspridaren, och saltinbland-

ningen sker därvid på spridarbilen.
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Vid Stanford Research Institute har under de senaste åren undersökts

tillverkning av kalcium-magnesiumacetat (CMA) (Marynowski, C W et al

1983), som ett alternativ till NaCl (se vidare avsnitt 4.4.3).

Soansclisu:

Utrustning för att sprida natriumkloridlösning under högt tryck har

utvecklats (Kasinskas, 1979 och Dougan, C., 1981). Under spridarbilen

har en spridararm placerats och NaCl-lösningen sprutas mot vägbanan

under högt tryck. Med NaCl-lösning fås en mer homogen spridning av

saltet och dess smältverkan startar snabbare än vid konventionell sprid-

ning. Dessutom medför det höga trycket att lösningen har en viss

eroderande effekt på is/snölagret. Det utvecklade systemet har använts i

bl a Connecticut (4 enheter), Minnesota (1) och Utah (1). Enligt uppgift

har även Washington och Kalifornien provat systemet. Metoden beskrivs

mer utförligt i avsnitt 4.3 "Spridning av saltlösning".

11.1.1205

Förutom konVentionell halkbekämpning med salt och saltinblandad sand

användes i många fall blandning av NaCl och CaClz samt befuktning av

NaCl med CaClz-lösning. Några alternativa kemiska föreningar har

provats, t ex urea, etylen glykol (UCAR), en ureabaserad lösning (ISOLV)

och propylene glykol. Alla har negativa effekter och är mycket dyra (se

vidare avsnitt 4.4 "Alternativa kemiska föreningar").

1022

Vägar tillhörande prioritetsklass l (bl a interstate-vägar) plogas och

halkbekämpning sker med blandning (50 96/50 96) av sand och NaCl eller

NaCl som befuktats med ca 351CaMg (kalcium-magnesium)-lösning.

Valet av metod beror på temperaturförhållandena. Vägar med prioritet 2

(mindre vägar) behandlas normalt med sand. Försök med CMA pågår

(Alcolhol Week, 1984). Vintern 83/84 användes ca 50 ton i vinterväghåll-

ningen (se vidare avsnitt #.4.3).
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Maine

Ansträngningar har gjorts för att minska saltanvändningen efter resultat

som framkommit vid undersökningar av saltets miljöpåverkan. Kalibre-

ring av spridare 0ch upplysningsverksamhet till driftpersonal om behovet

av minskad saltanvändning har varit två vägar för att minska saltför-

brukningen. Försök med spridning av blandning av NaCl och CaClz har

utförts. Som fördel anges snabbare smältverkan pga CaClz, medan

nackdelar som sämre upptorkningsförmåga på vägbanan och ökad ned-

smutsning, som bl a visades i svårigheter att ta bort lösningen från t ex

vindrutor, kunde märkas. Försök med CMA pågår (se 4.4.3).

Halkbekämpning sker med a) sand, b) sand med salt(NaCl)-inblandning,

c) salt (NaCl eller CaClz). Enbart spridning av salt rekommenderas inte,

även om det är effektivt. Skälen härtill är de kvantiteter som behövs,

kostnader, miljöpåverkan och problem med återfrysning. I de fall salt

ändock sprids är spridningsmängden endast ca 5 g/m2 (100le per mile

per lane). Vid halkbekämpning används vanligen en blandning av salt och

sand. Ca 30 kg salt tillsätts varje m3 sand för att förhindra frysning i

upplag och förbättra vidhäftningen till vägytan.

Förutom konventionell halkbekämpning med sand och salt provas även

slagg. Den provade svarta slaggen erhålles som avfallsprodukt från

kolkraftverk. Förutom den direkt friktionshöjande effekten bidrar den

mörka färgen hos slagg till att vid viss väderlek absorbera relativt

mycket solinstrålning och smältprocessen startar därigenom snabbare på

ytan.

üey_ 282521

NaCl, CaC12 eller en blandning (viktproportionen 5:1) av dessa två

användes. Området vinterunderhåll bevakas kontinuerligt och nya mate-
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rial och utrustningar provas. Exempel härpå är väglagssensorer och

halkövervakningssystem. Ett försök med befuktat salt slutfördes under

1980. Resultaten var mycket goda och medförde att metoden implemete-

rats i hela delstaten New Jersey. Befuktning sker med 30-32 %-ig CaClz-

lösning i proportionen ca 33 l/ton (8 gallon/am ton). Befuktningen sker

inte vid spridningen utan redan på underhållsdepån (garaget).

Befuktat salt har provats och man har funnit att smältverkan hos saltet

blir något snabbare. Skillnaden är dock så liten att den inte motiverar att

metoden införes. Dessutom påpekas att det "torra" saltet kan (tillåts)

innehålla upp till 3 96 fuktighet, som motsvarar 7,2 gallons per am ton

(Hogan, 1980). Jämföres detta med den i USA vanligen använda mängden

(8-10 gallons) vid befuktningen är skillnadenliten . Försök med mekanisk

utrustning som pulveriserar hårdsnö och islager, så att plogning kan

företas, har utförts. Utrustningen består av ett otal skivor som med

tryck pressas mot vägbanan och därmed skär sönder (pulveriserar)

is/snölagret.

Konventionell saltnings/sandningsstrategi användes. I mindre skala pro-

vas "Verglimit" och befuktning av salt med lösning av NaCl och CaClz,

men några resultat föreligger ännu inte.

Eesti: QaEOE

För halkbekämpning används vanligen en blandning av NaCl och relativt

ren sand i proportionerna 1 del salt och 5 delar sand. Om väglagförhål-

landen så kräver ökas saltinblandningen. Rent salt används i första hand

inom tätbebyggt område då is- eller snövägbana föreligger och man

önskar en snabb förbättring av väglaget. Försök med befuktat salt har

genomförts, men problem som t ex svårigheter att bestämma mängden

lösning som skulle tillsätas och ökad korrosion på material har medfört

att metoden inte fått någon användning. Försök utförs också med
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spridning av en mättad saltlösning, en avfallsprodukt som erhålls från

oljeindustrin. Fördelen med spridning av lösning är att smältningen

startar omedelbart när saltet hamnar på vägen, medan nackdelarna är

betydligt ökad korrosion och stor risk för återfrysning på vägbanan.

QhLo.

Konventionell halkbekämpning utföres, men vid låga temperaturer befuk-

tas saltet (NaCl) med 40-50 liter 30 %-ig CaClz-lösning per ton torrt salt

(10-12 gallon/am ton).

9282!:

De negativa effekterna av saltning har medfört, att salt endast i

undantagsfall sprids och i dessa fall endast vid mindre vägavsnitt, där

trafikanter är oförberedda på halkrisken.

Beanâylvânia

Konventionell halkbekämpningsmetodik utnyttjas, men maximala sprid-

ningsmängden av NaCl har sänkts från ca 17 g/m2 (800 pounds per 2-lane

mile) till ca 11 g/m2 (500 pounds per 2-lane mile). Ytterligare reducering

anser man skulle leda till riskfyllda förhållanden. Försök med befuktning

av NaCl med CaClz-lösning har bl a visat att smältreaktionen går

snabbare och att metoden kan användas vid lägre temperaturer. Med

befuktning påstås saltanvändningen kunna sänkas nästan 40 96 (Better

Roads, juli 1980). Försök med CMA pågår, se vidare avnsitt 4.4.3.

Kissiniâ

Vissa försök har utförts med befuktat salt, men man har inte funnit

någon större fördel med metoden p g a att den mesta snön som faller i

Virginia är relativt våt till sin natur.
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Eaâhingtm

Det i Connecticut utvecklade systemet för spridning av NaCl-lösning

under tryck har provats med mycket goda resultat (se 4.3). Med systemet

anses stora reduceringar i saltförbrukningen kunna göras.

Försök med reducerad saltanvändning (staden Madison) och befuktning av

NaCl har genomförts. Tvetydiga resultat föreligger i båda fallen. Vid

spridning av befuktat salt hade man i vissa fall problem med återfrys-

ning.

Deming

Halkbekämpning sker nästan undantagslöst med enbart sand. Mycket

forskning har företagits inom området snödrev och snöhinder. Vägens

geometriska utformning för att eliminera snödrevsproblem, utformningen

av snöhinder och mätning av siktsträcka vid snöfall är några av deämnen

där forskningen varit intensiv (Tabler, R. och Schmidt, R., 1979).

HSÅCBRELJ_ §82 Eampâhirs

Vid USACRREL (Cold Regions Research and Engineering Laboratory),

New Hampshire, har ett forskningsprojekt om optimala saltmängder på

olika vägbeläggningar slutförts (Minsk, D, 1982). Syftet med undersök-

ningarna har varit att få bättre kännedom om rätt saltmängd vid olika

halkbekämpningstillfällen med hänsyn tagen till t ex temperatur och

beläggningstyp. Friktionen på tre beläggningstyper, tät resp öppen as-

faltbetong samt cementbetong, vid tre temperaturer (-12, -7, -1 0C) har

undersökts för några olika saltgivor ( 10-40 g/mz). Optimal saltgiva på

tät asfaltbetong och cementbetong anges ligga mellan 100 och

3001b/lane MILE (antas 3,5 m arbetsbredd motsvarar detta 8-25 g/mz)

och högre saltgiva resulterade inte i någon friktionsförbättring. Öppen

asfaltbetong visade emellertid något annorlunda resultat: Lägre friktion

vid 3001b/LM (24 g/m2 vid 3,5 m arbetsbredd) och högre friktion för
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både 120 och 500 lb/LM (motsv 8 resp 40 g/mz).

_S_a_l_t_Institu_t_e

a) Plogning och saltning är fortfarande de vanligaste halkbekämpnings-

metoderna. Friktionshöjande medel (sand) används men har dålig

inverkan och ger mest en psykologisk effekt.

b) Salt är den minst kostsamma föreningen för fryspunktnedsättning.

Senaste alternativet, CMA (kalcium magnesium acetat) finns ännu

inte kommersiellt tillgängligt och undersökningarna som pågår tyder

på att CMA, kanske främst av ekonomiska skäl, endast kan få

begränsad användning för vägändamål.

c) "Verglimit"-beläggning provas på ett par platser i USA.

d) Befuktning av salt är en relativt väl utvecklad metod med både

fördelar och nackdelar.

e) Största förbättringen inom snöröjning och halkbekämpning har skett

genom kalibrering av utrustning, utbildning av driftpersonal, änd-

ringar i underhållsstrategi, etc.

4 KEMISK HALKBEKÄMPNING

Kemisk halkbekämpning innebär att man med kemiska medel, salt,

sänker fryspunkten under 0 0C. Genom spridning av lämplig kemikalie på

vägen kan man (1) förhindra att rimfrost, is eller isbark bildas, (2) smälta

snö, is etc som redan bildats eller (3) förhindra att snö fastnar på

vägytan och packas.

Kemisk halkbekämpning i Sverige sker nästan uteslutande genom sprid-

ning av natriumklorid, NaCl. I undantagsfall kan kalciumklorid, CaClz,

användas, eftersom detta framför allt har en bättre verkningsgrad vid

lägre temperaturer. CaC12 är praktiskt användbart ned till ca -25 0C,
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medan motsvarande för NaCl är ca -6 0C. Att kalciumklorid trots detta

inte används mer för halkbekämpning beror på högre pris och vissa andra

negativa effekter. Andra alternativ än de här nämnda salterna har

provats, men av ekonomiska eller andra skäl har dessa inte fått någon

vidare användning. Kemiska alternativ till saltning beskrivs närmare i

avsnitt 4.4.

4.1 Allmänt

Den fysikaliska förklaringen till att salt smälter snö och is är dess

förmåga att sänka fryspunkten hos vatten. Processen vid fryspunktned-

sättning visas schematiskt i figur 4 och orsakas av en sänkning av

ångtrycket. Om ett ämne existerar i två tillstånd som är i kontakt med

varandra, som t ex is i vatten, finns där ett ångtryck p g a utbytet av

molekyler mellan de två faserna eller tillstånden. Om ångtrycket av t ex

isen är större än för vattnet kommer fler molekyler att lämna den fasta

fasen (is) än tvärtom och till slut kommer all is att smälta och övergå till

vätskefas (vatten). På samma sätt kommer allt vatten att övergå till is i

det fall att vätskans ångtryck är större än i det fasta tillståndet.

Fryspunkten är den punkt för vilken ångtrycket är detsamma för de båda

tillstånden.

Som ses i figur 4 minskar vattnets ångtryck med temperaturen. Vid

temperaturen Tf = 0 °C börjar normalt vattnet att frysa till is, pkt A.

Isen har lägre ångtryck än vattnet som ses av kurvan AC i figuren och då

temperaturen sjunker, kommer därför mer och mer is att bildas samti-

digt som vattnet minskar.
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Figur 4. En saltlösning smälter is med fryspunktnedsättning (genom

att reducera ångtrycket.

A salt solution melts ice by freezing point depression (by

reduction of the vapour pressure).

Om man tillsätter salt till vatten sänker man ångtrycket i enlighet med

saltlösningskurvan i figuren. Vid temperaturen Tf = 0 °C är lösningens

ångtryck t o m lägre för is, vilket betyder att is kan smälta och gå i

lösning. När temperaturen blivit T, pkt D, är ångtrycket lika för den

fasta (is) och vätske- (saltlösning) fasen och först vid lägre temperaturer

än T kommer is att bildas.

Skillnaden mellan T och Tf är den fryspunktnedsättning som erhålles

genom saltinblandning. Olika halkbekämpningsmedel nedsätter fryspunk-

ten olika mycket och i tabell 1 finns bl a angivet fryspunktnedsättningen

då man tillsätter 2 g kemikalie till 100 g vatten.
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Tabell 1. Några vanliga kemikalier för halkbekämpning.

Chemicals for de-icing.

        

Tf-T* T Konc vid Ungefärlig kostnad
Eutek T Eutek kr/ton 83-02

(0C) (0C) % (relativt t NaCl)

Natriumklorid 1.19 _21.1 23.3 225 (1.0)
Kalciumklorid 0.88 -51.6 29.8 950 (4.0)
Urea 0.61 _11.7 32.6 1500 (6.5)
Magnesiumklorid 1.05 -33.3 21.6 750 (3.5)

Tf-T = fryspunktnedsättning vid 2 g salt i 100 g H20
= freezing point depression of 2 g salt in 100 g H20

0

-5-'- ' Soltlösning

-10-r

._1 5 _H-

-20'-__21,1________ __ _______.___

(§2 is .och salt- ' Salt och
-25-- lösning saltlösning

*5 I /CaClz

:53 -30-- I
m I
0. I
8 -35-- I
Q)

.._ I

-40-- :

I
-45" |

I

-50« _5_1,6_ _ _ _ _ __ .|_ _ _ _ _ _ _ _ _l r
| I

_55... Is och salt | |

| 23,3 l 30,2

fI/
'50 I I I I 1 T I I I

0 .5 10 15 20 25 30 35 1.0 1.5 50

Vikt procent Co Cl 2
Figur 5. Fasdiagram för CaC12 och NaCl

Phase diagram for CaClz and NaCl

VTI RAPPORT 276



33

Hur stor fryspunktnedsättning man kan uppnå beror emellertid också på

kemikaliens löslighetsförmåga. I figur 5 visas fasdiagrammen (även kal-

lade löslighetsdiagram) för de två mest använda halkbekämpningsmedlen

NaCl och Caclz.

Då man tillsätter salt till vatten betyder det att man går åt höger påden

horisontella axeln i figuren. Samtidigt sjunker fryspunkten tills man når

den eutektiska temperaturen, som anger den lägsta temperatur för vilken

saltlösningen är i vätskeform och därmed också kan smälta snö och is.

Under denna temperatur kommer saltet att vara utkristalliserat i isen

och allt är i fast form. För NaCl är som ses denna punkt -21,l oC vid en

koncentration av 23,3 96. Tillsättes mer salt betyder det att saltet inte

går i lösning utan kommer att vara olöst i saltlösning, samtidigt som

fryspunkten åter blir högre. För att smälta snö och is gäller det alltså att

befinna sig, när det gäller temperatur och koncentration, i den del av

diagrammet som betecknas saltlösning. Inom denna del är snö och is

fullständigt smält.

Motsvarande diagram för CaClz visar att den eutektiska temperaturen är

-51,6 °C för en koncentration av 30,2 96. CaClz kan därmed användas vid

lägre temperaturer än vad som gäller förNaCl.

Av fasdiagrammen kan även halkbekämpningsmedlens smälteffekt delvis

utläsas. Då salt smälter snö och is på vägbanan innebär det att

saltlösningen spädes ut till allt lägre koncentration, dvs man går till

vänster på saltlösningskurvan i figuren. För en bestämd koncentration

betyder det att ju lägre kurvan ligger, desto lägre är smälttemperaturen,

fryspunkten. Det betyder alltså att, eftersom löslighetskurvan för NaCl

ligger högre än för CaClz, det krävs större koncentration (mer mängd

kemikalie) hos NaCl än hos CaClz för att uppnå en viss bestämd

frystemperatur.

För att smälta snö och is åtgår energi, ibland kallat smältvärme. När det

gäller is på en vägyta kan värmen tas t ex från luften genom instrålning

eller vägkroppen.
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Sammanfattningsvis krävs följande för att smälta snö och is med kemiska

medel

a) fukt för att saltet skall gå i lösning

b) energi för smältprocessen

c) koncentrationen av saltet får ej överstiga eutektikum.

I-Iär ovan har beskrivits hur NaCl teoretiskt kan smälta snö och is ned till

-21,1 0C och CaClz ned till hela -51,6°C. Detta är dock långt ifrån de

faktiska temperaturer där salt kan användas. En faktor som därvid spelar

in är tiden för smältningen, vilken i sin tur beror på omgivningstempera-

turen. Är temperaturen låg går smältprocessen mycket långsamt och

saltet har dålig effekt för halkbekämpningen. Likaså kan återfrysnign

ske, då lösningen späds ut vid fortsatt smältning, vilket innebär att

smälttemperaturen ökar (se fasdiagrammet i figur 5). Denna form av

halka, som inträffar t ex då man saltat, men temperaturen därefter

blivit lägre än man förutsett och återfrysning sker innan upptorkning av

vägen skett, brukar allmänt kallas "salthalka". Denna typ av halka är

oftast ganska besvärlig med mycket låg friktion beroende på att den

återfrusna saltlösningen bildar en relativt tunn och mycket slät ishinna.

Bestämmande för saltets verkningsgrad är mer beroendet av smälthastig-

heten än av totala smältkapaciteten. Som beskrevs ovan är första steget

vid smältningen att saltet skall gå i lösning. CaC12 är därvid mest

fördelaktigt då det är betydligt mer hygroskOpiskt, dvs tar åt sig fukt, än

NaCl. Tiden för att NaCl skall gå i lösning kan dock förkortas genom att

befukta det torra saltet före spridningen.

En annan egenskap hos saltet som har betydelse för dess verkan är

huruvida det avger eller upptar värme då det går i lösning. För att

smälta is åtgår det värme, vilket framkom ovan. Även ur denna synpunkt

är CaClz mera fördelaktigt, eftersom det avger värme då det blir löst.

För att lösa NaCl åtgår det däremot värme. 'Detta förhållande spelar

störst roll vid smältaktivitetens början, då saltet löses.

CaClZ har p g a de egenskaper som här beskrivits en bättre smältaktivi-
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tet i initialskedet än NaCl. Efter en viss tid är dock smältningen i det

närmaste lika, vilket dock gäller under förutsättning att temperaturen

inte är alltför låg. Ett exempel på smältaktiviteten hos NaCl och CaClz

visas i figur 6. Som ses av resultatet från dessa amerikanska försök sker

smältningen snabbare med CaClz i början, medan effekten därefter är

lika för de båda salterna.

Det mest använda kemiska halkbekämpningsmedlet för svensk Vinterväg-

hållning natriumklorid, vanligt koksalt, är antingen bergssalt (eng. rock

salt) från gruvbrytning eller från saltvatten indunstat salt. Indunstat salt

är av två typer dels framställt från vatten som pumpats ned i marken till

saltförekomster och därefter äter upp till ytan för utvinning av saltet

genom indunstning (eng. evaporated salt) och dels framställt genom

direkt indunstning från naturligt saltvatten (eng. solar salt). Huvuddelen

av det salt som används inom den kemiska halkbekämpningen är bergsalt

från saltgruvor och importeras från Västtyskland, Italien och Sovjet-

unionen. Bergssalt och indunstat salt är när det gäller kemisk samman-

sättning och smälteffekt i grunden likvärdiga. Skillander mellan olika

saltkvaliteter kan dock finnas beroende på faktorer som t ex kornform,

korngradering och fukthalt.
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Figur 6. Smälthastigheten hos CaClz och NaCl vid -lO,5°C

(Welch B.H, et al 1976).

Melting capacity of CaC12 and NaCl at -»lO.5°C.

En stor mängd faktorer påverkar den spridningsgiva, som är lämplig vid

olika väderleks- och väglagsförhållanden. Exempel på påverkande fakto-

rer är typ av halka, när spridning sker, temperaturer i luft och på vägyta,

luftfuktighet, om nederbörd väntas, vägytans tillstånd och trafikintensi-

tet. Mindre saltmängd krävs t ex också för att endast snömodd skall

bildas istället för att helt smälta snö och is. De saltgivor och typ av

åtgärder som vägverket rekommenderar är följande (Vinterväghållning

D17, 1983):

6-10 gr/m2

"Preventiv saltning på isfri vägbana till förhindrande av befarad frosthal-

ka. Preventiv saltning på en något våt eller fuktig men isfri vägbana, då

snabbt lufttemperaturfall förutses och luftfuktigheten överstiger 75 %.

Vid mindre än 75 96 luftfuktighetsgrad krävs ingen åtgärd.
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Preventiv saltning på en starkt frusen vägbana då blöt snö börjar falla

och lufttemperaturen ligger vid nollstrecket.

Saltning vid redan inträffad frosthalka eller på isvägbana enligt de två

första styckena ovan och saltning på tunn isbeläggning framkallad av

tidigare överdosering av saltgivan, "salthalka", om lufttemperaturen inte

understiger -4 OC. Vid lägre gradtal har man att välja mellan att öka

saltgivan till 10 a 15 gram eller att sanda med saltblandad sand.

10-15 gr/m2

Preventiv saltning på väg med blöt men isfri vägbana om snabbt

lufttemperaturfall förutses och luftfuktigheten överstiger 75 %.

Preventiv saltning på en frusen men inte starkt nedkyld vägbana.

Lufttemperaturen ligger omkring noll grader och våt snö börjar falla.

Preventiv saltning på isfri vägbana vid lufttemperatur omkring noll

grader eller något däröver då kall nedkyld snö börjar falla. Preventiv

saltning på isfri vägbana vid lufttemperaturer från + till -3 a 4 0C då

allmänt lättare snöfall befaras. Saltning av isvägbana framkallad av lätt

underkylt regn. Saltning av redan bildad isvägbana under nyssnämnda

betingelser om lufttemperaturen inte understiger -2 a 3 0C.

Vid lägre gradtal har man att välja mellan att öka saltgivan till 15 a

18 gram eller att sanda med saltblandad sand. Luftens temperaturut-

veckling avgör valet av bekämpningsmetod.

Preventiv saltning på isfri vägbana vid lufttemperaturer från + till -5 a

6 0C då allmänt tyngre snöfall befaras.

14-25 gr/m2

Saltning på isvägbana framkallad av kraftigt underkylt regn.

Saltning på is- och snövägbana som redan hunnit bildas när temperaturen

inte understiger -4 OC.
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Saltning på is- och snövägbana som redan hunnit bildas när lufttempera-

turen pendlar mellan -4 och -6 0C."

Med de riktvärden som anges för spridningsmängden eftersträvas att

uppnå den torra vägbanan. Avsikten med den kemiska halkbekämpningen

är inte att smälta bort snö och is, utan att med hjälp av trafiken och

plogningsinsatser få vägbanan fri från snö och is. Saltet är ett medel att

luckra upp snö- eller islagret så att snöplog och/eller trafiken kan

transportera ut det åt sidorna. Tätare trafik medför att mindre mängd

salt behövs för att åstadkomma den torra vägbanan.

De svenska saltmängderna är jämförbara med rekommenderade saltgivor

i vinterväghållningen utomlands. Nedan i tabell 2 visas en jämförelse av

saltmängden, i de flesta fall rekommendationer, i några olika länder.
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Tabell 2.

Land Saltgiva Anmärkning (källa)

g/m2

Norge 5-12 preventivt
10-25 is- och snöväglag (1)

Danmark 5-15 preventivt
5-20 is- och snöväglag, vid

kraftigare isbildning
något mera (1)

Finland 8-55*) *) Omräknat eg 30-
200 g/m2 och 3.5 m
arbetsbredd (l)

Canada -15 (2)
5-15 preventivt (3)
8-30 is och snö (3)

USA 7-40 rekommenderat (4)
(Vermont) 17-45 erfarenhetsvärden
(New York stad) 40 erfarenhetsvärden
(några tätorter) 35-70 erfarenhetsvärden

 

Källor: (1) Kemisk halkbekämpning i Norden, 1983
(2) Brohn, D R, och Cohen, S, 1982
(3) Boies, D B, och Bortz, S, 1972
(4) Welch, B H, et al, 1976

Spridning av NaCl har förutom de positiva trafiksäkerhetsaspekterna,

vilka emellertid inte till fullo är klarlagda och säkerställda, även vissa

negativa konsekvenser, som blivit undersökta och belysta i otaliga

vetenskapliga rapporter. Saltets inverkan på miljön (växtlighet, grund-

vatten, dricksvatten etc) och dess korrosionsbenägenhet är de största

bieffekterna. Några svenska undersökningar angående saltets effekter

har refererats på annan plats i rapporten. I övrigt behandlas inte

effektsidan mer ingående, då det kan anses ligga utanför ramen för

denna rapports innehåll.

På grund av de negativa effekterna och alltmer snäva ekonomiska

budgetramarna strävar väghållare att minska och minimera förbruk-

ningen av salt. En del av de metoder som därvid tillgripits beskrivs i det
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följande.

âefuktningjy det torra §a_l_t_e_t: Genom att befukta den torra natriumklo-

riden med t ex CaClz-lösning kan en effektivare halkbekämpning i vissa

fall uppnås. Metoden beskrivs ingående i avsnitt 4.2.

_S_p5idn_i_ng av_s_a_ltl§s_nin_g: Spridning av saltet i lösningsform kan vid vissa

få väglagsförhållanden vara fördelaktigt, vilket beskrivs närmare i

avsnitt 4.3.

Ealibrgring §v_spridarg och_ utbildning_a_v_d_riftpgr§o_na_l_: För att minimera

saltförbrukningen är det av största vikt att man har kännedom om vilken

saltmängd som skall spridas vid varje tillfälle för att uppnå avsedd

effekt. Det är därför också av stor betydelse att saltspridaren är

kalibrerad så att rätt mängd salt sprids. Kontroll och kalibrering måste

företas regelbundet för att säkerställa att inte mer salt sprids än vad

som är avsett.

Utbildning av driftpersonal är en annan viktig åtgärd för attden kemiska

halkbekämpningen skall vara effektiv och syfta till att minimera saltan-

vändningen. 'Genom information om utrustning, saltmängder vid olika

väderleks- och väglagsförhållanden, vilka vägar som skall saltas etc och

praktiska övningar blir driftpersonalen mer förtrogen med bl a halkbe-

kämpningsstrategier och utrustning.

Eörhöjd_ begegskapsniLå: För att vid halksituationer snabbt kunna sätta in

bekämpningsåtgärder krävs att väghållaren har beredskapstjänstgöring

dygnet runt. Nivån och områdesstorlek när det gäller beredskapen

vintertid bestäms bl a av vilken standard man önskar uppnå och omfatt-

ningen av de åtgärder som krävs för halkbekämpningens genomförande.

Standard och åtgärder bestäms i sin tur av faktorer som vägutformning,

trafikintensitet etc.

En förhöjd beredskapsnivå innebär att utrycknings- och åtgärdstider kan

minskas, vilket kan ha positiva konsekvenser för både trafiksäkerheten

och väghållarkostnaden. Mängden salt för att bekämpa en redan upp-
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kommen halksituation (smälta snö och is) är i allmänhet större än den

mängd som åtgår i preventivt syfte. Vid snöfall är det likaså fördelaktigt

och kräver mindre salt om detta sprids innan trafiken kört på och packat

snön. För trafiksäkerheten är det naturligtvis positivt ju snabbare en

uppkommen halksituation försvinner eller att halkan över huvudtaget

inte bildas genom en preventiv åtgärd.

Vägverket har sedan några år provat en förhöjd beredskap för Vinterväg-

hållningen inom vissa "tunga" områden, företrädesvis utmed E4. Den

förhöjda beredskapen har inneburit, antingen att en saltbil har patrulle-

rat de mest trafikerade sträckorna inom området mellan kl 03.00 och

07.00 under vardagar, då antalet olyckor vid snö och is vanligtvis är

förhöjt, eller också att beredskapshavare varit i tjänst under motsva-

rande tid.

Erfarenheterna av förhöjd beredskap har mestadels varit positiva. En

högre beredskapsnivå, beredskapshavare i tjänst under morgontimmarna,

tillämpas därför idag i regel vintertid i arbetsområden med tillfartsvägar

till större städer samt i områden med genomgående europavägar.

_H_jälpmedel_f§r_halköverv§k_nip_g: Med hjälp av väderradar och halkvar-

ningsanläggningar kan saltning ske mer selektivt och saltningen kan

utföras då saltet gör mest nytta. Förvarning av snöfall kan exempelvis

innebära att preventiv saltning kan ske och att snöplogning kan påbörjas

innan trafiken packat snön på vägbanan.

Halkvarningssystem har utvecklats i flera länder, däribland Sverige, se

även avsnitt 2.2.2. Av uppgifter från Nederländerna framgår att man

med ett halkvarningssystem anser sig kunna reducera antalet saltnings-

tillfällen med 10 til 20 96, tillfällen som betecknas som onödiga. Utveck-

lingen på mikrodatorområdet har möjliggjort att flexibla och relativt

omfattande varningssystem kan utvecklas till rimliga kostnader. Utveck-

lingspotentialen på halkvarningssidan föreligger idag bl a på förbättring

av vissa sensorer, t ex för yttemperaturmätning, väglagsindikering, upp-

mätning av salthalten på vägen etc och i utvecklingen av bättre

halkpredikteringsmodeller.
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4.2 Befuktat salt

 

För att salt, t ex NaCl, skall börja verka, smälta snö och is, krävs att

termisk energi finns tillgänglig och att saltet är i lösning. Vid spridning

av torrt salt föreligger det alltså en viss tid innan saltet börjar verka på

vägbanan, eftersom saltlösning först måste bildas. Genom att redan före

spridningen tillföra den fukt som krävs för att saltets smältverkan skall

starta kan man minska denna tid. Lösningen som tillföres saltet kan vara

enbart vatten eller ännu hellre någon lämplig kemisk lösning, t ex

NaCl- eller CaClz-lösning. Det torra saltet befuktas så att en tunn

vattenfilm täcker saltkornen och smältverkan därmed startar då saltet

hamnar på vägytan. Vid spridning av torrt salt hinner en relativt stor del

av detta att blåsa bort ifrån vägbanan, bl a p g a trafikens inverkan,

innan det hunnit verka.

Genom att befukta saltet fastnar detta bättre till ytan och endast en

mindre del blåser bort. Befuktningen medför likaså att spridningsbilden

blir mera homogen. På så sätt kan mindre mängd befuktat salt spridas

för att upprätthålla en likartad servicenivå som med torrt salt. Under-

sökningar i Michigan, USA, 1972 (Lemon, 1975) visade att saltets sprid-

ningsbild förbättras avsevärt med befuktat salt. En jämförande undersök-

ning om var torrt resp befuktat salt hamnar utfördes och resultatet visas

i figur 7. Av diagrammet framgår att en betydligt större andel befuktat

salt hamnade mot centrum av vägen än vad som var fallet för torrt salt.

30 96 av det torra saltet hamnade utanför vägen, medan motsvarande för

befuktat salt endast var 4 96. Liknande undersökningar har också utförts i

Schweiz i slutet på l960-talet (Dultinger, 1976). Man fann därvid att av

utspridd mängd salt på en torr vägbana återstod följande mängder efter

trafikens inverkan:

Vid torrt salt: Efter 5 fordon med hastigheten 65 km/h ca 30 96.

Efter 100 fordon med hastigheten 65 km/h ca 15 96.

Vid befuktat salt: Efter 5 fordon med hastigheten 65 km/h ca 93 96.

Efter 100 fordon med hastigheten 65 km/h ca 80 96.
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CENTER 1/3 OF OUTSIDE 2/3 0F NOT RETRIEVED
24 FT. PAV'T. 24 FT. PAV'T. FROM PAV'T.

1/3 OMKRING UTANFÖR __2/3 UTANFÖR
MITTEN AV AV 7m-VAG 7m-VÄG
7m-VAG

100%

78%

50% 46%

30%
24%

18%

4%

PRE-WET DRY PRE-WET DRY PRE-WET DRY
BEFUKTAT TORRT BEFUKTAT T0RRT BEFUKTAT T0RRT

Figur 7. Saltets spridning. Jämförelse mellan torrt och befuktat salt
(H Lemon, 1975).
Salt retrieved from pavement surface. Comparison between
dry and pre-wetted salt (H Lemon, 1975).

Metoden att sprida befuktat salt har provats i ett flertal länder och är

idag en relativt väl utvecklad teknik. Befuktningen av saltet kan i

huvudsak ske på två sätt. Lösningen kan sprutas över saltet redan innan

spridningen påbörjas, dvs i samband med lastningen, enligt figur 8. Denna

befuktningsmetod är mest använd i USA. I Europa, tex Schweiz,

Tyskland och Sverige, sker istället befuktningen vid spridningen och
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därvid används en saltspridare av den typ som ses i figur 9. Huvudkompo-

nenterna i ett system enligt "amerikansk modell", figur 8, är tank för

lösningen, pump, spridarmunstycke (-arm) och mer eller mindre avance-

rad elektrisk utrustning för bl a kontroll av mängden lösning för befukt-

ningen. Innan saltbilen kör ut till spridningsplatsen, sprutas lösningen

över det torra saltet och då bilen därefter kör till vägen som skall halk-

bekämpas rinner lösningen genom det torra saltet, som blir överdraget

med en tunn vattenfilm.

Control Box

Pump

Reglerutrustning
Pump

   

  

   
   

Wetting Arm

Spriddrdrm Spray NOZZleS

Spridarmunstycke

Storage Tank

Tank

Figur 8. Befuktning av salt, "amerikansk" modell

Pre-wetting of salt, the "American" way
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Figur 9. Saltspridare med befuktningsanläggning.

Spreader for pre-wetted salt

Vid spridning enligt "europeisk modell" sker inte befuktningen förrän vid

saltspridningen. Utrustningen vid denna metodik består huvudsakligen av

samma komponenter som i föregående fall, men dessa är här placerade

på bilen och är av mindre storlek. Lösningen förvaras i en tank som är

placerad vid sidan av eller framför saltbehållaren på bilen. Lösningen

sprayas över det torra saltet då detta frammatas till eller direkt på

spridartallriken. Elektronisk utrustning tillser vanligen att mängdförhål-

landet mellan lösning och torrt salt är det riktiga.

För befuktning kan vatten, NaCl-lösning, CaClz-lösning e d användas.

Enbart vatten är i praktiken olämpligt, bl a genom att det nedsätter

saltets verkningsgrad. Andra lösningar, som etylenglykol och propylen-

glykol, har provats ("Minimizing deicing chemical use", 1974, och Larri-

9 more et al 1979) och dessa har befunnits mindre lämpliga p g a kostnads-

skäl och vissa negativa effekter.

Idag används i vägsammanhang nästan enbart NaCl-lösning (Berthier,

1980) eller CaClz-lösning. Den senare har hittills fått störstanvändning,
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bl a p g a att den medger användning vid lägre temperaturer. I praktiken

är salt (NaCl) som befuktats med CaClz-lösning verksamt ned till ca

-17 0C. För salt befuktat med NaCl-lösning är motsvarande temperatur

ca -10 0C.

Tidigare i figur 5 visades ett fasdiagram för CaClZ-lösning. Den sk

eutektiska punkten, koncentrationen vid den lägsta temperatur då lös-

ningen är i vätskefas, markerades. Denna var -51,6 oC vid en koncentra-

tion av 30,2 96. Därav följer att för befuktning är 30 96-ig CaClz-lösning

mest fördelaktig, eftersom den är effektiv vid låg temperatur och kan

lagras utan risk för frysning.

Natriumklorid, NaCl, har en motsvarande eutektisk temperatur som är

-21,1 OC för en koncentration av 23,3 96. NaCl-lösning är därför inte

effektiv vid lika låga temperaturer som för CaClz-lösning och likaså kan

NaCl-lösning inte heller lagras vid så låga temperaturer. I Frankrike

(Berthier, 1980) har både CaClz-lösning och NaCl-lösning provats för

befuktning och någon direkt skillnad i verkan har här dock inte kunnat

konstateras under de temperaturförhållanden som förevarit. Som tidigare

beskrivits har även i Sverige både CaClz- och NaCl-lösning provats.

Mängden lösning som tillsättes det torra saltet varierar för olika

befuktningsmetoder. Amerikanska försök (Larrimore et al, 1979) har

visat att ca 35-50 1 CaClz-lösning per ton salt, dvs 3,5-5 96, är tillräck-

ligt för att saltet skall bli helt befuktat. I USA 'är det också denna mängd

som vanligtvis används idag. I Europa är däremot tillsatt mängd lösning

betydligt större. I Frankrike har t ex 20 96 NaCl-lösning använts och i

andra länder, t ex Västtyskland och Sverige, har 20 - 30 96 CaClz-lösning

tillsatts det torra saltet.

Vid ett mindre försök i Ljungskile 1981/82, utfört av Vägverket, har man

provat att redan före vintersäsongens början blanda in CaClz-lösning i

torrt salt. Vid detta försök har fukthalten varit ca 4,5 96 och halten

CaClz har varit ca 2 96 i det verksblandade saltet, vilket är jämförbart

med den lägre lösningshalten, dvs ca 5 96, enligt amerikansk modell.

Resultaten från försöken med det i förväg befuktade saltet visade att
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spridning kunde ske på konventionellt sätt, men att effekterna av

förprepareringen ur halkbekämpningssynpunkt var mycket marginella.

Metoden att. befukta saltet före spridningen har som här framgått

provats i flera länder och nedan följer en sammanfattning av i litteratu-

ren funna för- och nackdelar med metoden.

Fördelar: a) Snabbare verkan.

b) Effektivt vid lägre temperaturer.

c) Bättre spridningsbild.

d) Mindre mängd salt för samma servicenivå kan användas.

e) Minskade negativa effekter p g a minskad saltanvänd-

ning.

Nackdelar: a) Mer komplicerad utrustning och svårare att handha.

b) Vid CaClz-användning kan skador på betongkonstruktio-

ner och fordon (korrosion) öka.

c) Ev. återfrysning kan ske.

d) Vägbanan kan förbli våt längre, speciellt vid befuktning

med CaClz, vilket kan förorsaka problem bl a vid snö-

drev.

e) Saltets verkan så snabb att långtidseffekten kan bli

sämre.

4.3 Spridning av saltlösning

Som nämnts i föregående avsnitt krävs att saltet är i lösningsform innan

dess smältverkan startar. Det ligger därför nära till hands att istället för

att enbart befukta saltet sprida saltet i form av lösning. Vid direkt

spridning av saltlösning påbörjas smältningen/fryspunktnedsättningen

momentant då lösningen hamnar på vägbanan. Förutom den snabba

smältverkan har spridningen av saltlösning fördelar som mer homogen

spridningsbild, mindre spill ut på vägrenen och i diken, mindre saltkvanti-

teter och mindre svårighet relativt sett att sprida lösningen. Till

nackdelarna kan nämnas att metoden är tillämpbar endast vid vissa typer

av väglag och att den kräver specialtillbehör såväl för beredningen av
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saltlösningen som för spridningen.

Saltlösning kan spridas främst som preventiv åtgärd och före eller efter

snöfall. Vid andra väglag kan metodens effektivitet vara mer tveksam

och bl a italienska och franska erfarenheter visar att spridning av lösning

på isvägbana eller hårt packad snö inte är tillrådlig. Risken är i dessa fall

stor att saltlösningen spädes ut och att återfrysning däreftersker med

påföljd att en mycket hal isvägbana uppkommer.

I Italien har CaClz-lösning provats för spridning (Scotto, E, 1980).

Beroende på vilken typ av åtgärd som avses rekommenderas: a) 15 %-ig

CaClz-lösning för preventiv spridning och b) 26 %-ig CaClz-lösning vid

spridning på snö/is. Lösning sprids med tankbil, som baktill har en

spridararm med ett antal munstycken för jämn spridning. I preventivt

syfte sprids 25-50 g/mz, medan 100-200 g/m 2 är vanlig spridningsmängd

vid befintlig halka.

I Frankrike har försök utförts med både NaCl- och CaClZ-lösning

(Fabry, E., 1977). Lösningen sprids som preventiv åtgärd och till en början

användes 26 %-ig CaClz-lösning i doseringen 12,5-25 cm3/m2. Denna

lösning har under senare år övergivits av flera distrikt och ersatts med

mättad NaCl-lösning av koncentrationen ca 23 96. Användarna har kons-

taterat att verkan av de båda lösningarna är jämförbar vid de tempera-

turförhållanden som råder och eftersom NaCl är den billigaste lösningen

är denna att föredra.

Erfarenheterna från de franska försöken visar att spridning av saltlösning

är utmärkt för preventiva åtgärder. Vid redan utbildad halka är däremot

åtgärden mera tveksam, då denställer stora krav på rätt dosering, giva.

Doseringen beror naturligtvis på när insatsen sätts in vid etthalktillfälle,

och en för låg giva, t ex 10 g/m2 på en relativt tjock och åtpackad

snövägbana, kan leda till att en mycket hal isvägbana istället uppkom-

mer.

En något modifierad metod för spridning av saltlösning har utvecklats i

Connecticut, USA (Dougan, C., 1981). Metoden innebär att NaCl-lösning
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sprutas mot vägbanan under högt tryck. Utöver de fördelar som beskri-

vits för spridning av saltlösning, har denna metod även en eroderande

verkan på snö/is-lagret p g a det höga trycket.

I figur 10 visas en av de utvecklade saltspridarna i aktion. Huvudkompo-

nenterna i systemet, som placerats på en lastbil, är en pump, motor,

glasfibertank (60001) och spridararm med ventiler, munstycken etc.

Spridararmen med sina 28 munstycken är placerad under bilen och straxt

framför de bakre hjulen. Munstyckena är vinklade något nedåt, vilket

medför en infallsvinkel till ytan för strålen på ca 0-15 grader.

 

Figur 10. Spridning av NaCl-lösning under högt tryck. System Connec-
ticut DOT (Dougan C, 1981)

Spreading of NaCl-solution under high pressure. System Con-
necticut DOT (Dougan C, 1981)

Med det utvecklade systemet sprids ca 3001 lösning/minut, vilket

motsvarar en saltmängd av ca 10 g/m2 vid en 7 m väg. Systemet har bl a
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provats i staterna Connecticut och Washington och erfarenheterna har

hittilss varit mycket goda. I en rapport från Washington sägs: "Jämfört

med direkt saltning (torrt salt) kan besparingar på 50 96 till 75 96 av

saltkvantiteterna förväntas. Preliminära slutsatser om detta system är

att det är en mycket enkel process att utföra och att den är mycket

effektiv."

4.4 Alternativa kemiska föreningar

 

4.4.1 inledning

De negativa effekter som följer av halkbekämpning med natriumklorid

(NaCl) och kalciumklorid (CaClz) har medfört att stora ansträngningar

gjorts för att finna alternativa kemiska föreningar som inte är korrosiva

eller påverkar miljön negativt, men som ur kostnads- och effektivitets-

synpunkt är lämpliga i vinterväghållning. Sammanställningar av utförda

undersökningar finns redovisade i bl a l) Dunn, S och Schenk, R, 1979 och

1980, 2) A Study of the Damage Caused by the Use of Salt..., 1980, 3)

Zenewitz, 1977, 4) Welch et al, 1977 och 5) Minimizing Deicing Chemical

Use, 1974.

Listan på provade kemiska föreningar kan göras mycket lång. I detta

avsnitt beskrivs speciellt urea, som i stor, omfattning användes på

flygplatser, och kalciummagnesiumacetat, CMA, som är ett av de

senaste provade alternativen för kemisk halkbekämpning. Det är dess-

utom det kanske mest lovande alternativet till konventionellt salt p g a

dess positiva sidor ifråga om korrosion, miljöpåverkan och inverkan på

betong.

I slutet av detta avsnitt beskrivs dessutom mycket kortfattat andra

kemikalier som provats för halkbekämpning under årens lopp.
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4.4.2 Urea

leg är handelsnamnet på karbamid, CO(NH2)2, en kemisk förening som

bla används som gödningsämne inom jordbruket. Urea har fått stor

användning för halkbekämpning på flygplatser både i Sverige och utom-

lands p g a att det inte är korrosivt mot aluminium (flygplansplåt). Urea

har även provats i vägsammanhang, dock endast på mycket korta

sträckor, t ex broar. Svenska försök utfördes redan vintern 1968-69 av

dåvarande Väginstitutet.

Urea är mindre effektivt än vägsalt. Den eutektiska temperaturen för en

vattenlösning av urea är -ll,7°C, jfr t ex med -21,l°C för natriumklorid

eller med andra föreningar tidigare i tabell 1 och nedan 1 figur 11. Det

krävs en 32,6 96-ig lösning av urea för att uppnå den eutektiska tempera-

turen, medan motsvarande för natriumklorid är 23,3 96. 2 gram urea i

100 g vatten nedsätter fryspunkten 0,61 oC (Minimizing Deicing Chemi-

cal Use, 1974). För samma koncentration av natriumklorid nedsättes

fryspunkten 1,19 oC, dvs ca dubbelt så mycket, och för samma halkbe-

kämpningseffekt krävs därför dubbelt så mycket urea som natriumklorid.

Vid svenska försök (Hubendick, P-E, 1970) i slutet på 1960-talet med

urea som halkbekämpningsmedel på vägar framkom att man rent prak-

tiskt kunde använda urea endast vid temperaturer överstigande ca -3°C.

Urea kan dock användas vid lägre temperaturer, ned till ca -9 °C (Welch

et al, 1977), men är då inte lika effektivt. Vid de svenska försöken var

materialförbrukningen av urea dubbelt så stor som för natriumklorid och

friktionen var i regel lägre på de med urea behandlade sträckorna.

Urea av tillräcklig renhetsgrad betraktas i allmänhet som icke korrosivt,

men skilda uppfattningar föreligger dock om den korrosiva effekten

(Dunn, S, och Schenk, R, 1979, Forbes et al, 1970) och då speciellt mot

bilplåt. Orsaken till olika försöksresultat kan vara att urea har en

tendens att sönderfalla och därvid bilda ammoniak. Denna kan i sin tur

oxideras till nitrat, som är korrosivt. I t ex Forbes et al, 1970 redovisas

korrosionsförsök som visade att urea är korrosivt mot bilplåt. Mot

aluminium är dock urea relativt ofarligt ur korrosionssynpunkt och har
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därför fått storanvändning på plygplatser.

Urea är inte flyktigt, varför det mesta av det material som sprids på

vägen kan

vattendrag.

rinna ut ifrån denna och komma ner i grundvatten och ut i

Dess innehåll av nitrat medför att det ökar näringsinnehållet

hos sjöar och vattendrag och därmed påskyndar att dessa växer igen.
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Vid hydrolys av urea bildas ammoniak, som kan förorsaka skador på

miljön. Vid en engelsk undersökning på RAP-flygplatser (Copon, B och

Nicolson, 1974) återfanns 5-20 96 av utspridd urea i vattendrag i närhe-

ten. Hydrolysgraden av urea till ammoniak befanns ligga mellan 5 och

25 % och denna hade en ökande trend under halkbekämpningssäsongen.

Capon och Nicolson fastslår därför att urea kan orsaka miljöproblem vid

mer omfattande Spridning.

4.4.3 QMÅX_

Den mest aktuella och genomgripande studien för att finna kemiska

föreningar som är tänkbara alternativ till främst vägsaltet (NaCl)

utfördes åren 1976-79. Resultaten redovisas i S Dunn och R Schenk (1979

och 1980). Alla typer av kemiska föreningar granskades genom litteratur-

studier och i vissa fall genom laboratorieprov. Utgångspunkt för studien

var det periodiska systemet. Vid utvärderingen av deolika föreningarna

användes kriterier som vattenlöslighet, fryspunktnedsättning, korrosion,

giftighet, kostnad, effekt på miljö (jord, växtlighet, vatten) eldfarlighet,

effekt på betong, friktion etc. Två kandidater, Metanol och KalciumMag-

nesiumAcetat, befanns vara lika effektiva som NaCl. Metanol bedömdes

inte vara ett realistiskt alternativ p g a bl a dess flyktighet, eldfarlighet

och sämre kvarstående förmåga , se vidare avsnitt 4.4.4. Den andra

föreningen, KalciumMagnesiumAcetat (CMA), beskrivs som ett mycket

lovande alternativ till NaCl. Den eutektiska temperaturen för de ingåen-

de komponenterna kalciumacetat och magnesiumacetat är ca -15 C>C

resp -30 0C (jfr -21,l 0C för NaCl) enligt Dunn och Schenk. Smälteffek-

ten av CMA är jämförbar med NaCl i normalt användningsområde.

Övriga egenskaper som anges för CMA är bl :

1) Ger lika bra eller t o m bättre friktion än NaCl

2) Inte korrosivt, har t o m visat tendens till att förhindra korrosion

3) Ur hälsosynpunkt mindre riskfyllt än natrium- och kloridjoner, i

allmänhet inte giftigt
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4) Svagt basiskt, vilket medför att det inte är helt ofarligt när det

gäller hud och andningsvägar vid långvarig exponering

5) Magnesium och kalcium joner ger en ökning i hårdheten hos vatten

6) Påverkar inte näringsbalansen hos vattendrag nämnvärt

7) Inte eldfarligt

Det finns tre huvudprocesser för tillverkning av CMA. l) Dolomitkalk

(CaO+Mgo) får reagera med ättikssyra, 2) hydratiserad dolomitkalk

(CaOH)2+Mg(OH)2) får reagera med ättikssyra och 3) dolomitkalksten

(blandning av CaCO3+MgCO3) reagerar med ättikssyra. Den kemiska

reaktionen för dolimitkalksten och ättikssyra (3 ovan) är följande:

CaCO3 + 2HAC :21 CaAc2 + H2CO3

och

MgCO3 + 2HAC ?MgACZ + H2CO3

där

HAc = CH3COOH, ättikssyra

Kalksten är ur kemisk synpunkt kalciumkarbonat, CaCO3, medan dolomit

eller dolimitkalksten innehåller en blandning av kalciumkarbonat,

CaCO3, och magnesiumkarbonat, MgCO3. I Sverige är förekomsten av

kalksten riklig ("Kalksten och dolomit i den fysiska riksplaneringen",

SIND, PM 1977:9) och då speciellt i områdena Sydvästskåne, Västergöt-

land, Siljansområdet och Gotland. Förekomsten av dolomit är mindre,

men relativt stora fyndigheter finns bl a omkring Sala, Glanshammar och

Fagersta samt i Norrbottens län.

Ättikssyra kan framställas på något olika sätt och industriell tillverkning
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sker genom bl a bakteriell jäsning av alkoholhaltiga vätskor, torrdestilla-

tion av trä, luftoxidation av acetaldehyd och genom oxidation av

pyrolysgaser från krackning av flytande kolväten. Vid Stanford Research

Institute (SRI, USA) har undersökts olika processer för att tillverka CMA

och dess ingående råmaterial (Marynowski, CW, et al, 1983). Kalcium-

och magnesiumkarbonat, -oxid och hydroxid var tillgängligt från många

olika källor till låg kostnad, varför studien främst inriktades på fram-

ställning av ättikssyra till låg kostnad. SRI föreslår i sin rapport en

process som skulle kunna vara ekonomiskt möjlig för kommersiell till-

verkning av CMA. För tillverkningen av ättikssyra används en speciell

bakteriestam (Clostridium thermoaceticum) för jäsning av socker (från

biomassa) till syra. Processen följs därefter av reaktion mellan ättikssy-

ran och dolomitkalk (MgO + CaO).

Tillverkning och försök med CMA pågår f n i flera amerikanska stater,

t ex Alaska (Economides, M J, och Ostermann, R D, 1982), Iowa

(Sheeler, M, 1983) och Maine (Hsu, M, 1983). Resultaten hittills är

lovande och visar att CMA är ett effektivt halkbekämpningsmedel.

Resultaten indikerar vidare att CMA är mindre korrosivt samt är mindre

skadligt mot betong och mot miljön än NaCl.

Nackdelar och svårigheter med CMA finns emellertid. Av de ingående

komponenterna, kalcium- resp magnesiumacetat, har som nämndes tidi-

gare magnesiumacetat den bästa fryspunktnedsättningsförmågan. Pro-

portionerna Ca och Mg i ursprungsmaterialet varierar beroende på

dolomitkalksten och det är därför inte alldeles enkelt att framställa

CMA med en bestämd sammansättning och därmed en entydig fryspunkt-

nedsättning. Ett annat problem är dammbildningen. Vid indunstningen av

CMA-lösningen bildas nämligen ett fint pulver och i denna form kan

CMA inte spridas på vägar utan tillverkningen måste ske i t ex korn-eller

flingform. Ett annat sätt är att överdraga sand eller annat friktionshö-

jande medel med CMA-lösningen.Det kanske största hindret för CMA

som ett till salt alternativt halkbekämpningsmedel är dock prisbilden. I

Marynowski et al, 1983, har mycket långtgående ekonomiska beräkningar

utförts. En kommersiell process, såsom beskrivits av SRI, av ca

900 ton/dag skulle kunna medföra ett pris av ca 3,00-3,50 kr/kg (140-
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42 S/kg). Jämfört med svenska förhållanden skulle CMA därvid bli ca 15-

20 ggr dyrare än NaCl, ca 3 ggr dyrare än CaC12 och ca dubbelt så dyrt

som urea. En mycket stor del i priset är kostnaden för ättikssyran. Då

det f n inte produceras ättikssyra inom Sverige skulle priset för fram-

ställning av CMA inom landet kanske komma, att bli större än det som

angivits ovan.

Den höga prisnivån på CMA gör det mest lämpat för speciella applikatio-

ner, typ flygplatser och brobanor. Det är dock inte uteslutet att CMA

kan komma att få en mera allmän spridning i framtiden p g a dess mera

positiva egenskaper i förhållande till främst NaCl och CaClz. En större

tillverknings- och spridningskostnad skulle kunna motiveras av lägre

följdkostnader p g a korrosion, betongskador etc.

4.4.4 eriga_k_e_miska_alte_r_na_ti_v_

Utöver de här speciellt beskrivna kemiska alternativen urea och CMA

har ett stort antal andra ämnen provats för halkbekämpning. Här nedan

följer en sammanställning och i några fall beskrivning av flera av dessa

ämnen.

I Norge har en del olika kemikalier provats för halkbekämpning (Thur-

mann-Moe och Mattestad, 1966, och Thurmann-Moe och Ruud, 1973).

Bl a undersöktes kalksalpeter (NHgCa5(NO3)11-10H20), som liksom urea

 

är ett gödningsmedel, tillsammans med urea, natriumklorid och kalcium-

klorid. I figur 12 visas smälteffekten av dessa fyra kemikalier vid en

försöksserie. Som framgår av figuren är smälteffekten av urea och

kalksalpeter betydligt mindre än avnatrium- och kalciumklorid. Faran

'för återfrysning vid användandet av ureaoch kalksalpeter vid temperatu-

rer lägre än ca -3 oC torde därför vara stor och ämnena är mindre

lämpliga att använda i vägsammanhang.

I den genomgripande undersökningen som Dunn, S, och Schenk, R, utför-

de, (se föregående avsnitt) befanns metanol, förutom CMA, vara ett

alternativ till NaCl.
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Figur 12. Mängden smält is i kg/m2 som funktion av tiden vid en

dosering på 0,5 kg/m2 och en temperatur på -7OC

(Thurmann-Moe och Ruud, 1976).

Ice melted (kg/m2) as a function of time with a dosage of

0.5 kg salt/m2 and a temperature of -7.00C.

Metanol har en eutektisk temperatur som är -120 0C, dvs mycket lägre

än för natriumklorid. Vid högre temperatur än -15 OC verkar metanol

lika som CMA och NaCl ur effektivitetssynpunkt. Dock är långtidseffek-

ten sämre för metanol och för att upprätthålla samma verkan i förhål-'

lande till NaCl krävs förnyad spridning av metanol efter några timmar.

Övriga egenskaper som framkommit vid undersökningen av metanol kan

sammanfattas enligt följande:

1) Mindre korrosivt än NaCl.

VTI RAPPORT 276



58

2) Ingen påverkan på betong, viss aggression mot asfaltbetong.

3) Relativt flyktigt. Medför att endast en liten del kommer ner i

grundvatten eller ut i vattendrag. Kan innebära hälsorisker vid

andning.

4) Eldfarligt, vilket förorsakar problem, främst vid förvaring och hante-

ring av materialet.

5) Det är neutralt, innehåller inte kväve eller fosfor och ger därför inte

något tillskott i näringsbalansen i vattendrag.

I tabell 3 följer en sammanställning av ytterligare ämnen som provats

och de resultat som därvid framkommit.

Tabell 3. Kemiska föreningar som provats för halkbekämpning

Chemicals tested for de-icing

  

Förening Fördelar Nackdelar

Formamide Låg eutektisk temp (-480C) Frätande - kan förorsaka bränn-
Inte korrosiv skador på hud. Vid hydrolys

bildas ammoniak som ger miljö-
problem.
Mycket dyr

Tetra Kalium God långtidsverkan Korrosiv (vilket kan bemästras
Pyrofosfat (TKPP) med tillsats av kalciumhydroxid)

Ineffektiv under -4°C. Kan ge
miljöproblem pga fosfatjonen.
Högt pH (10-11)
Mycket dyr

Magnesiumklorid Lägre eutektisk temp Hygroskopisk, korrosiv. Påverkar
(-33.3°C) än för NaCl miljön negativt

Relativt dyr

Alkoholer och Låg eutektisk temp Flyktiga
glykoler (t ex Inte korrosiva Eldfarliga
etanol och Något giftiga
isopropanol) Miljöfarliga

Mycket dyra

 

VTI RAPPORT 276



59

Utöver de här nämnda föreningarna har ett flertal andra ämnen under-

sökts som tänkbara halkbekämpningsmedel, t ex aluminiumklorid, am-

monium-acetat, -klorid, -sulfat, -nitrat, -karbonat, kalcium-acetat, -for-

mat, kalciumklorid, litiumklorid, magnesiumacetat och natriumformat.

Alla dessa föreningar har negativa effekter (t ex korrosionsbenägna,

giftiga, miljöfarliga etc) som medför att de inte kan användas för

halkbekämpning.

Ytterligare andra ämnen säljs under handelsnamn, men innehåller någon

eller några föreningar av desom nämnts ovan. Exempel på detta är

ISOLV, som huvudsakligen innehåller urea och formamide (Minimizing

Deicing Chemical Use, 1974), UCAR, vars huvudkomponenter är etylen-

glykol och urea (Minimizing Deicing Chemical Use, 1974), KONSIN, som

är en polyglykol och FRIGANTIN , som väsentligen består av propylen-

glykol och urinämne.

Den sammanställning som har gjorts här över alternativa kemiska

föreningar för halkbekämpning visar att det idag inte finns någon

förening som kan ersätta salt (NaCl och CaClz) på kort sikt. Det senast

föreslagna alternativet, kalcium magnesium acetat (CMA) ändrar inte

detta påstående. CMA finns ännu ej kommersiellt tillgängligt och det

dröjer ännu en tid innan det kan anses tillräckligt undersökt.

5 MEKANISK HALKBEKÄMPNING

Mekanisk halkbekämpning innebär spridning av friktionshöjande medel, i

de flesta fall sand. Sandspridning utföres för att få en snabb förbättring

av friktionen, speciellt då vid låga temperaturer, när salt o dyl inte är

verksamt. Sandningen har inte enbart en friktionshöjande effekt, utan

den kan även sägas ha en psykologisk effekt för trafikanten. Genom att

sanden är väl synlig, visar den att väghållaren företagit åtgärder för att

motverka halkan och bilisterna torde därigenom köra något mera lugnt

och avspänt.

Andra friktionsmedel än sand som kan användas är bl a krossgrus och

slaggprodukter. Krossgrus (0-18 mm) och makadam (4-12) har tidigare
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provats (Bengtsson, 1980) och på icke isiga eller på våta vintervägbanor

kan det krossade materialet ligga kvar längre än sandningssand. I flera

fall har också sandning med krossgrus, som hämtats direkt från leveran-

tören, visat sig bli billigare än att använda saltinblandad sandningssand.

Användandet av krossat material för sandning kan också förväntas öka i

takt med att tillgången på naturgrus och -sand minskas. Slagg har också

provats (Hubendick, 1973) för sandning men i relativt liten omfattning.

Tillgången på slaggprodukter är relativt liten, vilket gör att materialet

endast fått mycket begränsad användning, t ex omkring en del gruvors

anrikningsverk och järnverk.

Det friktionstillskott som erhålles med sandning är relativt måttligt.

Ökningen i friktion ger inte en godtagbar säkerhet för framförandet av

fordonet, men det medför ändock en förbättring av framkomligheten. Vid

en undersökning utförd av VTI (Öberg, 1978) på sandadevägar varierade

vägytans friktionsförändring vid sandning från en sänkning med 0,03 till

en höjning med 0,18. I genomsnitt höjdes friktionen med 0,09. Vid

försöken var friktionsnivån omkring f=0,3.

Mekanisk,halkbekämpning med sand e d har även vissa begränsningar och

nackdelar. Metodens främsta begränsning ligger i den korta varaktighe-

ten av friktionsförbättringen. I den sandningsstudie som omtalades ovan

framkom att det friktionstillskott som sandningen medförde avtog konti-

nuerligt och efter ca 300 fordonspassager var tillskottet borta. Det

förhållande att trafiken p g a fartvinden relativt snabbt försämrar sand-

ningens effekt gör att metoden är mindre lämplig för hårdare trafikerade

vägar.

Till sandningens nackdelar kan också räknas de kostnader som är

förknippade med metoden. Kostnaden för sandningsmaterial har ökat och

därtill kommer att sand och grus inom vissa regioner är bristmaterial.

Likaså måste man lägga till de kostnader som uppkommer p g a sand-

ningen när detgäller renhållning av vägar och dagvattensystem efter en

vintersäsong.

Sammansättningen av sandningsmaterialet har en viss betydelse för bl a
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friktionseffekten. Större partiklar, omkring 20 mm och större, är olämp-

liga p g a att de kan vara till skada för fordon och fotgängare (sten-

skottsrisk). Likaså kastas det grövre materialet bort från vägytan

snabbare än det något finare sandmaterialet. Alltför fina partiklar är

inte heller lämpliga för sandning. De mycket fina partiklarna ligger inte

kvar på vägytan utan blåser mycket snabbt bort av t o m lätta vindar och

trafiken. Finare partiklar ökar också risken för attsanden skall frysa i

upplag. En stor del fint material i sandningssanden bidrar inte heller till

att förbättra friktionseffekten, utan den kan t o m medföra att friktio-

nen blir något lägre.

För att inte sanden skall frysa ihopvid lagring och därmed bli svårbear-

betad tillsättes en liten mängd salt. Vanligen blandas ca 25-60 kg salt per

m3 sand. Syftet med saltinblandningen är också att förbättra friktion och

varaktighet genom att saltet bidrar till att sanden smälter ner något i

is/snölagret. Därmed får sanden bättre fäste och blåser inte lika lätt

bort. Saltet gör också att hantering av sanden underlättas och Sprid-

ningen blir mer homogen.

För att förbättra sandens långtidsverkan används ibland större kvantite-

ter salt inblandat i sanden. I några amerikanska stater rekommderas i

vissa fall sand : saltförhållanden som 6:1, 5:1 och i något fall t o m 1:1.

Med större saltinblandning fås en större smältverkan. Samtidigt ökar

sandens långtidseffekt genom att sanden fastnar bättre på vägen och

även fryser fast i ytskiktet då saltets verkan avtagit.

Spridning av sand sker ibland genomgående över sammanhängande väg-

sträckor och ibland sker endast punktsandning av partier med dålig

linjeföring (t ex kurvor och backar). I Sverige rekommenderas en giva om

0,3 - 0,4 m3/km tvåfältig väg. Friktionen ökar inte nämnvärt över en viss

gräns med ökad mängd sand. Vid sandning på isvägbana nås denna

maximala gräns för friktionsförbättring relativt snabbt. Att sprida mer

än ca 0,5m3/km innebär ingen ytterligare friktionsförbättring utan

endast en onödig kostnad.
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5.1 Vattensandning

 

Ett sätt att få sandkornen att fästa bättre vid vägytan är genom s k

vattensandning. Vid vattensandning sprider man först ut sand och ome-

delbart därefter påföres vatten på vägbanan. Sandkornen fryser därvid

fast vid vägbanan. Inledningsvis ökar inte friktionen, eftersom sandkor-

nen blir överdragna med ett tunt isskikt, men sedan ytan trafikerats

något förbättras friktionen.

I början av 1960-talet utförde dåvarande Väginstitutet friktionsmät-

ningar på vattensandade sträckor (Kihlgren, 1960). Resultaten visade att

på isvägbana gav oftast vattensandning bättre friktion än den konventio-

nella sandningen. En friktionskoefficient på f=0,4 var inte ovanlig efter

vattensandningen.

En fördel med vattensandningen är också att varaktigheten ökar. Detta

gäller på isvägbana och hårt packad snövägbana, där metoden kan

tillämpas. På löst packad snö blir däremot varaktigheten ringa p g a att

trafiken nöter bort snölagret.

Vattensandning kan ske vid några minusgrader, dock inte lägre än ca

-10 °C för att inte vattnet skall frysa i spridarna. För att metoden skall

vara effektiv krävs att köldperioden inte är för kort, eftersom effekten

till stor del går förlorad vid töväder. Kravet på längre kallare perioder

gör att metoden främst begränsas till Norrland.

Dubbdäck har en negativ inverkan på metodens effekt. Däckdubbar sliter

mycket snabbt bort sandlagret och den friktionshöjande effekten försvin-

ner. Dubbdäckslitaget och metodens begränsning p g a temperaturrand-

krav och väglagskrav (is eller hård snö) har medfört att metoden idag har

mycket liten aktualitet.

6 VÄGBYGGNADS- OCH BELÄGGNINGSÅTGÄRDER FÖR

ATT MINSKA HALKRISKEN

Metoder för halkbekämpning innefattar inte enbart aktiva åtgärder, som
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saltning och sandning, utan hit kan också passiva åtgärder av vägbygg-

nads- och beläggningskaraktär räknas. Lokalklimatologiska undersök-

ningar med t ex termofotografering från flyg har vid vägbyggnad bl a

gjort det möjligt att redan i projekteringsstadiet ta hänsyn til vägsträck-

ningar som ur halksynpunkt kan komma att bli ogynnsamma. Detta kan

t ex vara lågpunkter i terrängen, där sk kalluftsjöar kan bildas eller

områden, där närheten till vatten, t ex myrmark eller sjö, kan innebära

en förhöjd risk för rimfrost- och isbarkhalka under höst och förvinter.

Även vägens konstruktion och dess beläggning påverkar i hög grad

halkbildningen och den resulterande friktionen.

6.1 Väguppbyggnadens inverkan på halkrisken

Vilken inverkan väguppbyggnaden har på halkuppkomst har mycket

ingående undersökts av VTI vid provvägar (t ex Gustafson, K, 1978) och

vid ett för detta ändamål speciellt uppbyggt provfält (Gustafson, K,

1981). Vid provfältet, Halkfält Linköping 1976, som bestod av en

mångfald olika vägöverbyggnadskonstruktioner, bl a värmeisolerade, var

syftet att dels allmänt studera uppkomsten av halka och dels speciellt

jämföra olika vägkonstruktioners halkbenägenhet. Resultaten av 4 års

studier redovisas i VTI Rapport 216 och visar att av de konventionellt

uppbyggda vägtyperna har bergbitumenöverbyggnader den klart största

halkbenägenheten beroende på bergkrossmaterialets relativt låga värme-

ledningstal och värmekapacitet, se figur 13.

Skillnaderna mellan andra oisolerade överbyggnader är relativt små.

Tjockare BG-lager ger dock en något förhöjd halkrisk i förhållande till en

uppbyggnad med grusbärlager. För värmeisolerade väguppbyggnader har

isoleringslagrets läggningsdjup största inverkan på halkbenägenheten.

Halkrisken, främst under höst och förvinter, ökar ju närmare vägytan

lagret placeras. Om avståndet beläggningsytan till isoleringslagret t ex

är ca 3040 cm är halkbenägenheten jämförbar med en konventionell

bergkrossöverbyggnad.
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Figur 13. Relativa halkbenägenheten hos några olika väguppbyggnader

Icing risk potentials of some road pavements.

6.2 Slitlagrets inverkan

 

Den resulterande friktionen vid olika vinterväglag beror också av belägg-

ningslagret och dess egenskaper. Vägytans färg kan t ex påverka yttem-

peraturen och därmed i vissa fall även halkbildningen. Ytstrukturen har

likaså betydelse för halkgraden vid vissa väglag och vid t ex rimfrost och

tunnare is- och snöskikt inverkar förmodligen en grov ytstruktur, t ex

ytbehandling eller en öppen asfaltbetong, positivt på friktionen. Sten-

topparna kan vara fria från snö och is och därmed bidra till en relativt

hög friktionsnivå. Vid andra väglag, t ex snöfall, kan en grov beläggnings-

struktur däremot vara ofördelaktig genom att mer snö kan fastna i den

grova ytan och likaså att snö och is kan ligga kvar längre.

Exempel på hur ytstrukturen inverkar på friktionen har framkommit vid

bl a svenska (Gustafson, K, 1978 och Öberg, G, 1981) och amerikanska
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(Besselievre, W, 1977) undersökningar. Friktionsmätningar utfördes t ex

vid provvägen Lasele 1973 före (tät asfaltbetong) och efter ytbehandling

(Yl) av vägen och resultatet redovisas i Gustafsons, K, 1978. Det

framgår därav att ytbehandlingen haft en positiv effekt på halkbenägen-

heten. Vid halkundersökningarna hösten/vintern 1976 på den täta asfalt-

betongen var medelfriktionen lägre än 0,2 vid 10-20 % av antalet

mätningstillfällen. Vid mätningarna på ytbehandlingen hösten/vintern

1977 förekom däremot inte någon mätning, där medelfriktionen var lägre

än 0,2.

VTI har undersökt hur olika standard på vinterväghållningen påverkar bl a

friktionen på vägbanan (Öberg, G, 1981). Vid jämförande mätningar på en

sträcka med asfaltbeläggning och en sträcka med ytbehandling på Rv 34

blev resultatet vid ett tillfälle med snöfall att ytbehandlingen inte blev

lika hal som massabeläggningen, men att det hala väglaget varade längre

på ytbehandlingen. Vid mätningar på en slät (HAB) och en skrovlig yta

(fransk Yl) på E4 har ytbehandlingen inte blivit lika hal vid snöfall som

massabeläggningen. I en amerikansk undersökning (Besselievre, W, 1977)

studerades vinterväghållningen på öppen asfaltbetong i fyra stater.

Sammanfattningsvis sägs "data visar att röjningstiden och uppträdandet

hos öppen och tät asfaltbetong inte är identiska. Medan en tät asfaltbe-

tong i vissa fall blir snö- och isfri snabbare än en öppen asfaltbeläggning

är likaså motsatsen sann. Oavsett hur lång röjningstiden är, (tiden till

snö- och isfritt) verkar den öppna asfaltbetongen att ha en högre

friktionsnivå under de flesta snöstormar. Mer salt behövs inte för att

upprätthålla den högre friktionen."

Pâ marknaden finns idag också speciella beläggningstyper som är utveck-

lade för att minska halkrisken. Två sådana beläggningar är gummiasfalt

(Rubit) och asfalt med saltinblandning (Verglimit).

6.2.1 Gummiasf_a_l_t

I slutet av 1960-talet utvecklades i Sverige en asfaltbetongbeläggning

med inblandning av gummipartiklar. Avsikten med den utvecklade be-

läggningstypen, vars produktnamn i Sverige är Rubit, var att erhålla en
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vägyta med goda friktionsegenskaper och lång varaktighet. Relativt

snart visade det sig också att gummiasfalten vintertid vid vissa tillfällen

även hade goda egenskaper, när det gäller att förhindra bildandet av

halka. Snö och is fäster inte lika bra på gummi som på t ex asfalt och

mineralpartiklar och p a gummiinblandningen blir också beläggningen

mer elastisk än en konventionell beläggningstyp. Ett hårdsnö- eller

islager kan därför krackeleras och föras av vägen under trafikens

påverkan. Andra fördelar med gummiasfalt är att den p g a sin flexibili-

tet även är mindre sprickkänslig och dessutom reducerar bullernivån från

vägen.

Gummiasfalten tillverkas genom att till en asfaltbetongblandning tillsät-

ta gummipartiklar. Vanlig gummiinblandning är ca 3-4 vikt-96 av partik-

lar med en storlek av omkring 3 mm. Gummipartiklarna är mestadels

kubiska och har framställts genom att mala sönder gamla bildäck.

Positivt med gummiasfalten är därför också att man på detta sätt kan

dra nytta av gummiavfall.

Flera vägsträckor i Sverige har sedan slutet på l960-talet belagts med

gummiasfalt. P g a den högre kostnaden i jämförelse med konventionell

asfaltbetong har gummiasfalt företrädesvis lagts på sträckor som är

speciellt halkkänsliga, t ex brobanor eller vägsträckor, där en hög

friktionsnivå är av speciell vikt, t ex motorvägsavfarter och backar.

En provsträcka med gummiasfalt anlades i slutet på l970-talet i närhe-

ten av VTI. Vid några tillfällen vintertid har en mycket skarp gräns

kunnat urskiljas mellan denna och angränsande konventionella asfaltbe-

läggningar. Gummiasfalten har i det närmaste varit 15- och snöfri, medan

angränsande avsnitt däremot varit täckta av ett lager snö/is.

På en bro i Oxelösund har Vägverket lagt provbeläggningar med bl a

Rubit och massabeläggning. På bron utfördes under vintern 1977-78

friktionsmätningar med bromsvagn BVll vid tillfällen med halt väglag.

Resultaten visade att vid några tillfällen med rimfrost- och snöväglag

förelåg bättre friktion på sträckan med gummiasfalt (Olofsson, 1981).
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I Alaska lades åren 1979-1981 gummiasfalt, produktnamn "PlusRide" i

USA, på sju provsträckor om totalt 4 km (2,5 miles) (Esch, 1982).

Vintertid har beläggningens friktionsegenskaper vid halka undersökts med

pendelapparat (British Pendulum Tester) och dess effekt på fordons

stoppsträcka har uppmätts med en bil utrustad med 'I'apley Brake Meter,

'som mäter retardationen vid inbromsning. De mätningar som hittills

utförts har varit begränsade, men resultaten indikerar dock att man på

en gummiasfaltbeläggning får en högre friktion och därmed en reducerad

stoppsträcka vid is- och snöväglag.

6.2.2 Xerglimit_

Kan man inte blanda salt i beläggningen istället för att sprida salt?

Frågan ställs ibland och svaret är att det idag på marknaden finns en

beläggningstyp med saltinblandning. Den tillförda saltprodukten, utveck-

lad i Schweiz, kallas VERGLIMIT. Namnet kommer från franska "verglas

limité" som kan översättas med "begränsad isbildning".

Verglimit är en flerkomponentförening som i ett blandningsverk tillsätts

en konventionell asfaltbetong (Ab). Utläggning av beläggningen sker

därefter på vanligt sätt. Man får därvid en beläggning som innehåller ca

5 vikt-96 Verglimit med en homogen fördelning.

Verglimit består huvudsakligen av kalciumklorid (CaClz), men innehåller

dessutom mindre mängder av andra kemikalier, bla natriumhydroxid.

Dessa övriga kemikalier tillsätts bla för att intensifiera verkan av

kalciumkloriden och för att förbättra vidhäftningsegenskaperna. Storle-

ken på CaClz-kornen är upp till 4-5 mm. För att förhindra att produkten

bryts ned, eftersom CaClz är hygroskopiskt, är föreningen innesluten i

polymeriserd linolja. Verglimiten aktiveras därför först då beläggnings-

ytan förslits och CaC12 frigörs på ytan.

Genom trafikens inverkan slits beläggningsytan och små kvantiteter

Verglimit frigörs kontinuerligt. Den frigjorda mängden är m a 0 direkt

proportionell mot förslitningen. Om beläggningen exempelvis slits ca

1 mm per år, innebär detta att i medeltal frigörs ca 0,5 g/m2 per dygn
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(jfr "normal" saltgiva = 10 g/mz). Användandet av dubbdäck ökar natur-

ligtvis slitaget och därmed mängden frigjord CaClz. Förslitningen beror

även av trafikintensiteten och hastigheten hos trafiken. Den frigjorda

kalciumkloriden går nästan omedelbart i lösning, p g a bl a dess hygro-

skopisitet, och det sker en fryspunktnedsättning, om än mycket liten.

Genom vattenupptagning, nederbörd, dagg, rimfrost etc sker en utspäd-

ning av det lösta saltet och liksom fallet är vid konventionell saltning

avtar saltets fryspunktnedsättande verkan.

Som beskrevs ovan är den frigjorda mängden salt liten i förhållande till

normala saltgivor. Verglimit kan därför inte ersätta kemisk halkbekämp-

ning, utan är ett komplement till denna. Det faktum att Verglimit även

är relativt dyr i förhållande till konventionella beläggningstyper, gör att

den i första hand placeras på vägsträckningar med mycket stor halkbenä-

genhet, t ex broar. Verglimit kan där i vissa fall förhindra halkbildning

eller åtminstone fördröja den tills konventionell halkbekämpning kan

sättas in.

Verglimitbeläggningar har sedan 1974 provats i ett flertal europeiska

länder som Schweiz, Österrike och Sverige, samt USA och Kanada. Vissa

redovisade resultat (t ex Johannes, 1981) visar att man med Verglimit

kan reducera antalet halktillfällen under en vintersäsong och att snöröj-

ning kan underlättas genom att snön inte fäster lika bra på beläggnings-

ytan. I Sverige har Verglimit provats av VV på bl a en bro i Oxelösund

och på E4 vid Traryd. Friktionsmätningar på bron i Oxelösund under

vintersäsongen 1977/78 visade bl a att Verglimitbeläggningen i några fall

hade bättre friktion i samband med snö- och isväglag än jämförda

sträckor belagda med konventionell asfaltbetong (HAb 12 t) och gummi-

asfalt (Rubit) (Olofsson, 1981).

Som en följd av de erfarenheter som framkommit på kontinenten lades

1980 en längre försökssträcka (9 km) i Västtyskland (Johannes, 1981).

Syftet med denna Verglimitsträcka är att i större skala undersöka hur

mycket den konventionella saltSpridningen eventuellt kan reduceras utan

att trafiksäkerhetsstandarden äventyras.
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7 FYSIKALISKA ALTERNATIV TILL KEMISK HALKBEKÄMP-

NING

De negativa följderna, främst då korrosion samt miljö- och betongskador,

av konventionell kemisk halkbekämpning har inneburit en strävan att

_finna alternativ till saltet. Tidigare i avsnitt 4.4 beskrevs ett antal

kemiska alternativ som provats.

Ett stort antal fysikaliska (i vissa fall fysikaliska/kemiska) metoder för

halkbekämpning har emellertid också provats under årens lopp, och de

volymmässigt kanske största väghållarinsatserna idag sker genom meka-

nisk halkbekämpning. På det mindre trafikerade vägnätet och vid väder-

lek då saltning (NaCl) praktiskt inte är möjlig (temperaturer lägre än ca

-6°C) sker, som beskrivits tidigare, halkbekämpningen genom sandning,

isrivning och plogning.

Olika fysikaliska alternativ kan betraktas mot bakgrund av att det

vanligtvis finns fyra steg för att kunna åstadkomma en bar vägbana. Det

första steget, att avlägsna lös snö med dålig bindning till vägytan, kan

med konventionell teknik (plogning, sopning) åstadkommas relativt

enkelt. Som beskrivs senare är metoder och utrustning långt utvecklade,

men en kontinuerlig vidareutveckling pågår avseende t ex plogskär,

borstmaterial etc).

Då löst sittande snö o.d. avlägsnats återstår i de flesta fall ett tunt skikt

med packad snö/is som har mycket stark bindning till ytan. Packningen

av lagret kan ha åstadkommits genom trafikens påverkan eller struktur-

omvandling p ga smältning och återfrysning. Att uppnå en bar vägbana

kan ske genom stegen att a) förhindra, minska eller helt eliminera

bindningen is/snö och vägyta, b) bryta upp is/snö-lagret och c) avlägsna is

och snö från vägytan.

En ingående genomgång av olika fysikaliska alternativ har utförts av

Blackburn, R. och St. John, A., 1979 och i den följande beskrivningen av

fysikaliska metoder har deras indelning under de tre ovan nämnda stegen

använts.
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1) Förhindra, minska eller eliminera bindningen snö/is till vägyta

 

De alternativ som finns för att förhindra, minska eller eliminera

bindningskrafterna mellan ett is/snö-lager och vägytan kan indelas i tre

kategorier: a) ishämmande medel i preventivt syfte, b) uppvärmning och

smältning i gränsskiktet is/snö - vägyta och c) försvagning av bidningen

genom t ex elektrolys.

a) Ishämmande medel.

Ett ishämmande medel är en substans som har en mycket låg vidhäftning

till is och därför underlättar borttagandet av is från vägytan genom t ex

plogning. Flera undersökningar angående kemiska föreningar med denna

egenskap har utförts (Ahlborn, G.H. och Poehlmann H.C., 1976 och

Zenewitz, I., 1977). Exempel på ämnen som omnämns i litteraturen är

ytaktiva ämnen, silikongummi, plaster som polyetylen och Teflon m fl.

De undersökningar som utförts för vägändamål visar att ishämmande

medel har allvarliga nackdelar. Medlen nedsätter friktionen, vilket t ex

framgår i den genomgång av olika halkmedel för lågfriktionsytor som

finns redovisad i Gustafsson, K. et al, 1984. Kvarstående effekten är

begränsad på grund av trafikens avnötning.

Då avnötningen är ett problem, ligger det nära till hands att istället

blanda in medlet i vägbeläggningen och att medlet aktiveras varefter

förslitning sker. Som beskrivits mer ingående i avsnitt 6 finns idag två

beläggningstyper där detta sker. I Rubit inblandas gummikorn (från

bildäck) och i Verglimit har korn huvudsakligen bestående av CaC12

inblandats.

b) Uppvärmning och smältning

Bindningen mellan is/snö-lager och vägytan kan brytas genom uppvärm-

ning i gränsskiktet. Uppvärmningen kan ske antingen så att ett mycket

tunt isskikt smälter på mekanisk väg innan återfrysning skett, eller

genom att den tillförda effekten är tillräckligt stor med hänsyn till
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faktorer som yttemperatur, vindhastighet etc, så att hela is/snö-lagret

smälter.

Uppvärmning av vägar har provats sedan många år och är idag en känd

teknologi avseende energibehov, installation, drift etc. Olika uppvärm-

ningssystem finns beskrivna i ett otal rapporter och artiklar som utgivits

inom problemområdet (ex. Dultinger, J., 1976, Welch et al, 1976 och

"Heating of Roads and Bridges). Uppvärmningssystem installerade i

vägar, ofta tillsammans med regler- och styrsystem med sensorer för

bl a klimatparametrar, är vanligtvis mycket energikrävande och följakt-

ligen också kostnadskrävande. Uppvärmning av vägar som alternativ till

konventionell halkbekämpning har därför mycket liten aktualitet och

installationer begränsas till speciella applikationer som t ex brobanor och

ramper (Havens, J. et al, 1979).

Uppvärmning av vägarkan ske med hjälp av a) cirkulerande vätska, b)

cirkulerande varmluft (ånga), c) elektricitet eller d) elektromagnetisk

strålning.

Cirkulerande vätska: Anläggningar med vätska består huvudsakligen av

ett rörsystem, nedlagt i vägytan, vari varmvattnet, blandning vattenke-

misk lösning med låg fryspunkt, t ex etylenglykol, eller ren lösning

cikulerar. Lösningar med låg fryspunkt är till för att vätskan inte skall

frysa. I systemet finns inbyggt en värmepanna eller en värmeväxlare för

uppvärmning av vätskan. Till värmeväxlaren kan olika energikällor

utnyttjas, t ex spillvatten från kraftvärmeverk, jordvärme etc.

Cirkulerande varmluft eller ånga: Uppvärmning med varmluft är betyd-

ligt mindre förekommande än vätskesystem, och byggs i regel endast in i

viss typ av brokonstruktion. I kanaler under brobaneplattan cirkuleras

varmluft som därmed höjer temperaturen hos den ovanförliggande broba-

neuppbyggnaden. Uppvärmningen av luften kan ske på mer eller mindre

konventionellt sätt med t ex olika bränslen eller på eletrisk väg.

En något speciell form av uppvärmning med cirkulerande ånga är att

utnyttja geotermisk energi med hjälp av s k heat pipes (Cundy, V. et al,
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1979). En heat pipe är ett rör som stickes ned i marken (ca 15 m) och

vars andra ände mynnar i t ex envägyta eller brobanedäck. I röret är

inneslutet ammoniak, som i botten är i vätskefas och däröver i gasform. I

röret sker ett kretslopp där ammoniaken överför energi från rörets nedre

del, marken, upp till dess övre i vägytan. Överföringen sker genom att

ammoniak i vätskeform (i rörets botten) förångas och stiger uppåt och

därefter kondenseras i rörets övre del och rinner tillbaka ner till rörets

botten.

Elektricitet: Det kanske vanligaste uppvärmningssystemet för vägytor är

med hjälp av eletricitet. Med modern styr- och reglerteknik kan energi-

förbrukningen för ett elsystem optimeras under rådande betingelser på

ett relativt enkelt sätt. Uppvärmningen sker vanligtvis på resistiv väg

med isolerade elektriska kablar anslutna till högspänning, eller med

oisolerade kablar eller kabelnät anslutna till lågspänning. Försök har

även utförts med elektriskt ledande asfalt (Minsk, L.D., 1968), men utan

att detta fått någon vidare tillämpning.

Värmekablarna läggs relativt högt upp i vägöverbyggnaden, dock inte så

nära vägytan att de riskerar att skadas under bl a trafikens påverkan.

Närheten till ytan är emellertid viktig ur energisynpunkt eftersom en

djupare placering innebär en större massa att uppvärma. Dimensione-

ringen av ett elkabelsystem är också mycket beroende på i vilken ut-

sträckning vägytan skall uppvärmas. Att dimensionera ett system för att

klara extrema snöväder och smälta all snö och is på ytan är i allmänhet

helt orealistiskt ur energi- och ekonomisynpunkt. Mindre energikrävande

är naturligtvis en temporär uppvärmning med syfte att bryta bindningen

mellan is/snö-lager och vägyta. Innan återfrysning krävs därefter att

lagret avlägsnas, t ex på mekanisk väg.

Kostnaderna för eletriska uppvärmningssystem för vägändamål är höga,

både avseende installation och drift. Systemen kräver dessutom ett visst

mått av underhåll och speciellt gäller kanske detta automatiskt reglera-

de system med olika sensorer. Användningen av elektrisk uppvärmning

begränsas därför till svåra halkkänsliga avsnitt som exempelvis brobanor.
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Elektromagnetisk strålning: För uppvärmning och smältning kan även

elektromagnetisk strålning användas. I några fall har lampor för infraröd

strålning installerats under eller över brodäck för attvärma undersidan

eller brobaneytan direkt (Griffin, R.G., 1975). Energiförlusterna har varit

stora i de provade systemen, varför de inte fått vidare användning.

Även elektromagnetisk strålning inom det synliga våglängdsområdet har

provats (Mouat T.U. och Saundern R.L., 1979), men i ett mobilt system.

Is/snölagret fås att smälta genom att belysa vägytan med högintensivt

ljus. Metoden är extremt energikrävande och har därför inget praktiskt

intresse.

c) Försvagning av bindningen is/snö - vägyta

En försvagning av krafterna i bindningen mellan is/snö-lagret och ytan

kan teoretiskt tänkas ske genom förändring av molekylstrukturen i

skiktet. Detta kan t ex ske genom elektrolys eller genom ett skumman-

de/gasbildande ämne i gränsskiktet. Metoden har dock ännu inget intres-

se för praktiskt bruk.

2) Uppbrytning av is/snö-lagret

Nyfallen lös snö har mycket svag_ bindning till vägytan. Vid packning av

snön ökar bindningen avsevärt och snölagret blir svårare att bryta upp

och avlägsna. Packningen sker främst genom trafikens inverkan, men

även genom bl a frys-tö-växling som omvandlar snölagret till mer

isliknande karaktär.

De metoder, förutom kemiska alternativ, som står till buds för att bryta

upp hårt packad snö eller is från vägytan är främst mekaniska anord-

ningar av skilda slag. Andra metoder som skulle kunna finna tillämpning

är t exhögtrycksstrålar av gas eller vätska och mekaniska vågor. Dessa,

liksom en del andra metoder, kan dock ännu så länge betraktas som mer

eller mindre exotiska och har därmed mindre intresse för vägändamål.

Mekaniska anordningar: Ett flertal olika utförandeformer av mekaniska
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anordningar har utvecklats genom åren. En indelning av maskintyper kan

vara:

1) Plogar, hyvlar

2) Snöslungor

3) Blåsmaskiner

4) Sopmaskiner

5) Kombinerade maskiner

6) Speciella typer.

Plogar och hyvlar med isrivningsstål är vanligt förekommande för att

åstadkomma en i det närmaste bar vägbana till en rimlig kostnad. Det

tunna is/snö-lager som återstår kan i många fall - och där så krävs för

trafiksäkerheten - åtgärdas i direkt anslutning till plogningen med

kemisk halkbekämpning. Den kemiska insatsen blir dock mindre än om

enbert saltning skulle företagits.

Snöslungor används främst för att avlägsna tjockare snölager från vägen.

Vanligtvis återstår ett relativt tjockt (några centimeter) lager efter

åtgärd.

Sop- eller blåsmaskiner, eller kombinerade sop- och blåsmaskiner kan

inte användas för att avlägsna något mer hårt sittande is eller packad

snö. Denna typ av maskiner har därför fått störst användning på flygfält,

där halkbekämpningsinsatsen kan göras i ett mycket tidigt skede och

innan snön packats.

En del andra, mer speciella mekaniska anordningar för att bryta eller

krossa is/snö-lager har också utvecklats genom åren. Ett exempel

nämndes tidigare i rapporten i avsnitt 3. Anordningen, som liknar en

harv, har ett otal skivor som med tryckluft pressas mot is/snö-ytan och

skär sönder alt. krossar denna.

Högtrycksstrålar av luft eller vätska: Högtrycksstrålar med luft har

provats i kombination med plogar utan något positivt resultat. Spridning

av saltlösning under högt tryck har däremot visats kunna ha en viss
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positiv effekt genom dess eroderande förmåga på is/snö-lagret. Metoden

har beskrivits i avsnitt 4.3.

Mekaniska vågor (ultraljud) och elektromagnetiska vågor: En vågrörelse

med tillräckligt hög energi kan bryta bindningen mellan vägyta och

is/snölager. Mekaniska vågor (ultraljud) eller pulserande elektromagne-

tiska vågor kan utnyttjas, men höga kostnader och otillräcklig effektivi-

tet gör att metoderna inte f.n. kan ha någon praktisk användning för

vägändamål.

3) Avlägsna snö och is från vägytan

Det tredje steget för att uppnå en bar vägbana vid snö- eller ishalka är

att avlägsna snön eller det uppbrutna is/snö-lagret från vägytan. De

metoder som finns är i stort desamma som de mekaniska anordningar,

plogar, sopmaskiner och snöslungor, som beskrivits kunna bryta upp is-

eller snölager.

På plogsidan sker en ständig utveckling när det gäller nya plogblad och

deras funktion, utformning, material etc. Sopmaskiner används framför

allt i två halkbekämpningssammanhang, nämligen dels vid mindre röj-

ningsarbeten typ på cykel- och gångvägar och dels på flygfält. Snöslungor

är i allmänhet långsamma, dyra och lämnar ett relativt tjockt lager efter

sig, vilket medför att de mest är lämpade i speciella snöröjningssamman-

hang.

8 FÖRSLAG TILL FORTSATT FoU INOM ÄMNESOMRÅDET

Av sammanställningen avkunskapsläge och aktuell forskning angående

halkbekämpningsmetoder har framgått att FoU-verksamheten har varit

och fortfarande är stor. Trots detta synes emellertid behovet av fortsatt

FoU vara omfattande. Pga främst saltningens negativa effekter, över-

läggningar av ekonomisk natur samt energiaspekter kommer FoU-insat-

ser att krävas för att effektivisera och förbättra dagens vinterväghåll-

ning.
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För diskussion lämnas här förslag på FoU-verksamhet:

l. Modifierade eller alternativa halkbekämpningsstrategier.

a)

b)

c)

d)

Saltets inverkan vid olika vädersituationer. Öka kunskaperna

om när halka inträffar, samt optimera effekten av den

kemiska halkbekämpningen. Undersöka olika salt (NaCl) och

deras egenskaper.

Befuktat salt. Uppföljning inom några arbetsområden med

avsikt att undersöka om befuktningen medför en besparing i

saltmängd. Fortsatt utveckling av metoden.

Sandning. Användning av sandningssand utan saltinblandning

och alternativa inblandningar.

Ändrad halkbekämpningsstrategi. Förändring i saltvägnätet,

mer selektiv saltning, preventiv saltning etc.

Alternativa halkbekämpningsmedel.

a) CMA. Fortsatt utveckling och effektstudier.

b) Ev. övriga alternativ som kan bli aktuella, t ex Absol (kalk-

produkt). Uppföljning av forskning, främst utomlands.

Slitlager.

a) Undersökning av sambandet beläggningstyp och halkkänslig-

het.

b) Undersökning av sambandet beläggningstyp och halkbekämp-

ningsinsats.

c) Fortsatt uppföljning av "mindre" halkkänsliga vägbelägg-

ningar, t ex Verglimit, Rubit och Delugrip.
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4. Halkvarning.

Fortsatt utveckling av halkövervakningssystem.

5. Spridningsteknik.

Fortsatt utveckling avseende Spridare. Genomgång och kalibrering av

spridare.
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