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TIIVISTELMÄ 

Natriumkioridin (NaCI)  käyttöä teiden liukkaudentorjunnassa haluttaisiin 
korroosio-  ja ympäristöhaittojen  vuoksi vähentää. Levitysmenetelmiä  on 

 kehitetty suolan levitysmäärien pienentämiseksi  ja  osalla teistä  on suolaukses
-ta  jopa luovuttu. Kemiatliseen liukkaudentorjuntaan  on  etsitty vaihtoehtoja 

NaCI:lle, mutta mikään niistä ei vaikuta yksiselitteisen lupaavalta laajamittai-
sessa käytössä. Niiden käyttö liukkaudentorjunnassa tullee olemaan 
Suomessa vähäistä vielä pitkään. Kunnossapitäjien kouluttaminen uusiin 
työmenetelmiin  ja -tapohin  suolan käytön vähentämiseksi tuottaneekin 
kokonaisvaikutuksiltaan nykytilanteessa parhaan tuloksen. 

Kalsiummagnesiumasetaatti CaMg(CH 3COO)4  eli OMA vaikuttaa sopivimmalta 
NaCI:n vaihtoehdolta.  Sen  käyttöä  on  tutkittu parisenkymmentä vuotta  ja  sitä 

 on  kokeiltu teillä  1980-luvun puolivälistä alkaen. USA:ssa julkaistuissa 
tutkimuksissa  sen  haitat ympäristössä  on  arvioitu vähäisiksi, mutta Suomen 
ilmasto-  ja vesistöolosuhteissa asetaatin  aiheuttama happikato saattaa olla 
huomattava käytön rajoite. Korroosiota CMA:n  on  todettu aiheuttavan 
huomattavasti vähemmän kuin NaCI. 

Asetaatti  on  biologisesti hajoavaa ravintoa monille mikrobeille. Asetaatin 
hajoamisessa kuluu happea teoreettisesti  0,38 g CMA-grammaa kohden. 
Hapert kuluminen saattaa aiheuttaa ongelmia niin  pinta-  kuin pohjavesissäkin. 
CMA saattaa myös lisätä  mikrobien  kasvua pohjavesissä  ja vesijohtoverkos

-toissa. OMA:n hajoamisessa muodostuu kalsium-  ja magnesiumbikar-
bonaatteja,  jotka nostavat  veden alkaliteettia ja  kovuutta, mikä maamme 
tyypillisissä pehmeissä vesissä  ja  huonosti puskuroituneessa maaperässä 
estää happamoitumista  ja  pienentää korroosioriskiä. 

Suuret CMA-pitoisuudet saattavat Iiuottaa raskasmetalleja maaperästä. 
Käytännössä kyseinen ympäristöriski liittyy lähinnä CMA:n käytön alku- 
vaiheeseen. Käytön jatkuessa maan  pH  yleensä nousee, mikä vähentää 
raskasmetallien liikkuvuutta. 

Liukkaudentorjunnassa OMA:n  on  todettu pääpiirteissään vastaavan 
natriumkloridia: Kumpaakin voidaan levittää samalla kalustolla  ja  vastaavissa 
käyttötilanteissa. OMA:n arinostuksen  on  oltava painossa laskien noin  1,3-
kertainen  suolaan nähden. OMA:n tilavuuspaino  on  noin  63 % NaCI:n 
tilavuuspainosta,  joten kuormalla CMA:ta saadaan käsiteltyä noin puolet NaCI-
käsittelyä vastaavasta tiepituudesta. OMA:n teho laskee merkittävästi,  jos 

 lämpötila  on  alle  -5 °C. CMA:n  vaikutus alkaa hitaammin kuin NaCl:n eikä  se 
 tehoa kunnolla pakkautuneeseen lumeen  tai  jäähän. 
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CMA:n ympäristövaikutuksia  ja käyttökokemuksia 
 TEIDEN NYKYINEN  LIUKKAUDENTORJUNTA  

1  TEIDEN NYKYINEN LIUKKAUDENTORJUNTA 

Vdkkaiden  teiden  (I  kun nossapitoluokka) liukkaudentorjunnassa käytetään 
nykyisin lähes yksinomaan natriumkloridia. Vähäliikenteisillä teillä  on  käytetty 
pääasiafflsesti hiekkaa. 

Liukkaudentorjunnassa  käytettäviä kemikaaleja tarvitaan pidettäessä tiet 
vapaana lumesta  ja  jäästä. Liukkaudentorjuntamenetelmien  ja  mekaanisen 
lumenpoiston avulla ylläpidetään mandollisimman häiriötöntä liikennettä 
talvikuukausina  ja  pyritään estämään lumi-  ja jääpolanteen  muodostuminen 
päätieverkolle. 

Kustannukset, toimintavarmuus sekä liikenne-  ja ympäristöturvallisuus  ovat 
päänäkökohtia, joiden mukaan talvikunnossapitostrateg joita suunnitellaan. 
Suolaus, hiekoitus  ja  tehokas lumenpoisto ovat niitä toimenpiteitä, joita 
ku nnossapitäjät tulevat käyttämään sopivassa suhteessa jatkossakin. 

Maantiesuolalle (NaCI)  on  etsitty vaihtoehtoja, koska kloridit aiheuttavat 
ympäristäongelmia  ja korroosiota betonille ja metalleille.  Hiekka ei pysy 
viilkkaasti liikennöidyUä tiellä kuin hetken. Siksi sitä ei kannata käyttää päätei

-den  liukkaudentorjuntaan. Kaisiumkioridi (CaCl2)  aiheuttaa vastaavia ongelmia 
kuin NaCI  ja  säilyttää  pinnat märkinä  pidempään.  Se  sulattaa  lunta ja  jäätä 
kuitenkin tehokkaammin  ja  sitä voidaan käyttää kovemmilla pakkasilla kuin 
NaCI:a. 

Lentokentillä yleisessä käytössä oleva  urea  ei ole yhtä tehokasta kuin suolat 
 ja sen  sisältämä typpi aiheuttaa ympäristön rehevöitymistä. Siksi lentokenttien- 

kin  liukkaudentorjuntaan  etsitään vaihtoehtoja, joista mainittakoon  kalium- ja 
kalsiumasetaattiliuokset.  Ne aiheuttavat vähemmän haittaa ympäristölle, mutta 
niiden  tehosta  ei vielä ole tarkkoja tietoja. 

Liukkaudentorjuritakemikaalien  vaikutuksia pintavesien ekojärjestelmään sekä 
vesivarastoihin  on  viime vuosina tutkittu intensiivisesti. Korkea kloridipitoisuus 
aiheuttaa epämiellyttävää makua juomaveteen. Runsaasta natriumista voi 
lisäksi olla haittaa korkeasta verenpaineesta kärsivien ihmisten terveydelle. 
Kioridisuolat lisäävät jäätymisten  ja sulamisten  aiheuttamaa betonirakenteiden 
haurastu  mista  sekä kiihdyttävät  metallin korroosiota  aiheuttaen taloudellista 
vahinkoa. Siltojen kannet  ja  maanalaiset rakenteet ovat erityisen haavoittuvia. 
Tehokkaalla korroosionestolla, olkeilla materiaaleilla  ja  oikeilla rakenteilla 
voidaan haittavaikutuksia kuitenkin vähentää merkittävästi. 

OECD:n raportin  (1989)  mukaan yleisimmät kemialliset liukkaudentorjunta-
aineet jäsenmaissa ovat: 
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* 	Kaikissa maissa käytetään rakeista  natriumkloridia. 

	

* 	Yleinen tuote  on  myös  hiutaleinen kalsiumkioridi,  jossa  kalsium- 
kloridipitoisuus  vaihtelee  75:sta  80  %:iin. 

	

* 	Eräissä maissa käytetään  natriumkioridi-  ja  kalsiumkloridiliuosta.  
Ensin  mainitun pitoisuudet ovat  20  -  26 %:n  ja  viimeksimainitun 

 26  -  35%:n  välillä.  

	

* 	Itävallan, Ranskan  ja  Sveitsin  vuoristoalueilla  käytetään  natrium- 
kloridin  ja  kalsiumkioridin seosta. Kalsiumkloridin  määrä 

 seoksessa  on 10  -  50 %:n  välillä  päällysteen tämpötilasta 
 riippuen.  

	

* 	Monissa maissa  kostutetun  suolan käyttö  on  lisääntymässä.  
Kostutusaineena  käytetään sekä  kalsium-  että  natriumkio-
ridiliuosta. Kalsiumkloridiliuoksen  väkevyys vaihtelee  16:n  ja  33:n 

 prosentin välillä  ja  natriumkloridiliuoksen  20:n  ja  25:n  prosentin 
välillä.  Kostutusmäärä  on  kalsiumkloridiliuoksella  5  -  30  %  ja 

 natriumkloridiliuoksella  30  %:iin  asti.  

	

* 	Tutkimuksia  on  menefllään magnesiumkloridilla,  ammonium - 
suoloilla,  fosfaatti-  ja  kalsiummagnesiumasetaateilla, urealla, 
alkoholeilla  ja  glykolilla. 

Rakeisen natriumkioridin levitysmäärät  ovat  ennakkosuolauksessa  tavallisesti 
 5  -  20  g/m 2  ja  sulatussuolauksessa  5  -  35  g/m 2. Kalsiumkloridilla  kyseiset 

määrät ovat yleisimmin  5  -  30  gIm2  ja  10  -  jopa  50  g/m 2 . Kostutetulla  suolalla 
 käyttömäärät  ovat  5  -  20  g/m 2  ja  5  -  30  g/m2 . 

Natriumkloridin  korvaaminen liukkauden torjunnassa tullee olemaan Suomessa 
vähäistä vielä pitkään. Ponnistelujen  kohdistaminen  suolan käytön vähentämi-
seen  tuottanee kokonaisvaikutuksiltaan  nykytilanteessa parhaan tuloksen. 

 Kunnossapitohenkilökunnan  kouluttamisessa uusiin  työtapoihin  ja  -menetelmiin 
 on  lähiaikoina paljon  työsarkaa.  Jos  suolan käyttöä onnistutaan vähentämään, 

muiden vaihtoehtojen  käyttöönottoa  voidaan lykätä tuonnemmaksi.  
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2  VAIHTOEHDOT KLORIDIPOHJAISILLE LIUKKAUDEN-
TORJUNTA-AINEILLE 

Yhdysvaltojen  tiehal litusta  vastaava organisaatio,  Federal Highway Administra-
tion (FHWA),  käynnisti  1970-luvulla tutkimusohjelman teiden liukkauden 
torjunnan  kokonaiskustannusten  pienentämiseksi.  Natriumkioridin  korvaavien 
aineiden etsiminen oli yksi tutkimusohjelman keskeinen  osa  (Dunn & Schenk 
1 980a). Kirjallisuusselvitysten  ja rajoitettujen laboratoriokokeiden  jälkeen 
päädyttiin kahteen vaihtoehtoon:  metanoliin  ja kalsiummagnesiumasetaattlin 

 eli  CMA:han  (Dunn & Schenk 1980b). Kirjallisuushakujen  perusteella myös 
 natriumformiaatti  kuuluu melko laajasti  tutkittuihin vaihtoehtoihin.  Kaikkien 

korvaavien kemikaalien selkeänä  varjopuolena  on natriumkloridiin  verrattuna 
korkea hinta.  

Metanoliliuos  on  erityisen tehokas alhaisissa lämpötiloissa.  Metanolin sytty-
misherkkyys  hankaloittaa kuitenkin  sen  käsittelyä.  Se on  ihmisille  ja  eläimille 
myrkyllistä sisäisesti  nautittuna.  

Lämpötilat, joissa kiinteää  CMA:ta  voidaan käyttää liukkauden torjuntaan, ovat 
samat kuin  natriumkloridilla  (2 - 5 °C). Alustavissa  laboratoriokokeissa  ja 
kirjallisuustietojen  perusteella  on  todettu, ettei  CMA  aiheuta merkittävää 
vaaraa kasveille  tai  eläimille,  se  ei  syövytä  metalleja eikä  rapauta  betonia  tai 

 muita  tiemateriaaleja. (TRB  1991)  

Kuva  1. 	Yhdysvaltalainen malli CMA-säiiöstä  ja  levitysautosta 
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Kaliumasetaatti  muistuttaa paljolti CMA:ta.  Sen  alhaisin jäätymispiste  on 
 erittäin alhainen: noin  -40 00  50 % vesUiuksena. Kaliumasetaatti  sulattaa  lunta 

ja  vettä erittäin nopeasti, koska  se on liukoisessa  muodossa. Hygroskooppise-
na aineena siihen sitoutuu kosteutta  ja  siksi  pinnat  pysyvät pitkään märkinä. 
Pintojen jäätyminen uudelleen pitoisuuden laskiessa  on  mandollista. Tässä 
selvityksessä ei kaliu masetaattia käsitellä tarkemmin, koska  sen  vaikutukset 
muistuttavat CMA:ta läheisesti. 

Ureaa (CO(NH 2 )2  on  käytetty lentokentillä, koska  se korrodoi alumilnia  selvästi 
natriumkloridia vähemmän. Maanteillä sitä ei kannata kuitenkaan käyttää  alle 

 4 0  lämpötiloissa  ja  ympäristössä  se  aiheuttaa vesien rehevöitymistä  ja 
 happamoitumista.  Urea on  lisäksi selvästi kaHiimpaa kuin NaCl.  Se  ei olekaan 

realistinen vaihtoehto tiesuolalle.  (Öberg  et al. 1991) 

Natriumformiaatin (NaHCO 2)  on alustavissa  laboratoriokokeissa todettu 
sulatusominaisuuksiltaan vastaavan natriumkloridia. Käyttölämpötilat  ja 

 tarvittavat levitysmäärät ovat kutakuinkin samat. Natriumformiaatti  on 
 vähemmän metalleja korrodoivaa, mutta vaiktuksista betoniin  on  ristiriitaisia 

käsityksiä. Ympäristövaikutuksia ei ole vielä juurikaan kartoitettu. Natriumfor-
miaatti  on 5-6  kertaa kalliimpaa kuin NaCl.  (Öberg  et al. 1991) 

3 CMA:N  OMINAISUUKSIA  

3.1  Fysikaalis-kemialliset ominaisuudet 

CMA  eli kalsiummagnesiumasetaatti CaMg(CH 3COO)4  on  orgaaninen etikka-
hapon suola.  Sen molekyylipaino  on 300,3. CMA:sta on 78,6 % asetaattia. Se 
on  väriltään vaIkeaa  ja hajultaan etikkamaista.  Chevron Chemical Co:n 

 valmistama CMA  on  rakeista, raekokona noin  1-3 mm. Rakeisen CMA:n 
tilavuuspaino on n. 0,75 kg/dm 3  ja  se on  siten selvästi kevyempää kuin NaCI, 
jonka tilavuuspaino  on  noin  1,3 kg/dm3. CMA  vaatii noin  60 %  enemmän tilaa 
kuin vastaavan painoinen määrä suolaa. Aineen  pH on 10  %:sena Iiuoksena 

 8...10. 

3.2  CMA:n  hajoaminen 

Asetaatti  on  monille  mikro-organismeille  suoraan hyödynnettävissä oleva 
hiililähde  (McCarty 1971). OMA:n  sisältämä asetaatti hajoaa luonnossa 
biologisesti seuraavan bruttokaavan mukaisesti: 
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2CH 3C00 +  3½0 2  => 2HCO 3  + 2CO2  + H20  

Yksi gramma asetaattia kuluttaa hapettuessaan teoriassa  0,47  grammaa 
happea. Vastaavasti  1 g CMA:ta  kuluttaa  0,37 g  happea,  jos Mg/Ca-moo-
lisuhde on 1,  ja  0,38 g,  jos Mg/Ca-moolisuhde  on 2,3. 

Moolisuhteella  2,3  puhtaassa  vedessä  tapahtuu likimäärin seuraava 
bruttoreaktio: 

Ca.Mg070(CH 3COO) 2  +  3 1/202  => 

0,3OCa(HCO3) 2  + 0,70Mg(HCO3 )2  +  2CO2  + H 20  

Veteen  jää kalsium-  ja magnesiumbikarbonaattia,  jotka ovat normaalisti 
 vedessä  esiintyviä aineita.  Jos  vedessä  ei ole muita aineita,  veden  pH on 

 täydellisen hajoamisenkin jälkeen likimain neutraali. Bikarbonaatit näkyvät 
 vedessä alkaliteetin  nousuna.  Jos  pitoisuudet ovat suuret,  osa bikarbonaateis-

ta  hajoaa  ja saostuu. 

Kalsium saostuu  luonnon vesistä lähinnä karbonaattina (CaCO 3) seuraavien 
reaktioyhtäläiden mukaisesti: 

Ca(HCO 3) 2  => CaCO3  +  H 20 + CO2  (kaasu) 

Ca(HCO3) 2  +  0H => CaCO3  + H 20 + HCO 3  

Ensimmäisen yhtälän mukainen reaktio tapahtuu  mm.  veden ilmastumisen ja 
haihtumise  n  yhteydessä. Toinen reaktio tapahtuu emäksisten aineiden 
vaikutuksesta.  Veden  pH  säätelee karbo naattitasapainoa. Magnesiumkar-
bonaattisakan  ja liuoksen magnesiumin  yhteys  on  monimutkaisempi, koska 
magnesiumkarbonaatti voi esiintyä useissa muodoissa, joiden liukoisuus 
poikkeaa toisistaan. Tavallisimpien muotojen liukoisuus  on  suurempi kuin 
CaCO3 :n. Tavallisimman tiesuolan natriumkloridin ionit eivät saostu missään 
olosuhteissa. 

Biologinen hajoaminen vaatii aina sekä sopivan bakteerikannan että ravinteita 
 (mm.  typpeä, fosforia  ja kaliumia).  Bakteerien määrä riippuu niille käyttökelpoi-

sen orgaanisen aineen määrästä. Tästä syystä esimerkiksi puhdas hiekka ei 
ole hyvä ympäristö  biologisen  toiminnan käynnistymisen kannalta.  Biologisen 

 toiminnan nopeus vaihtelee olosuhteista riippuen  ja  on  vaikeasti ennakoitavis-
sa. 

Stumm &  Morgan (1981)  toteavat kivennäismaapartikkelien  ja liuoksessa 
 olevien  metallien  välisten vuorovaikutusten olevan pääosin elektrostaattisia. 
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Metalli-ionin valenssi (varaus)  ja maahiukkasen varautuneisuus  ovat 
tärkeimpiä reaktioaktiivisuuteen vaikuttavia tekijöitä. loninvaihtoreaktioita 
tapahtuu eniten pienten maahiukkasten (savi)  ja veden  välillä. loninvaihto  on 

 vähäistä karkeissa maissa, koska vaihtoon osallistuvia hiukkasia  on  siellä  vain 
 vähän. 

Hieman yleistäen maahiukkaset luovuttavat helpoimmin yksiarvoiset ionit,  jos 
vedessä  on kaksiarvoisia. Luovutustaipumus on  yleensä seuraava:  

Lik>  Na>=  K> H= Mg 2 > Zn 2 > Ba2 > Ca2 > Cu 2  

Kationinvaihtojärjestyksen  mukaan esimerkiksi maahiukkaseen sitoutunut  nat-
rium  vaihtaa paikkaa liuoksen kalsiumin kanssa. Yhdenarvoisilla ioneilla  on 

 siis voimakkaampi taipumus pysyä liuoksessa, Näin  ollen  ne eivät myöskään 
liuota maahiukkasiin sitoutuneita metalleja yhtä herkästi kuin kandenarvoiset 
ionit. Mikäli ionin pitoisuus liuoksessa  on  suuri, voi  se  vaihtua, vaikkei 
ioninvaihtojärjestys sitä edellyttäisikään. CMA-Iiuoksen kalsium  ja  magnesium 

 voivat siis vaihtua maahiukkasten muihin kationeihin.  Jos CMA:n  pitoisuus  on 
 korkea, saattaa vaihto olla mittavaakin. 

AsetaatUla  on  lievä taipumus muodostaa raskasmetallien kanssa veteen 
liuokoisia metallikelaatteja. Stumm &  Morgan (1981)  ovat todenneet, että 
kalsium  ja  magnesium  estävät näiden kelaattien muodostumista. CMA:n 
metalleja maaperästä liuottava vaikutus lieneekin tästä syystä pieni, vaikka 
toistaiseksi tehdyillä selvityksillä tätä asiaa ei ole vielä lopullisesti varmistettu.  

4  KOKEMUKSIA CMA:N KÄYTÖSTÄ  

4.1  CMA:n  teoreettinen tarve  

CMA:n  teoreettinen tarve jään sulattamiseen  on  painossa laskien  1,7-
kertainen NaCl:iin  verrattuna (TRB  1991).  Tähän suhteeseen  on  päädytty 
vertaamalla jäätymispisteen alentumista OMA-  ja NaCI-liuoksissa,  mikä 
ilmenee kuvassa  2.  Jään sulatuskapasiteetin lisäksi merkittäviä ominaisuuksia 

 Ii ukkaudentorjunnan  kannalta ovat: tienpinnan jäätymisen estyminen, jäähän 
 ja  lumeen tunkeutuminen, vaikutuksen kestoaika  ja  vuorovaikutus liikenteen 

 ja  sään kanssa. 
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Jää  ty  in isp  ist  e 
1 ° C] 

-  10  - 

-  15 -I  
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 -  25  

NaCI  
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Alin sulamispiste  A  

-  29  
0 	4 	8 	12 	16 	20 	24 	28 	32  

Pitoisuus paino—%  

Kuva  2. 	Jää  tymispisteen  lasku  vedessä CMA- ja NaCI-pitoisuuksien 
funktiona. CMA  on Chevron Chemical  Companyn tuotetta  ICE-B

-GON. 

Kyltäisen CMA-liuoksen jäätymispiste  on -lo  -  -28 °C  riippuen Mg/Ca-
moolisuhteesta  (Öberg  et at. 1991).  Alhaisin jäätymispiste  on  Mg/Ca-suhteelta 

 2,3-4.  Schenkin  (1985)  tutkimuksessa Mg/Ca-suhdetta optimoitaessa päädyt-
tiin arvoon  2,3.  Sulatusteho  riippuu kuitenkin enemmän CMA-rakeiden 
muodosta, koosta  ja  tiheydestä kuin kyseisestä suhteesta.  Öberg  et al. (1991)  
testasivat CMA:n,  natrium- ja  kalsiumkioridin  sekä  urean  sulatusominaisuuksia 

 -2, -6  ja  -10 °C  lämpötiloissa. Käytetyn CMA:n rakeet olivat pyöreitä  ja  hal-
kaisijaltaan  2-3 mm.  Öberg  et al. (1991)  koetulokset -2 °C  lämpötilassa  on 

 esitetty kuvassa  3.  CMA liukeni kioridisuoloja  huonommin, siksi sulatus oli 
hitaampaa. Kylmemmissä tämpötitoissa tehdyissä kokeissa ero kloridisuotojen 
hyväksi kasvoi entisestään.  
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 ]  

Kuva  3. 	Eri  liukkaudentorjunta -aineiden  sulatustehot  Öberg  et al. (1991)  
laboratoriokokeissa  -2 °C  lämpötilassa. Kaikkia aineita levitettiin 
jään päälle  20 g/ 114  cr,f. 

Hornerin  raportissa  (1988)  todetaan, että kiinteä CMA menee levityksen 
jälkeen  ensin  lumikerroksen  läpi, jonka jälkeen  se  vaikuttaa alhaalta ylöspäin. 

 Jos  lumi-  tai jääkerros on  niin tiivis  tai  paksu, ettei CMA pääse tunkeutumaan 
 sen  läpi, liukkaudentorjuntavaikutus  jää  huonoksi. NaCI sulattaa pinnalta 

alkaen  ja  toimii siksi huonoissakin oloissa nopeammin  ja  tehokkaammin.  

4.2  Ensimmäisen vaiheen käyttökokeilut 

Ensimmäiset laajat CMA:n käyttökokeilut tehtiin talvina  1983  ja  1984 
 Michiganin  ja  Washingtonin osavalloissa (Defoc  1984, Ernst 1984).  Tulokset 

olivat lupaavia, mutta joitain hankaluuksiakin CMA käytössä havaittiin: 
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*  Testissä käytetty CMA oli liian hienorakeista.  Se  pölysi  käsiteltäessä  ja 
 tuuli heitti  sen  helposti tien sivuun. Päästessään kosteuden kanssa 

tekemisiin  se  paakkuuntui  ja  aiheutti tukkeumia levityslaitteistossa. 

*  Suola oli tehokkaampaa kylmissä olosuhteissa. CMA tunkeutui paksun 
lumi-  ja jääkerroksen  läpi hitaammin kuin NaCl. 

*  Saman  tehon  saavuttaminen vaati CMA:ta painossa laskien enemmän 
kuin NaCl:a. 

Michiganin  ja  Washingtonin kokeet tehtiin puhtaalla kalsium-magnesiumase-
taativa (CaMg(CH3COO)4), jossa Mg/Ca-moolisuhde oli  1 ,O. 

4.3  Toisen vaiheen käyttäkokeilut 

Viime aikaiset käyttökokeilut  on  tehty CMA-valmisteilla, joissa ensimmäisistä 
kokeista saadut tiedot  on  hyödynnetty. Toisen vaiheen koetuloksia ei voi siis 
suoraan verrata aikaisemplin. CMA:n suurimman valmistajan  (Chevron Chemi-
cal Company)  tuotteessa Mg/Ca-suhde  on 2,3  ja  tuote myydään  I  -  3  mm:n 
rakeiksi pelletoituna. Pelletit pölyävät vähemmän eivätkä tuki levityslaitteita 
yhtä helposti. Pelletoitu CMA tunkeutuu pulveria nopeammin jäähän eikä 
lennä tieltä yhtä nopeasti, vaikkakin rakeet pomppivat levitettäessä voimak-
kaasti.  

Kuva  4. 	Pelletoidun CMA:n  levitys  
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Ontariossa  ja  Wisconsinissa  verrattiin  CMA:n  ja  NaCI:n  vaikutuksia moottori-
tiellä talvina  1986-87  ja  1987-88 (Manning  &  Crowder 1989, Wisconsin 
Department of Transportation 1987, Smith 1989).  Ontariossa levitysmäärien 
painosuhde  oli  1,5-1,7:1 ,0  ja  Wisconsinissa  1 ,2-1 ,6:1 ,0.  CMA:ta  käytettiin  koko 

 testijakson  aikana  Ontariossa  20  -  40  %  ja  Wisconsinissa  n. 60  %  enemmän 
kuin  NaCI:a. 

CMA:n  todettiin  tunkeutuvan  tehokkaasti ohuen  lumikerroksen  läpi  ja  pitävän 
jään irti  tienpinnasta,  mikä helpotti  lumen  mekaanista poistoa  auraamalla  ja 

 tehosti  liikenteen  lumenpoistovaikutusta. CMA  toimi tehokkaana jäätymisen 
 estäjänä,  jos  levitys oli tapahtunut  lumisateen  alkuvaiheessa.  CMA:n  todettiin 

vaikuttavan jatkuvassa  lumisateessa NaCI  :a  pidempään.  

Ontariossa  ja  eräissä muissa  käyttökokeiluissa (TRB  1991)  havaittiin, että 
 CMA-jäännös  sitoutui  tienpintaan  niin, että  sillä  oli vaikutusta seuraavankin 

 lumisateen sulatuksessa.  Tällä perusteella  CMA:n levityskertoja  voitiin joissain 
tapauksissa  harventaa  tai  annostusta  pienentää  myöhemmillä levityskerroilla 

 lähelle  NaCI:n  tasoa. Paljas  tienpinta  saavutettiin  CMA:lla  yhtä nopeasti  ja 
 tehokkaasti kuin  NaCI:kin,  vaikkakin  sularninen CMA:ta  käytettäessä käynnistyi 

hitaammin.  

Wisconsinissa  ja  monissa muissakin  käyttäkokeiluissa  todettiin  CMA:n 
 toimivan  NaCl:a  heikommin, kun lämpötila oli  alle  -5 °C tai  tiellä ennestään 

paksu  lumi/jääkerros (Sypher -Mueller International 1988, California Depart-
ment of Transportation 1989  ja  Chichak & Filipiak  1989).  Eräiden tutkimusten 
yhteydessä  on  raportoitu  CMA:n  toimivan suolaa heikommin jäätävän  sateen 
tai  kuivan  pölyävän  lumipyryn yhteydessä  (TRB  1991).  Liikennettä  tai  aurausta 

 tarvittiin  lumen  poistoon  silloin, kun  lumen  sulaminen  ei ollut täydellistä.  

California Department of Transportation (1989) on  käyttänyt  CMA:ta  joillakin 
 vuoristoteillä  vuodesta  1986  saakka lähinnä  puuvaurioiden  välttämiseksi. 

 CMA:n  on  todettu estävän tehokkaasti  lumen  pakkautumista  tielle,  jos  se on 
 levitetty ennen rankkaa lumisadetta  tai  aivan  sateen  alkuvaiheessa. Paksun 
 pakkautuneen lumikerroksen sulattamiseen  suola  on  tehokkaampaa.  CMA-

peHetit  tunkeutuivat hitaasti  lumen  läpi  ja  usein ne eivät saavuttaneet 
 tienpintaa.  Alussa  CMA:ta  käytettiin hieman enemmän kuin  NaCI:a,  mutta 
 käyttökokemusten  karttuessa selvittiin lähes samalla  annostuksel  la  kuin 

 suolal!akin.  

Liitteessä  1  esitetään  Chevron Chemical  Companyn  kokoamat  tiedot  Poihjois
-Amerikan  alueista, joilla  CMA:ta  on  käytetty vuonna  1990.  

Suomessa  CMA:ta  on  kokeiltu  poronhoitoalueilla  hiekan seassa suolan 
asemesta  (n. 20 kg  CMA:talm3  hiekkaa, hiekkaa levitetty noin  0,5  m3/km/ker- 
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ta).  Porot aiheuttavat liikenneonnettomuuksia tullessaan tielle suolaa nuo-
leskelemaan. CMA ei tehtyjen kokeiden mukaan kelpaa niille lainkaan, mikä 
johtunee etikkaisesta tuoksusta. Talvella  1 992-93 on  kokeilua tarkoitus jatkaa 
pienessä mitassa  Lapin,  Kainuun  ja  Oulun tiepiireissä (Raukola  1992). 

4.4  CMA:n  hinta  

Chevron Chemical  Companyn CMA:n hinta toimitettuna  on 600 - 700 $ 
 tonnilta (Vitaliano  1990).  Yhtiö käyttää asetaatin raaka-alneena maakaasua, 

minkä ansiosta tuote  on  puhdasta, mutta myös kallista. Vuonna  1991  Lappiin 
toimitettu yksittälnen CMA-tonni  maksoi  5700  mk (Raukola  1992).  Vaih-
toehtoisia asetaattiraaka-aineita käyttäen  on  päästy jopa  alle  300 $ tonnihintoi

-hin,  mutta tuotteissa  on  ollut paljon epäpuhtauksia (Vitaliano  1990). 

5  CMA:N KÄSITELTÄVVYS 

CMA:ta  markkinoitiin aluksi hienojakoisena pulverina, joka aiheutti runsaasti 
pölyongelmia. Nykyisin CMA:n kaupalliset valmisteet ovat rakeisia. Raekoko 
vaihtelee noin  1 - 3 mm:iin. CMA pölyää kuormattaessa,  mikä  on  koettu 
jossakin määrin epämiellyttäväksi. Eniten pölyää pienissä säkeissä toimitettu 
aine.  Owen Soundissa  Kanadan Ontariossa kuormaus tapahtui CMA-
kokeissa ruuvikuljettimeua, jonka päässä oli pehmeä muovisukka.  Se  esti 
pälyämisen kokonaan. Aine oli varastoitu suljettuun siiloon. Koska CMA:n 
tilavuuspaino  on  alhainen, varastotilaa tarvitaan enemmän kuin vastaavalle 
suolamäärälle. 

Levitystyössä  voidaan käyttää samoja levittimiä kuin suolanlevityksessä. 
CMA:ta voidaan varastoida kuten vuorisuolaa.  Se  imee itseensä helposti 
kosteutta. Siksi kasan pintaan saattaa muodostua pehmeä kuori, josta ei 
kuitenkaan ole haittaa levitystyössä. CMA puuroutuu helposti kastuessaan. 

 Jos se  levitetään tielle kostutettuna, kastelu täytyy tehdä vasta levittimen 
lautaseUa puuroutumisen minimoimiseksi. Lavallakastelu ei ole mandollista. 
Lumipölyn,  sateen  ja  voimakkaan tuulen vuoksi levitysajoneuvossa olisi oltava 
kuormapeitto. 

CMA  tuoksuu lievästi etikalle, mutta sitä ei ole koettu työhygieeniseksi  tai 
 muuksi ongelmaksi. 
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6  CMA:N KORROOSIOVAIKUTUKSET 

CMA:n korrodoivia  vaikutuksia  on  tutkittu laajasti.  Chevron Chemical 
 Companyn  (1988)  kokeissa testattiln tienrakennuksessa  ja  autojen valmistuk-

sessa käytettäviä metalleja simuloiduissa  ja kiihdytetyissä  olosuhteissa. Useat 
kokeet kestivät lähes kaksi vuotta. Rauta-  ja terässeokset ruostuivat CMA-
Iiuoksen  vaikutuksesta noin  5 - 10  kertaa vähemmän kuin suolaliuoksen 
vaikutuksesta. Useimmissa tapauksissa CMA-liuos oli samalla tavalla  tai 

 vähemmän korrodoivaa kuin vesijohtovesi. Ruotsalaisen  standardin  SS 
186039  mukaan teräslevyllä huoneenlämmössä  ja  suuressa kosteudessa 
tehdyissä kokeissa  (Öberg  et al. 1991)  päädyttiin vastaaviin tuloksiin  (kuva  5). 

mg/cm 2  

-40,0 

30,0 

 -  20,0 

 -  10,0 

±0  
CMA 	NaCI CaCl 2 	Urea 	H20  

Kuva  5. 	Teräslevyn korroosio ruotsalaisen  standardin  SS 186039  mukaan 
tehdyssä  100  päivän testissä 
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Nelivuotisessa  FHWA:n  kokeessa  CMA:lla  oli  vain  vähän vaikutuksia 
 teräsbetoniin  suolaan verrattuna. Kolmen vuoden jälkeen  CMA:lla käsitellyssä 

betonissa  ei ollut lainkaan halkeamia, kun taas suolalla  käsitellyssä betonissa 
 oli halkeamia  teräsvahvisteisiin  saakka.  TRB:n  vuosikokouksessa vuonna 
 1988  kanadalaisen  Domtar suolayhtiö  kertoi suolan aiheuttavan  20  kertaa 

enemmän  betonin hilseilyä  kuin  CMA.  

Öberg  et al. (1991)  raportissa todetaan  CMA:n korroosiovaikutuksen  betoniin 
kasvavan kutakuinkin  lineaarisesti konsentraation  myötä.  3  % liuoksilla CMA:n 

 aiheuttamat  hilseilyvau -riot  olivat  vain 1/8-osa  natriumkloridin  aiheuttamista. 
 Natriumkloridiliuoksen korroidoivuus  on  suurimmillaan väkevyyden ollessa 

 3  %. Konsentraation  kasvaessa  tai  pienentyessä  korrodoivuus  pienenee. 
Kuvasta  6  ilmenee ruotsalaisten  tekemien  betonin korroosiokokeiden  tulokset 
eri  liukkaudentorjuntakemikaaleUla  ja  konsentraatioffia. 

Painohäviö  56  
syklin  jälkeen 

kg/rn' ]  

1,0 

0,8 

0,6 
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0,2 

3 	5 	10 	15 	20 	25  
Piloisuus 

[  paino—%  ]  

Kuva  6. 	Betonin korroosio  eri  liukkaudentorjuntakemikaaleilla  ja  konsent- 
raatioilla  Öberg  et al. (1991)  mukaan.  
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NatriumkloridiUa  tai C MA:lla  ei ole mainittavaa vaikutusta asfalttipäällysteisiin. 
Suola vahingoittaa enemmän tiemerkintöjä  ja  opasteita sekä autojen metalleja, 
maaleja  ja  muoveja.  

7  VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖSSÄ  

7.1  CMA:n  yleisiä vaikutuksia 

Kirjallisuudessa esitetyt arviot CMA:n laajamittaisen käytön vaikutuksista 
ympäristöön vaihtelevat varauksettoman positiivisista varovaisen myönteisiin. 
Liitteessä  2 on CMA:n  valmistajan kokoama vertailu natriumkioridin  ja CMA:n 
ympäristövaikutuksista ja lista  heidän tiedossaan olleista CMA:n ympäris-
tövaikutuksiin liittyvistä tutkimuksista vuodelta  1990. 

Jos  ei huomioida CMA:n hajoamista, joka todellisuudessa poistanee 
kohtuullisessa ajassa  C MA:sta  merkittävän osan (suotuisissa oloissa 
kaikenkin), voidaan tarvittavien laimenemisvesien havainnollistamiseksi esittää 
seuraava laskelma: Oletetaan CMA:n levitysmääräksi  20  tonnia tiekilometrille, 

 mikä  on 1 ,3-kertainen  määrä NaCI:n tyypilliselle nykykäytölle vilkkailla 
pääteillä.  J05  oletetaan  kaiken levitetyn CMA:n suotautuvan  15  metriä leveän 
tiealueen läpi  ja suotautuvan vesipatsaan  olevan  300 mm  vuodessa, 
päädytään keskimääräiseen  4000 mg/I  pitoisuuteen. Tulppavirtauksena 
edetessään keskimääräinen pitoisuuskin aiheuttaisi huomattavan  riskin  niin 

 veden  laadulle kuin elolliselle luonnollekin. Karkeassa maaperässä liikkues-
saan vesi laimenee tehokkaasti, mutta yhdeltä tiekilometriltä tulevan CMA-
kuormituksen laimeneminen kohtuulliseen  10 mg/I  pitoisuuteen vaatisi noin  7 
km2  alueelta suotautuneet vedet. Kyseinen pitoisuus tarvitsisi edelleen  4 mg/i 

 happea hajotakseen täydellisesti. 

NCHRP:n  raportti  305 (Homer 1988)  käsittelee CMA:n ympäristävaikutuksia 
 ja  antaa alustavat suuntaviivat  sen  turvalliselle käytälle. Merkittävimpiä 

havaintoja olivat: 

* CMA:n  tyypilliset levitys-  ja valuntapitoisuudet  olivat välillä  10- 100 mg/I, 
 kun vuosittainen levitysmäärä oli  5,5  tonnia  kilometrille. Valumavedessä 

pitoisuudet olisivat heidän laskelmiensa mukaan suurimmillaan  5000 mg/I. 
 Kyseinen pitoisuus voitaisiin saavuttaa,  jos CMA:ta  käytetään paljon  ja 

 voimakas, lyhytaikainen  sade huuhtoo sen  tieltä. 

*  Maa-ainekseen sitoutuneessa  vedessä asetaatti  hajosi suurimmaksi 
osaksi kandessa viikossa ilman lämpötilan ollessa  10 °C  ja  neljässä 
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viikossa lämpötilan ollessa  +2 °C. CMA  ei muuttanut maan fysikaalisia 
ominaisuuksia. OMA:lla todettiin olevan kationinvaihtokapasiteettia eli 
taipumusta kalsiumin  ja  magnesiumin  vaihtumiseen maahiukkasten 
metalleihin. Kokeissa ei havaittu  vedessä  vaarallisen suuria pitoisuuksia 
raskasmetalleja, mutta ei myöskään voitu sulkea pois potentiaalista 
vaaraa saastuneilla maa-alueilla. 

* CMA:n  todettiin hajoavan täydellisesti  100  päivässä  vedessä,  jonka 
lämpötila  on +2 °C,  ja  lämpimämmissä  vesissä selvästi nopeammin. 
Biologinen hapenkulutus kasvaa CMA:n hajoamisen myötä, mistä saattaa 
olla seurauksena happivaje. Jopa  10 mg/I CMA-pitoisuudet alensivat 

 h appipitoisuutta  pienissä testilammikoissa. Korkeat CMA-konsentraatiot 
saattavat aiheuttaa merkittävää vesistön rehevöitymistä varsinkin,  jos 

 valumavedet  kulkevat peltojen kautta, joilta liukenee fosfaattia. 

Kalsium  ja  magnesium  nostavat  veden  kovuutta. Suomessa vedet ovat 
luonnostaan yleensä pehmeitä  ja  kovuuden pieni nousu  vain  parantaisi niiden 
laatua. Bikarbonaattilisäys parantaa  veden  puskurikykyä  ja  auttaa  täten 

 happamoitumisen torjunnassa. Asetaatti käy ravinnoksi mikrobeille, eli CMA 
 on  biologisesti hajoavaa.  

7.2  Vaikutukset maa-  ja  pohjaveteen  

Asetaatin  hajoaminen kuluttaa happea,  jota  liukenee  veteen normaaliolosuh-
teissa enimmillään  10-15 mg/i.  Pohjaveden luontainen happipitoisuus  on  usein 
selvästi kyllästystilaa pienempi. Tämä johtuu luonnon orgaanisten aineiden 
aiheuttamasta hapen kulumisesta. Hapen maksimi- eli kyllästymispitoisuus 

 vedessä  riippuu lämpötilasta.  

Jos  pohjaveteen joutuu  10 mg/I CMA:ta, se  aiheuttaa lähes  4 mg/l:n 
happipitoisuuden aleneman. Jos  pohjavesi muuttuu hapettomaksi, rauta- ja/tai 
mangaanipitoisuudet kohoavat. Veteen tulee myös helposti hajua.  Ha-
pettomassa  vedessä  ei enää tapandu CMA:n hajoamista, ellei  vedessä  ole 
muita happilähteitä, kuten nitraattia.  

Osa  CMA:sta  hajoaa vajovyöhykkeessä,  jo  ennen kuin  se  joutuu pohjaveteen. 
Vajovyöhykkeessä  veden  happipitoisuus  ei laske yhtä helposti kuin pohjave-
dessä, koska veteen liukenee happea huokosilmasta. Vajovyöhykkeessä  osa 

 biologisessa hajoamisessa muodostuneesta hiilidioksidista voi poistua 
vedestä, minkä seurauksena  veden  pH  nousee  ja  kalsium-  ja  magnesium- 
suoloja saattaa saostua maaperään. 
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Biologisen hajotuksen  aikana  veden bakteerimäärät  kasvavat.  Veden  pesä-
keluvut voivat oVa korkeat,  jos asetaatin  hajoaminen ei ole mennyt loppuun. 

Suuri  osa  maaperään kulkeutuneesta CMA:sta hajosi Hornerin  (1988)  koe- 
alueilla kanden viikon kuluessa  10 °C  ja  20 °C  lämpötiloissa. Kuitenkin  2 °C 

 lämpötilassa täydellinen hajoaminen vei neljä viikkoa. Lämpötilan ollessa 
lähellä nollaa asetaatin täydelliseen hajoamiseen kului yli  80  vuorokautta. 
Lämpötilan ollessa pakkasen puolella  ja  maaperässä, jossa bakteereja  on 

 vähän hajoaminen  on  erittäin hidasta. Aiheesta ei ole tutkimustuloksia 
käytettävissä.  

Ca, Mg  ja asetaatti  sitoutuvat maan pintakerrokseen  ja  kasvillisuuteen 
Hornerin  (1988)  kokemusten mukaan tehokkaasti.  Ca  ja  Mg varastoituvat 

 maaperään, ellei huuhtoutuminen ole erityisen voimakasta. Laboratorioko-
keissa todettiin asetaatista keskimäärin  70 %  pysyvän liukoisessa muodossa, 
vaikka käytetty maaperä ei ollutkaan kyllästynyt asetaatilla. Kenttäkokeissa 
kerättiin vesinäytteet  30 cm  ja  60 cm  syvyydellä maaperässä olevista lysimet-
reistä. Asetaattipitoisuus suotovesinäytteissä oli enimmillään  11 % levitetystä 
asetaattipitoisuudesta. Kationien tai anionien  irtoamista maaperästä ei 
havaittu.  Sen  sijaan  3  metrin syvyydestä otetuissa pohjavesinäytteissä 
todettiin alumiinin  ja  raudan rikastuneen jonkin verran kolmella neljästä 
koealasta  ja sinkkipitoisuuden  kasvaneen yhdellä koealalla. Asetaattia havait-
tiin pohjavedessä pienehköjä määriä (yleensä  alle  4 % CMA:n levityspitoisuu-
desta).  Pieniä määriä asetaattia säilyi pohjavedessä vielä kuukausia CMA-
käsittelyn jälkeen. Ylemmistä maakerroksista asetaatti hävisi muutamassa 
viikossa. Luonnossa biologinen  ja  kemiallinen asetaatin hajoaminen oli 
tehokkaampaa kuin laboratoriokokeissa. Suuri  osa CMA:n  hajoamisesta 
tapahtui maan  3 cm:n paksuisessa pintakerroksessa.  Maaperän bakteerikanta 
lisääntyi tilapäisesti CMA:n käytön jälkeen.  

Elliot & Linn (1987)  tutkivat kuparin  ja  sinkin liukenemista maaperässä CMA:n 
vaikutuksesta. Happamissa maanesteissä  (pH 3 - 7) liukeneminen  kasvoi 
alussa huomattavasti, mutta pienerii myöhemmin. Tuloksista vedettiin johto-
päätös, että CMA saattaa alkuun lisätä joidenkin maaperään kertyneiden 

 metallien  liikkuvuutta, mutta CMA:n jatkuva käyttö todennäköisesti hidastaa 
sitä. 

Amrhein &  Strong (1990)  totesivat tienvierimaitla tehdyissä kokeissa, että 
CMA:n  ja maahiukkasten  väliltä tapahtuu jonkin verran ioninvaihtoa, eli 
metalleja liukenee maaperästä. Orgaaniset aineet kuitenkin saostavat metal-
leja maavedestä. CMA ei aiheuttane  sen  suurempaa  metallien liukenemista 

 maan pitakerroksesta kuin NaCI:kaan.  Metallien kulkeutumista pohjavesiin  ei 
ote vertailtu. 
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7.3 Vesistövaikutukset 

Winters et al. (1 985)  selvittivät ympäristävaikutuksia ennen kenttäkokeiden 
käynnistämistä.  He  tekivät perusteellisen kirjal!isuusselvityksen  ja  joitain 
laboratoriokokeita. Merkittävimpiä havaintoja olivat: 

* CMA  oli kaloille vähemmän myrkyllinen kuin NaCI. Jatkuvan  5000 mg/I 
CMA-pitoisuuden todettiin viivästyttävän kirjolohen kudun kehitystä. 

* CMA  oli korkeissa pitoisuuksissa planktonille haitallisempi kuin NaCI. 
CMA:n pitoisuuden ollessa yli  85 mg/I  levän kasvu häiriintyi  ja  yli  125 
mg/I pitoisuuksilla vesikirputkin  kärsivät. 

* loninvaihtoreaktioiden  seurauksena CMA-liuoksen suotautuessa 
maaperässä kalsium  ja  magnesium  vaihtuvat maaperän muihin vaihtoky-
kyisiin kationeihin. CMA:n  on  todettu voivan Iiuottaa rautaa, alumiinia, 
natriumia  ja kaliumia tienvieren  maaperästä.  

Homer (1988)  totesi BHK:n olevan noin  75%  käytetyn CMA:n pitoisuudesta. 
Pääosa hapesta kului viiden päivän aikana  20 00  lämpötilassa  ja  kymmenen 
päivän aikana  10 00  lämpötilassa.  Sen  sijaan  2 °C:ssa se  tapahtui  20  päi-
vässä. Vilmeksimainitussa lämpötilassa täydellisen hajoamisen arvioitiin vaati-
van  100  päivää. CMA-pitoisuudet, jotka olivat vähintään  100 mg/I,  kuluttivat 

 kaiken  hapen kandessa päivässä Homerin  (1988) koelammikoista. Likimäärin 
10 mg/I  pitoisuudet vähensivät veteen ljuenneen hapen määrää kylläisestä 
tilasta noin puolella (teoriassa happipitoisuus alenee  3,8 mg/I).  Suhteellisen 
pienet CMA-pitoisuudet voivat siis olennaisesti vähentää veteen liuenneen 
hapen määrää, mikä  on OMA:n  käytön merkittävin ympäristöriski.  

Jos  lämpötila  on  lähellä jäätymispistettä, hajoaa OMA  vain  hitaasti  ja 
asetaattia  on  vedessä  viikkokausia tieltä huuhtoutumisen jälkeen. Hapen 
kulutus lisääntyy näissä olosuhteissa asteittain, mutta nopeutuu huomattavasti 
lämpötilan noustessa.  

Jos C MA  valmistetaan ravinteita sisältävästä maatalousjätteestä, epäpuhtaan 
CMA:n fosforipitoisuudet saattavat rehevöittää vesistöjä.  Fosforin  lisääntymi-
nen saattaa olla erityisen haitallista pienissä lammissa  ja  järvissä. Toisaalta 
ravinteet voivat nopeuttaa OMA:n hajoamista. 

Hornerin  (1988)  laboratoriokokeissa osoitettiin, että erilaisissa ravinneolosuh-
teissa OMA voi sekä ehkäistä että lisätä levien kasvua. Kumpaakaan ilmiötä 
ei kuitenkaan havaittu koelammikoissa. Johtuen sieniravinnon lisääntymisestä, 
selkärangattomat vesieläimet selvisivät hengissä  ja  lisääntyivät laboratorioko- 
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keissa  parhaiten, kun CMA-pitoisuus oli  0,5  promillea. Kun pitoisuudet olivat 
suurempia, ne kärsivät osmoottisesta paineesta  ja hapenpuutteesta.  Kalat 
(sateenkaarirautu  ja  eräs mutulaji) näyttivät kestävän osmoottista painetta 
paljon paremmin,  ja jos koesumppuja ilmastettiin,  kalat pysyivät hengissä  ja 
kuoriutuivat  vielä korkeissa  1  promillen pitoisuuksissa.  Kuolleiden katojen 
määrä lisääntyi, kun happipitoisuuden annettiin laskea. Koelammikoiden 
olosuhteiden ei havaittu heikentävän selkärangattomien vesieläinten  tai 

 kalojen terveyttä  tai  lisääntymistä eikä lyhentävän elinikää. 

Alaskassa tutkittiin CMA:n vaikutusta pieniin tienvierilammikoihin  (Rea & 
LaPerriere 1986).  Veden kalsiumpitoisuuksien  todettiin nousevan huomatta-
vasti  ja happipitoisuuden  laskevan ajoittain merkittävästi.  

Brenner (1990)  jatkoi Hornerin  (1988)  tutkimuksia selvittääkseen epäpuhtaan 
CMA:n vaikutuksia pintavesiin. CMA:lla, joka oli tehty maanviljelystuotteista, 
todettiin olevan puhdasta CMA:ta suurempi vaikutus BHK-arvoihin. Tämä 
johtui maanviljelystu otteista tulevista orgaanisista hajaantumistuotteista. 
Rabideau  et al (1987)  laskivat laajamittaisen OMA:n käytön kasvattavan 
hulevesien orgaanista kuormitusta niin merkittävästi, että vaikutukset tuntuvat 
jätevedenpuhdistamoillakin. 

Mikään saostumisreaktio ei poista maantiesuolan natriumia vesistöistä. CMA:n 
hajoamistuotteiden kalsiumin  ja magnesiumin saostuminen karbonaatteina  on 

 sen  sijaan merkittävää. Veteen liuenneet ionit nostavat  veden tiheyttä.  Hem 
(1970)  ja  Judd (1976)  ovat todenneet kalsiumin  ja magnesiumin  vaikuttavan 
natriumia vähemmän vesistön kerrostumiseen  ja täyskiertoon,  koska niiden 
liukoiset pitoisuudet  vedessä  olivat pienempiä. 

Kaliforniassa tehdyissä kokeissa  Goldman et al (1990)  totesivat, ettei CMA:n 
 0.1 - 10 mg/I  pitoisuudet vaikuttaneet mainittavasti järvien kasviplanktonin 

kasvuun. 

Connollyn  et al. (1990) mallilammikkotutkimuksissa  todettiin asetaatin 
hajoavan nopeasti luonnon vesissä. Kokeet tehtiin  sulan veden  aikana. Kirjoit-
tajat totesivat, että jääpeitteen aikana merkittävää happikatoa saattaa esiintyä, 
mutta tilanne korjaantuu jään sulaessa. 
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7.4  CMA:n  vaikutus  vesilaitoksilla 

CMA:n  sisältämä  asetaatti  on  biologisesti helposti  hajoava  aine.  Vesijohtover-
kostossa,  jolle  on  tyypillistä tilavuuteen nähden suuri aktiivinen  pinta-ala 
(putken seinämä), viihtyy runsas  eliöstö,  jos  sille  on  sopivat elinolosuhteet. 
Bakteerien kasvua  verkostossa  rajoittaa eniten helposti hajoavan orgaanisen 
aineen määrä. 

Lääkintöhallitus  on  vuonna  1990  antanut  yleiskirjeessä nro  1977  vesijohtove-
den  biologisen  kasvun määrälle  (heterotrofinen  mikrobien  pesäkeluku) 
enimmäissuositukseksi  100  kplImI  (20°C, 72 h).  Raakavedessä  tämä tulisi olla 
selvästi pienempi.  Pesäkelukua  ei tule käyttää yksinään  veden  terveydellisen 

 laadun arviointiin.  Jos se on  korkea, aiheutuu tästä  vedenlaatuun  havaittavia 
muutoksia  (sameutta,  hajua  tai  makua).  

Verkostoveden mikrobikasvuriskin  arviointiin  on  pyritty kehittämään sopivia 
 testimenetelmiä,  joita  on  jo  käytössä monia. Näistä tunnetuin  on  AOC 

(assimiloituva  orgaaninen  huh).  AOC määritetään  yksinkertaistettuna seuraa-
vasti: 

Standardit valmistetaan lisäämällä puhtaaseen veteen pieniä määriä 
 asetaattia  (määrät  2  -  100  igI1 orgaaniseksi hiileksi  laskettuna) sekä 

sopivaa bakteerin  puhdasviljelmää (esim.  Pseudomonas fluorescens). 
 Muutaman päivän kuluttua  näytteistä  mitataan  pesäkeluku. Pesäkelukujen 
 ja  lisätyn hiihimäärän  perusteella saadaan  standardikäyrä,  jolta  voidaan 

lukea näytteiden  pesäkelukuja  vastaavat  AOC-arvot. 

Suoritetuissa tutkimuksissa  AOC:n  ja  verkoston  bakteerimäärien  välillä  on 
 todettu selvä riippuvuus.  Verkostokasvun  estämiseksi  AOC-arvon tulisi olla 

pienempi kuin  10 jig  asetaatti-hiiltäll,  mikä vastaa  25  jig/I asetaattia  (van der 
 Kooij,  1992).  

Kuvassa  7 on  esimerkki  pesäkeluvun  ja  orgaanisen hiilen määrän välisestä 
riippuvuudesta  AOC-testissä  asetaattistandardilla  (Seppänen  1981).  Kokeessa 

 10  jill  hiiltä vastaa  31  jig/I CMA:ta,  jonka seurauksena  pesäkeluku  nousi  50 
000  kph/ml. 
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Kuva  7. 	Testibakteerien pesäkeluvun  riippuvuus lisä tyn, assimioituvaksi 
soveltuvan aineen määrästä  

Jos verkostovesi on hapetonta, asetaatti  voi aiheuttaa haitallisten aineiden, 
kuten  rikkivedyn  muodostumista. Riski  on  suuri,  jos  asetaattimäärä  on  yli  0,1 

mg/f.  

Ainakin yksi  pohjavedenottamo  maassamme  on  jouduttu sulkemaan verkoston 
voimakkaan  bakteerikasvun  vuoksi.  Bakteerikasvun  aiheuttivat tässä tapauk- 
sessa luonnon orgaaniset aineet.  OMA:n  vaikutus voisi olla  samankaftainen. 

OMA:n  hajoamisessa muodostuvat  bikarbonaatit  ja  kovuutta aiheuttavat 
suolat,  kalsium  ja  magnesium,  parantavat kohtuullisessa määrin esiintyessään 

 vesilaitoksien  veden  laatua. Suomalaisten  vesilaitosteri raakaveden alkaliteetti 

 ja  kovuus ovat tyypillisesti liian alhaisia. Useilla  pintavesilaitoksilla  joudu
-taankin  käyttämään  hillidioksidia  ja  ylimäärin  kaikkia  veden  syövyttävyyden  
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vähentämiseksi. CMA:n hajoamistuotteet ovat hyödyllisiä myös niille vesilaitok-
sille, joilla ongelmana  on  liian suuri kloridimäärä. 

CMA:n hajoamistuotteet  nostavat kovuuden haitallisen korkeaksi,  jos  katsiumia 
 ja  magnesiumia  on  yhteensä yli  1,6 mmol/I  (vastaa  240 mg/I hajonnutta 

CMA:ta).  Ongelmia voi syntyä lämpimän  veden  valmistuksessa.  Jos  ylitys  on 
 merkittävä, joudutaan kovuutta alentamaan. CMA:n näin suuri vaikutus kovuu-

teen ei kuitenkaan ole todennäköistä.  

7.5  Vaikutukset maaperään  

CMA:n  vaikutukset maan fysiologisiin  ja  kemiallisiln  ominaisuuksiin ovat 
natriumkloridia vähäisemmät. Kaksiarvoiset kationit  Ca  ja  Mg  parantavat maan 
rakennetta, kun taas monovalenttisella  natriumilla  on  taipumus rikkoa maan 
rakennetta alheuttaen tiivistymistä  ja  heikentää ilman sekä  veden  lä-
päisevyyttä. Hornerin (1988)  raportin mukaan CMA ei vaikuta silttimaalajien 
plastisuuteen, puristuslujuuteen eikä leikkauslujuuteen. Kokeissa CMA lisäsi 
silttimaalajien läpäisevyyttä jopa  20-kertaiseksi vertailualueisiin  nähden.  

7.6  Vaikutus kasvillisuuteen 

Wienin teknisessä korkeakoulussa  on  tutkittu laboratorio-  ja  kenttäkokein 
CMA:n  vaikutusta useisiin kasvilajeihin (Washutti, päiväämätön). Niissä ei 
todettu haitallisia vaikutuksia. Wintersin  et al. (1985)  kokeissa CMA oli 
vähemmän haitallinen kasveille kuin NaCI. 

Hornerin  (1988)  tutkimuksissa todettiin, että monien aluskasvien  ja  puulajien 
 juuret sietivät jopa  2,5  promillen  CMA-pitoisuuksia. Sitä suuremmat pitoisuudet 

tappoivat taimia todennäköisesti osmoottisen paineen vuoksi, ellei niiden 
istuttamista lykätty päivällä  tai  parilla,  jolloin kationit ehtivät imeytyä maahan. 

Kenttäolosuhteissa huuhtoutumien  ja  roiskeiden  3:n  promillen  pitoisuudet eivät 
vaikuttaneet aluskasvien  ja  puiden taimien kasvuun, kuoreen, kasvien 
elinvoimaan  tai juuristoon.  Haitallista vaikutusta ei havaittu myöskään nuoriin 
Dougias-kuusiin  ja  lepplin. Kasvinäytteissä  ei esiintynyt mitään käsittelyn 
aiheuttamia ulkoisia vaurio-oireita. 
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7.7  Terveysvaikutukset 

Chevron Chemical Company on  tutkinut CMA:n lyhyen ajan myrkkyvaikutusta 
ihmisiin. Testeissä todettiin, että CMA  on vain  lievästi myrkyllinen joutuessaan 
suun  tai hengitysteiden  kautta etimistöön eikä ärsytä ihoa  tai  silmiä. Käyttö- 
henkilökunnalle CMA ei ole  sen  suurempi terveysriski kuin NaCl.  

Chevron Chemical Company on  teettänyt tuotteellaan  ICE-B-GON  sarjan 
kokeita amerikkalaisen  "EPA Toxic Subtances Control Act Test Guidelines" 

 ohjeen mukaisesti  (Hiatt et al. 1988).  Niiden perusteella CMA:!la  on  hyvin 
vähän myrkyllisiä vaikutuksia nisäkkäille. Ne olivat samanasteisia  tai lievempiä 

 kuin natriumkloridin samanlaisissa kokeissa aiheuttamat haitat. Kokeissa, 
joissa tutkittiin suun kautta nautittujen aineiden vaikutuksia, todettiin että  koko 

 kehoon  vaikuttava myrkyllisyysmandollisuus  on  saman suuruinen nat-
riumkioridilla  ja  CMA:lla.  Iho-  ja  silmätesteissä  havaittiin, että mandollisuudet 
ärsytykseen ovat CMA:lla pienemmät kuin maantiesuolalla. 

Hengitysvaikutuskokeista  ei ole käytettävissä vastaavia tietoja natriumkioridis
-ta,  mutta CMA:n myrkyllisyysvaikutus todettiin hyvin vähäiseksi. Joillakin koe- 

eläimillä esiintyi hengitysvaikeuksia silloin, kun niitä altistettiin  450-500 - 
kertaisille määrille  verrattuna niihin  raja-arvoihin, jotka  on  asetettu työpaikkojen 
pölyaltistukselle Yhdysvalloissa. Koska aine saattaa pölytä voimakkaasti, 
tuuletuksen järjestämistä  ja  hengityssuojainten  käyttöä suositeflaan työsken-
neltäessä CMA:n kanssa.  

7.8  CMA:n käyttäohjeet  USA:ssa  (Homer 1988)  

Käyttöohjeiden  avulla  on  tarkoitus varmistaa, ettei CMA:n käytöstä ole 
merkittävää haittaa ympäristölle. Ohjeet ovat välialkaiset  ja  niitä toivotaan 
noudatettavan, kunnes laajamittaisin kenttäkokein  on varmistuttu CMA:n 
ympäristövaikutuksista  ja  uudet ohjeet voidaan antaa. 

Vesistöjen suojaaminen mandofliselta happikadolta: 

CMA:ta  ei tule käyttää valuma-alueilla, joilla tieltä huuhtoutunut vesi voi 
joutua suoraan vesistöön  ja  vesistön laimennussuhde  on  pienempi kuin 

 100:1, 
a) jos  vastaanottavissa  vesissä  on  suojeltavia lajeja, erityisesti lohen- 
sukuisia kaloja.  
b) jos  lumisateita  esiintyy vasta niin myöhään keväällä, että vedet ovat 

 jo  ehtineet lämmetä. 
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CMA:n  käyttöä tulee välttää,  jos  suuri määrä tieltä huuhtoutuvaa vettä voi 
kulkeutua suoraan lammikkoon  tai  järveen, jossa vesi vaihtuu hitaasti. 

Akuutin happikadon, osmoottisen  paineen kohoamisen  ja ravinteiden keräänty-
misen  estäminen: 

CMA-varastojen valumavesiä ei saa päästä vuotamaan vesistöihin. Vesis-
tö-  ja pohjavesialueilla varastokasojen  tulisi olla katetussa tilassa. 

Asetaatin  ja  muiden aineosien poistaminen tieltä huuhtoutuneesta vedestä: 

 Tien  ja  vesistön väliin  on  jätettävä mandollisimman leveä vihervyöhyke. 

Asetaatin kulkeutumisen rajoittaminen maaperässä: 

OMA:ta  on  vältettävä käyttämästä silloin, kun tieltä poistuva vesi joutuu 
kulkemaan karkeassa maalajissa, josta aine voi helposti päästä 
pohjaveteen. 

Raskasmetallien kationivaihtoreaktioiden  kautta tapahtuvan liikkeellelähdön 
estäminen: 

OMA:n  käytöstä  on pidättäydyttävä,  jos  tienvarsilla  on  korkeita  raskas-
metallipitoisuuksia ja  niiltä  on  hydraulinen yhteys pohjaveteen  tai  lähellä 
oleva vesistö  on  suojeltu hyötykäyttöä varten (esim. juomavesivarasto  tai 
vesieläimet). 
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8  JOHTOPÄÄTÖKSET  CMA:N  YMPÄRISTÖ VAIKUTUK-
SISTA 

Yhdysvalloissa mandollisuuteen korvata maantiesuolan käyttöä CMA:lla 
suhtaudutaan hyvin toiveikkaasti monistakin syistä: 

*  Se on  selkeästi vähemmän korrodoivaa kuin natriumkioridi. 

*  Sen  ei ole todettu aiheuttavan merkittävää vaaraa kasveifle, eläimille eikä 
ihmisten terveydellekään. 

*  Biologisesti hajoavana aineena CMA:n ympäristövaikutukset ovat vä-
häisiä,  jos asetaattia  ei pääse pohjavesiin  tai  vesistöihin. 

* CMA:n  hajoamisessa syntyvistä kalsium-  ja magnesiumbikarbonaateista 
 ei ole haittaa ympäristössä. 

Asiantunteva  ja  huolellinen käyttöhenkilökunta saattaa suotuisissa olosuh-
teissa selvitä lähes samoilla CMA:n levitysmäärillä kuin natriumkioridia käy-
tettäessä. Tosin CMA:n käyttökustannukset saattavat silloinkin olla noin kym-
menkertaiset NaCl:iin nähden. Normaalisti CMA:n käyttökustannukset lienevät 

 15-20-kertaiset. Jos  meillä halutaan pitää yllä nykyistä liukkaudentorjunta-
tasoa, jouduttaneen CMA:ta käyttämään vilkkailla teillä  (I kunnossapitoluokka) 

 noin  20 tn/km  vuodessa. 

CMA  hajoaminen kuluttaa happea  teorian  mukaan noin  0,4 mg/mg CMA:ta. 
Liukoisen  hapen kyllästymispitoisuus  +4 °C  vedessä  on  noin  13 mg/I. Jo 

 suhteellisen pienet CMA-pitoisu udet alentavat merkittävästi happipitoisuutta 
oloissa, joissa hapen Iiukeneminen veteen  on  vähäistä  ja happipitoisuus 

 alentunut ilman Iisäkuormitustakin. Tälläiset olosuhteet ovat tyypillisiä 
pohjavesissä  ja  matalissa rehevissä järvissä jääpeitteen aikaan. Happikato 
heikentää  veden  laatua  ja  saattaa olla kohtalokasta joillekin eliöille.  Jos  vesi 
menee hapettomaksi pysähtyy asetaatin hajoaminen, kunnes olosuhteet 
palaavat hapellisiksi. 

Tarvittavat CMA:n levitysmäärät ovat suuria: vuotuinen levitysmäärä 
kilometrille  (20 tn)  vastaa hapenkulutukseltaan noin  300  ihmisen puhdis-
tamattomia asumisjätevesiä. CMA:n hajoaminen  on  hidasta kylmässä: CMA 
hajoaa täydellisesti  +2 °C  lämpötilassa eräiden tutkimusten mukaan neljässä 
viikossa  ja kylmemmissä vähäbakteerisissa  oloissa vielä ratkaisevasti hi-
taammin. Asetaatin osittainen kulkeutuminen teiltä pohjavesiin  tai  vesistöihin 

 on  siis todennäköistä. 
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Vesijohtoverkosto  on mikrobeille  otollinen kasvuympäristö.  Mikrobien  kasvua 
rajoittaa helposti hajoavan orgaanisen aineen määrä. Vesijohtoverkoston 

 vedessä CMA:ta  ei saa esiintyä ainakaan yli  0,05 mg/l:n  pitoisuuksia, jottei 
mikrobikasvu verkostossa kiihtyisi. Pienemmistäkin pitoisuuksista saattaa olla 
haittaa. Tästä syystä pohjavedenottamon läheisyyteen ei saa levittää CMA:ta. 

Koska CMA:lla  on  vaikutuksia sekä  pinta-  että pohjavesiin ei  sen  käyttöä voida 
suositella, ennen kuin kokeita  on  tehty Suomen olosuhteissa. Ulkomailta ei ole 
saatavissa juurikaan tutkimustuloksia, jotka koskisivat pohjavesien suojelun 
kannalta olennaista CMA:n asetaatin hajoamista karkeassa maaperässä.  Pilot-
mittakaavaiset  kokeet  sen  selvittämiseksi aloitetaan Latostenmaan sora- 
alueella Hyvinkäällä vielä vuoden  1992  aikana. 

Ennen CMA:n tielevityksen aloittamista tulee selvittää tieympäristön  pinta-  ja 
pohjavesiolosuhteita.  Niiden perusteella  tu  lee  toimenpiteen ympäristö- 
vaikutukset arvioida  ja  niitä myös seurata.  Veden  laadun seuranta tulee 
aloittaa  jo  ennen CMA:n käyttöönottoa. 



34 	 CMA:n ympäristövaikutuksia  la  kayttökokemuksia  
LYHENTEET  

9  LYHENTEET  

FHWA  Federal Highway Administration 
NCHRP  National Cooperative Highway Research Program 
TRB  Transportation Research Board 



CMA:n ympäristövaikutuksia  ja  käyttokokemuksia 	 35  
LÄHDE  LU ETTELO  

lo  LÄHDELUETTELO 

AMRHEIN,  C., and J. E. STRONG, 1990. The Effect of Deicing Chemicals on 
Trace Metal Mobility in Roadside Soils. ln The Environmental Impact of 
Highway Deicing (C. fl. Goldman and G. J. Malyj,  eds.).  Publication 33. Insti-
tute of Ecology, University of California at Davis, Davis. 

BRENNER,  M. V. 1990. Effects of the Road Deicing Compound Calcium 
Magnesium Acetate on Aquatic Ecosystems. Ph.D. dissertation. Department 
of Civil Engineering, University of Washington, Seattle. 

CALIFORNIA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION. 1989. Technical 
Report: A Summary of CMA Use and Research and Development, Specifically 
in California. Division of Technology and Research, Sacramento. 

CHEVRON CHEMICAL COMPANY, 1988. Status Report on the New 
Highway Deicer, Calcium Magnesium Acetate (CMA), CMA:n  suurin 
kaupallinen valmistaja,  1401 Eye Street N.W., Washington, DC 20005, USA 

CHICHAK,  M. F., and R. FILIPIAK. 1989. Evaluation of Calcium Magnesium 
Acetate (CMA) for Bridge Deck Deicing in Alberta. Report ABTR-RD-RR-89-
03. Alberta Transportation and Utilities, Edmonton, Alberta, Canada. 

CONNOLLY,  J. P., P. R. PAQUIN, T. J. MULLIGAN, K. WU, and L. 
DEVANZO. 1990. Calcium Magnesium Acetate Biodegradation and Its Impact 
on Surface Water. In The Environmental Impact of Highway Deicing (C. R. 
Goldman and G. J. Malyj,  eds.).  Publication 33. Institute of Ecology, University 
of California at Davis, Davis. 

DEFOC,  J. 1984. Evaluation of Calcium Magnesium 	Acetate as an 
Alternative Ice Control Agent: Final 	Report. Project 82-G-259. Michigan 
Transportation Commission, Lansing. 

DUNN,  S. A., and R. SCHENK. 1980a. Alternate Highway Deicing Chemicals. 
Report FHWA-RD-79-108. FHWA, U.S. Department of Transportation. 

DUNN,  S. A., and R. SCHENK. 1980b. Alternatives to Sodium Chloride for 
Highway Deicing. ln Transportation Research Record 776, TRB, National 
Research Council, Washington, D.C.,  pp.  12-15. 



36 
	

CMA:n ympäristövaikutuksia  ja  käyttökokemuksia  
LYHENTEET  

ELLIOT,  H. A., and J. H. LINN. 1987. Effect of Calcium Magnesium Acetate 
on Heavy Metal Mobility in Soils. Journal of Environmental Quality, Vol. 16, 
No. 3, PP. 222-226.  

ERNST,  D. 1984. Calcium Magnesium Acetate in Washington State. 
Washington Department of Transportation, Olympia. 

GOLDMAN,  C., F. LUBNOW, and J. ELSER. 1990. Environmental Effect of 
Calcium Magnesium Acetate on Natural Phytoplankton Populations in Ten 
Sierra Nevada and Klamath Mountain Lakes. ln The Environmental Impact of 
Highway Deicing (C. R. Goldman and G. J. Malyj,  eds.).  Publication 33. 
Institute of Ecology, University of California at Davis, Davis. 

GREGOR,  0. D., 1972. "Solubilization of Lead in Lake and Resrvoir 
Sediments by NTA." Environmental Science and Technology, Vol. 6:278 

HAMILTON, R. D., 1972. "Environmental Acceptability of NTA (Nitrilotriacetic 
Acid), Current Research and Areas of Concern. "American Society of 
Limnology and Oceanography Special Symposium 1:217, Chemical Abstracts 
Vol. 77:154286z 

HEM, J. D., 1970. Study and Interpretation of Chemical Characteristics of 
Natural Water. 2nd  ed., U.S.  Geological Survey, Washington, D.C., Water 
Supply Paper 1473 

HIATT,  G., N. GEORGE, J. GUSHMAN, L. GRIFFIS, and G. RAUSINA. 1988. 
Calcium Magnesium Acetate: Comparative Toxicity Tests and an Industrial 
Hygiene Site Investigation. ln Transportation Research Record 1157, TRB, 
National Research Council, Washington, D.C. 

HORNER,  R. R. 1988. NCHRP Report 305: Environmental Monitoring and 
Evaluation of Calcium Magnesium Acetate  (OMA).  TRB,  National Research 
Council, Washington. D.C. 



CMA:n ympäristövaikutuksia  ja käyttökokemuksia 	 37 
LAHDELUETTELO 

JUDD,  J. H., 1976. "Lake Stratification Caused by Runoff from Street Deicing." 
Water Research Vol. 4:52 1 -532 (1976). 

van der KOOIJ D., 1992. Assimilable Organic Carbon as an Indicator of 
Bacterial Regrowth, Research and Tecnology, February 1992, s. 57-65 

MANNING, D. G., and L. W. CROWDER. 1989. Comparative Field Study of 
the Operational Characteristics of Calcium Magnesium Acetate and Rock Salt. 
ln Transportation Research Record 1246, TRB, National Research Council, 
Washington D.C. 

McCARTY,  P. L., 1971. "Energetics and Bacterial Growth."  Proc.  Fifth Rudolf 
Researcd Conference, Marcel Dekker, Inc. 

NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES, 1973. "Water Quality Criteria 1972." 
Report to U.S. Environmental Protection Agency, Washington, D.C., EPA-R3-
73-033 

OECD, 1989. Curtailing usage of deicing agents in winter maintenance 

RABIDEAU,  A. J., WEBER, A. S., and MATSUMOTO, M. R., 1987. "Impact 
of Calcium Magnesium Acetate Road Deicer on POTW Operations." J. Water 
Resources Planning and Management, Vol. 113:311-315 (1987).  

RAUKOLA TAPIO,  1992a. Tielaitos/  Tampereen tuotantotekninen kehi-
tysyksikkö, julkaisematon 

REA,  C. L., and J. D. LaPERRIERE. 1986. Effects of Calcium Magnesium 
Acetate, a Road Deicer, on the Lentic Environment in Interior Alaska. Report 
AK-RD-86-02. Alaska Department of Transportation and Public Facilities, 
Fairbanks. 

SCHENK,  R. 1985. Ice-Melting Characteristics of Calcium Magnesium 
Acetate. Report RD-86-005. FHWA. U.S. Department of Transportation.  

SEPPÄNEN HARRI,  1981.  Orgaanisen aineen merkitys talousveden 
valmistuksessa, Vesitalous,  3, 1981, S. 1-7. 

SMITH, R. L. 1989. Field Deicing Comparison of CMA and Salt During 1987-
1988. In Transportation Research Record 1246, TRB, National Research 
Council, Washington D.C. 

STUMM,  W., and  MORGAN,  J. J., Aquatic Chemistry, 1981. 2nd  ed.,  John 
Wiley and Sons, Inc., N.Y. 



38 	 CMA:n ympäristövaikutuksia  ja käyttökokemuksia  
LYHENTEET  

SYPHER-MUELLER INTERNATIONAL. 1988. City of Ottawa Deicer Field 
Trials. Ottawa Department of Engineering and Works, Ottawa, Ontarion, 
Canada. 

TIEDJE,  J. M., and MASON, B. B., 1974. "Biodegradation of Nitrilotriacetate 
(NTA) in Soils."SoiI Science Society of America  Proc.  Vol. 38:278-283 

TRB  1991, Highway Deicing, Comparing Salt and Calcium Magnesium 
Acetate, Transportation Research Board, National Research Council, 
Washington, D.C. 

VITALIANO,  D. F., 1990. A Cost-Benefit-Analysis of Using Calcium Mag-
nesium Acetate as a Road Deicing Agent, Rensselaer Polytechnic Institute, 
Economics Department, Troy New York 

WASHUTTL,  J. (päiväämätön). Entwicklung  und Andwendung eines neuen 
Auftaumittels. Technische Universität,  Vienna, Austria. 

WINTERS, G., J. GIDLEY, and H. HUNT. 1985. Environmental Evaluation of 
 OMA.  Report FHWA-RD-84-095. FHWA, U.S. Department of Transportation. 

WISCONSIN DEPARTMENT OF TRANSPORTATION. 1987. Field Deicing 
Tests of High Quality Calcium Magnesium Acetate  (OMA).  Madison.  

ÖBERG  G.,  GUSTAFSON  K. JA  AXELSON  L. 1991.  
Effektivare halkbekämpning med mindre  salt, Ml NSALT-projektets huvudra

-port,  Väg- och trafikinstitutet (VTI)  raportti  369/1991,  Linköping,  Ruotsi 



te  DOT 
ties 

LuTE  I 

1990 Highway CMA Users  

Highway 

California DOT Nebraska DOH Michigan DOT New York City 
Arizona DOT Oklahoma DOH Tennessee DOT  Winnepeg  
Yosemite National Park Arkansas DOT West Virginia DOT  Karnloops  
Colorado DOT Louisiana DOT Massachusetts DPW Atlanta 
Denver Minnesota DOT Ontario MOT 

Airports 
St Louis 	 Albuquerque 	Columbia 	 Kansas City 
Cleveland 	 Lansing 	 Atlantic City 
Reno 	 Dupage 	Halifax,CN  

Private Sector 

IBM Ford U. Minnesota Blue Cross 
Digital Chrysler Soldier Field, Chicago Adirondack park 
Olympia  &  York Pepsi Cola  Caltech,  Mona Kea  '"' 



Environmental Impact  
CMA  vs. Road Salt 

Environmental Impact 	CMA 
	

Salt (NaCI) 

Soils  Biodegradable in soil. 
No adverse effect on soil compaction and strength. 
Increases soil permeability. 

Vegetation 	 Little or no adverse effect. 
May stimulate roadside plant growth. 
Acetate ion is the most abundant organic acid 
metabolite found in nature. 

Groundwater 	 Poor mobility in soil, unlikely to reach 
groundwater. 
Ca, Mg increase water hardness. 

Surface Water 	 Potential for oxygen depletion through biological 
oxygen demand  (BOD)  at  conc.  greater than 100  ppm 

 in closed systems.  
Decompes  in 5 days at 20°C, 10 days at 10°C, 100 
days at 2°C. Will not stimulate algae growth. 

Aquatic Life 	 Less toxic to trout than salt. 
Minimal effect on trout eggs up to 5 times expected 
max runoff concentration of 1000  ppm.  
No effect on food chain  (zooplankton,  daphnia, 

 bluegill  and fathead minnows) up to 1000  ppm.  

Human! Mammalian 	 Mild skin and eye irritant. 
Vinegar odor. 
Acute oral  LD5O  in rats greater than 5000  mg/kg. 

 Essentially non—toxic. 

Water Treatment Plants 	 No significant increase in COD or impact on 
bacterial activity. 

Air Pollution 	 Can reduce sand use and resulting particulate 
emissions.  

May accumulate in soil 
Breaks down soil structure, increases 
erosion. 
Causes soil compaction which decreases 
permeability. 

Osmotic stress and soil compaction harm 
root systems. 
Spray causes foliage dehydration damage. 
Many plant species are salt sensitive. 

Mobile  Na  and  Cl  ions readily reach 
groundwater. 
Increases  Na  and  Cl  concentrations in well 
water as well as alkalinity and hardness. 

Causes density stratification in ponds and 
lakes which can deplete oxygen. 
Increases runoff of heavy metals and 
nutrients through increases erosion. 

Monovalent  Na,  Cl  ions stress osmotic 
balance. 
Toxic levels:  Na  500  ppm  stickleback,  Cl 

 400  ppm  trout. 

Sodium linked to heart disease, 
hypertension.  Cl  causes  unplesant  taste 
in drinking water. Mild skin and eye irritant. 
Acute oral  LD5O  in rats  approx.  3000  mg/kg. 

 Slightly toxic. Contributes to winter road 
kills of wildlife. 

No significant impact at expected 
 concrentations.  

Can reduce sand use and resulting 
particulate emissions. 
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