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Wstęp.
Dwuwodny chlorek wapnia w porównaniu do chlorku sodowego, powszechnie

stosowanego do zimowego utrzymania dróg i usuwania oblodzeń w
newralgicznych miejscach jak rozjazdy kolejowe i tramwajowe, bazy sprzętu
zmechanizowanego, torowiska dźwignic w portach i punktach przeładunkowych,
chłodnie, ciągi komunikacyjne, płyty lotnisk itd. posiada termodynamicznie
korzystną cechę w postaci ciepła rozpuszczania wynoszącego 304 kJ/kg, które to
ciepło jest  sumarycznym efektem cieplnym hydratacji do sześciowodzianu i
rozpuszczania w wodzie powstałej pod wpływem wydzielanego ciepła. Pełną
informację na temat fizycznych, chemicznych i termodynamicznych własności chlorku
wapnia można znaleźć w literaturze (1,2,5-7) .

Podstawową wadą ograniczającą jednak powyższe zastosowania obydwu
chlorków tj. sodowego i wapniowego jest ich korozyjne oddziaływanie na odkryte
powierzchnie metalowe, szczególnie powierzchnie ocynkowane. Opublikowane
zostały wyniki badań wskazujące, że nieorganiczne sole tlenowych kwasów fosforu na
różnych stopniach utlenienia mogą wykazywać zdolności do inhibicji korozji żelaza (3),
stali oraz metali nieżelaznych przez chlorki metali, zwłaszcza z  pierwszej i drugiej
grupy układu okresowego. Działanie to przypisuje się hamowaniu przez te sole
wnikania wodoru do sieci krystalicznej metali i eliminowaniu powstawania ognisk
korozji.

Opatentowana metoda wyeliminowania tych wad (4) polega na dodaniu do
komercyjnego chlorku wapnia i chlorku sodowego niewielkich ilości regulatorów pH i
inhibitorów korozji. Odpowiednio rozdrobnione powyższe dodatki zostały
równomiernie rozproszone w stałych chlorkach, tak aby po rozpuszczeniu w wodzie z
topniejącego śniegu czy lodu utworzony został  homogeniczny roztwór o
zmniejszonych zdolnościach do korodowania metali.

Badania.
Korozyjne właściwości chlorku wapnia i chlorku sodowego z dodatkami inhibitora korozji i

regulatora pH oraz bez dodatków badane były w temperaturze pokojowej w odniesieniu do takich
metali jak miedź, mosiądz, żelazo i cynk.

A. Chlorek wapnia

Badania przeprowadzono dla czworokątnych płytek z powyższych metali zawieszanych
swobodnie w roztworach chlorku wapnia z dodatkami i bez dodatków. Masy płytek użytych
do badań oraz ich dwustronne powierzchnie podane są poniżej:

- do badań w roztworze chlorku wapnia z dodatkiem inhibitora korozji i regulatora pH

Miedziana - 2806,4 mg: powierzchnia dwustronna 10,15 cm2

Mosiężna - 2012,9 mg: powierzchnia dwustronna 10,76 cm2

Stalowa - 2676,5 mg: powierzchnia dwustronna 8,75 cm2

Cynkowa - 1569,5 mg: powierzchnia dwustronna   9,88 cm2

- do badań w roztworze chlorku wapnia bez dodatków

Miedziana - 2797,3 mg: powierzchnia dwustronna  10,09 cm2

Mosiężna - 1979,8 mg: powierzchnia dwustronna  10,56 cm2

Stalowa - 3103,2 mg: powierzchnia dwustronna  10,11 cm2

Cynkowa - 1535,6 mg: powierzchnia dwustronna    9,65 cm2
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Stężenia dwuwodnego chlorku wapnia w obydwu roztworach użytych do badań wynosiły po 10%
(w przeliczeniu na bezwodny),  natomiast stężenie inhibitora korozji i regulatora pH, odpowiednio
0,5 % i 1,0 %. W ustalonych odstępach czasu płytki wyjmowano z roztworów i po umyciu oraz
wysuszeniu ważono. Na tej podstawie obliczano ubytki masy. Wartości przeliczonych na powierzchnię
10 cm2 ubytków masy oraz obliczone szybkości zmniejszania się masy poszczególnych płytek
zamieszczone są w tabeli poniżej:

Tabela 1.

Materiał
Czas
trawienia
(tyg.)

Ubytek (1)

masy norm
(mg/10cm2)

Ubytek (2)

masy norm
(mg/10cm2)

Szybkość (1)

rozpuszczania
(mg/cm2/tydz.)

Szybkość (2)

rozpuszczania
(mg/cm2/tydz.)

Miedź 0 0,0 0,0 0,000 0,000
4 1,4 3,4 0,034 0,084
8 10,8 13,0 0,236 0,240
12 23,6 24,8 0,320 0,295
16 36,7 38,8 0,328 0,349

Mosiądz 0 0,0 0,0 0,000 0,000
4 2,8 4,0 0,070 0,099
8 7,1 11,0 0,107 0,175
12 13,8 19,1 0,167 0,204
16 20,5 27,7 0,170 0,213

Żelazo 0 0,0 0,0 0,000 0,000
4 2,5 3,9 0,063 0,096
8 6,1 9,2 0,089 0,134
12 9,8 14,3 0,094 0,129
16 13,7 20,3 0,097 0,148

Cynk 0 0,0 0,0 0,000 0,000
4 4,1 21,7 0,104 0,541
8 26,4 69,0 0,557 1,184
12 50,6 122,8 0,605 1,345
16 75,5 182,5 0,622 1,492

(1) - roztwory chlorku wapnia z dodatkiem inhibitora korozji i regulatora pH
(2) - roztwory chlorku wapnia bez dodatków

Dla lepszego zilustrowania skuteczności działania użytego inhibitora korozji postępy rozpuszczania
(szybkość rozpuszczania) w roztworach chlorku wapnia zostały przedstawione w formie graficznej na
wykresach poniżej:
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w roztworze wodnym chlorku wapnia  (CaCl2)

w roztworze wodnym chlorku wapnia  (CaCl2)
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w roztworze wodnym chlorku wapnia  (CaCl2)

w roztworze wodnym chlorku wapnia  (CaCl2)



BADANIE SZYBKOŚCI KOROZJI METALI W ROZTWORACH WODNYCH CHLORKU WAPNIA  i CHLORKU SODOWEGOStrona 5

B. Chlorek sodu
Tak jak w przypadku chlorku wapnia badania przeprowadzono dla czworokątnych płytek z
powyższych metali zawieszanych swobodnie w roztworach chlorku sodu z dodatkami i bez
dodatków. Masy płytek użytych do badań oraz ich dwustronne powierzchnie podane są poniżej:

- do badań w roztworze chlorku sodu z dodatkiem inhibitora korozji i regulatora pH

Miedziana - 2834,2 mg: powierzchnia dwustronna 10,29 cm2

Mosiężna - 2008,4 mg: powierzchnia dwustronna 10,66 cm2

Stalowa - 3125,0 mg: powierzchnia dwustronna 10,21 cm2

Cynkowa - 1562,2 mg: powierzchnia dwustronna 9,89 cm2

- do badań w roztworze chlorku sodu bez dodatków

Miedziana - 2841,3 mg: powierzchnia dwustronna 10,33 cm2

Mosiężna - 2040,0 mg: powierzchnia dwustronna 10,91 cm2

Stalowa - 2693,4 mg: powierzchnia dwustronna 8,82 cm2

Cynkowa - 1549,1 mg: powierzchnia dwustronna 9,74 cm2

Stężenia dwuwodnego chlorku sodu w obydwu roztworach użytych do badań wynosiły po 10%,
natomiast stężenie inhibitora korozji i regulatora pH, odpowiednio 0,5 % i 1,0 %. W ustalonych
odstępach czasu płytki wyjmowano z roztworów i po umyciu oraz wysuszeniu ważono. Na tej
podstawie obliczano ubytki masy. Wartości przeliczonych na powierzchnię 10 cm2 ubytków masy oraz
obliczone szybkości zmniejszania się masy poszczególnych płytek zamieszczone są w tabeli poniżej:

Tabela 2.

Materiał
Czas
ekspozycji
(tyg.)

Ubytek (1)

masy norm
(mg/10cm2)

Ubytek (2)

masy norm
(mg/10cm2)

Szybkość (1)

rozpuszczania
(mg/cm2/tydz.)

Szybkość (2)

rozpuszczania
(mg/cm2/tydz.)

Miedź 0 0,0 0,0 0,000 0,000
2 1,1 2,0 0,053 0,102
4 4,2 5,7 0,155 0,184
8 13,7 18,5 0,238 0,319

Mosiądz 0 0,0 0,0 0,000 0,000
2 1,4 2,0 0,070 0,102
4 3,8 5,9 0,117 0,194
8 10,8 17,6 0,176 0,293

Żelazo 0 0,0 0,0 0,000 0,000
2 1,7 1,5 0,083 0,077
4 3,7 4,2 0,103 0,131
8 9,2 11,9 0,137 0,194

Cynk 0 0,0 0,0 0,000 0,000
2 5,4 7,5 0,268 0,373
4 14,7 24,4 0,465 0,847
8 46,1 82,7 0,786 1,457

(1) - roztwory chlorku sodu z dodatkiem inhibitora korozji i regulatora pH
(2) - roztwory chlorku sodu bez dodatków
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Dla lepszego zilustrowania skuteczności działania użytego inhibitora korozji postępy rozpuszczania
(szybkość rozpuszczania) w roztworach chlorku sodowego zostały przedstawione w formie graficznej
na wykresach poniżej:

w roztworze wodnym chlorku sodu (NaCl)

w roztworze wodnym chlorku sodu (NaCl)
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w roztworze wodnym chlorku sodu (NaCl)

w roztworze wodnym chlorku sodu (NaCl)
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Wnioski.

1. Z porównania danych zawartych w tabelach 1 i 2 wynika, że chlorek sodowy
wykazuje silniejsze właściwości korozjogenne niż chlorek wapnia, o czym świadczą
większe ubytki masy wszystkich poddanych testom metali. Wniosek taki
potwierdzają także doniesienia literaturowe (1)

2. Dla każdego z testowanych metali, zarówno w przypadku chlorku wapnia (tabela 1)
jak i chlorku sodowego (tabela 2), ubytki masy są mniejsze dla płytek trawionych w
roztworach z dodatkiem inhibitora korozji i regulatora pH  niż w  roztworach bez
dodatków.

3.  Szybkość rozpuszczania się metali (szybkość trawienia) wyrażona w liczbie
miligramów ubytku masy z jednego cm2 powierzchni w ciągu tygodnia wykazuje
taką samą tendencję. Jednocześnie należy zauważyć, że szybkość rozpuszczania
dla roztworów z dodatkiem  inhibitora korozji oraz regulatora pH ma tendencję do
stabilizacji na pewnym poziomie, co nie ma miejsca dla roztworów bez tych
dodatków,

4. Generalnie, z przeprowadzonych eksperymentów, wynika że korozyjne
odziaływanie roztworów chlorku wapnia na powierzchnię każdego z testowanych
metali jest znacząco mniejsze w przypadku roztworów, do których dodano inhibitor
korozji i regulator pH, niż dla roztworów chlorku wapnia bez dodatków. Taki sam
wniosek można wyciągnąć dla roztworów chlorku sodowego.

Uwagi.

1.  Pomimo niewątpliwie mniejszej agresywności chlorku wapnia w stosunku do metali,
większej skuteczności i bardziej  przyjaznemu oddziwływaniu na środowisko w
porównaniu do chlorku sodowego jego udział w  zimowym utrzymaniu dróg nie
przekracza kilku procent,  np. w Kanadzie jest to zaledwie 2%.

2. Wodne roztwory chlorku wapnia pochodzącego z produkcji sody mają odczyn
alkaliczny spowodowany obecnością (pochodzących z procesu produkcyjnego)
niewielkich ilości tlenku wapnia, który po połączeniu z wodą przechodzi w
wodorotlenek wapnia nadający roztworom odczyn alkaliczny.
Wskutek tego roztwory te posiadają silne właściwości korozyjne, zwłaszcza w
stosunku do powierzchni ocynkowanych i z tego powodu powszechnie przypisuje
się te właściwości chlorkowi wapnia.

3. Dlatego w komercyjnym preparacie do usuwania śniegu i lodu w oparciu o
poniższy patent (4) zastosowano taką ilość regulatora pH, aby jego pojemność
buforowa była wystarczająca do zobojętnienia roztworów chlorku wapnia i do
utrzymania pH na właściwym poziomie tj. 5,5 – 7,0.

4.  Wodorofosforan amonowy spełniający rolę regulatora pH w komercyjnym
preparacie do usuwania śniegu i lodu jest także stosowany jako nawóz azotowo-
fosforowy w uprawie roślin i można go traktować jako związek przyjazny
środowisku.

5. Ponadto regulator pH może spełniać jeszcze jedno zadanie, bowiem po
rozpuszczeniu chlorku wapnia z dodatkami zachodzi reakcja w wyniku której tworzy
się wodorofosforan wapnia wypadający z roztworu w postaci praktycznie
nierozpuszczalnego w wodzie, drobnego, galaretowatego osadu (7).  Osad ten
posiada możliwość wnikania wraz roztworem w drobne szczeliny, powodując ich
stopniowe wypełnienie. Taki mechanizm może mieć kapitalne znaczenie w
zapobieganiu zjawisku „rozsadzania” powierzchni np. dróg, chodników itd. przez
zamarzającą wodę. Można się zatem spodziewać, że stosowanie preparatu na bazie
chlorku wapnia będzie stopniowo „uszczelniać” podłoże i po dłuższych okresach
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systematycznego stosowania zapobiegać zjawisku "mikrokruszenia" asfaltu lub
betonu, a w konsekwencji, powstawania dużych „przełomów” .
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