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ول  ف و  ذوبح  
به محیط زیست  آسیبهمواره یخ زدایی معابر، با کارایی باال، زمان و هزینه کم، و با حداقل 

در این متن سعی شده است ضمن معرفی . چالشی بزرگ براي مسئوالن مربوطه بوده است
پرکاربرد ترین مواد یخ زاد در دنیا، با مقایسه علمی آنها، شما را متناسب با کاربرد مورد نظرتان 

  . در انتخاب مناسب ترین گزینه، همراهی کنیم

در حال حاضر در اغلب نقاط کشور ما از روش سنتی برف روبی همراه با پاشیدن مخلوط نمک 
در حالی که در بسیاري از کشورهاي دنیا به دلیل هزینه . جامد و شن و ماسه استفاده می شود

وارده  ، زمان بر بودن، آسیب هاي زیست محیطی و خسارت هاياین روشاجرایی باالي هاي 
در عوض استفاده از مواد . آن، این روش منسوخ شده استاز ناشی  و تاسیسات به زیر ساخت ها

، سازگاري بیشتر با یخ زداي جامد و محلول به دلیل کارایی باال، هزینه هاي اجرایی پایین تر
محیط زیست و آسیب هاي کمتر به تاسیسات و زیرساخت هاي معابر، روز به روز در حال 

از پر مصرف ترین آنها که  مورد چهاردر اینجا  .یار متنوع هستندمواد یخ زدا بس. گسترش است
  .مواد یخ زداي مصرفی در سطح دنیا را تشکیل می دهند، معرفی و مقایسه شده اند% 95تقریباً 

یا همان نمک طعام که به  کلراید به عنوان یک ماده یخ زدا، سدیم: )NaCl(کلراید  سدیم
پایین و در دسترس بودن به  قیمتصورت مخلوط با شن و ماسه استفاده می شود، به علت 

را  -퐶9°این ماده توانایی ذوب یخ تا دماي . شناخته می شود پرمصرف ترین ماده یخ زدا عنوان
یکی از ماده  ، اینکهنایسدیم کلراید از معایب  .دقیقه زمان الزم دارد 20حداقل دارد که این امر

خاك را لجنی و نفوذ  آن استفاده زیاد ازهمچنین  ین مواد براي گیاهان می باشد وترمضرر
را خوردگی باالیی  این ماده همچنین. ان می شودناپذیر می کند که این موجب خفه شدن گیاه

  . سطوح فلزي و بتن ایجاد می کندروي 

. در بسیار ي از نقاط دنیا این ماده به صورت طبیعی یافت می شود): MgCl2(منیزیم کلراید 
 - C15°است و تا دماي   یخ زدا داراي عملکرد بسیار باالییماده منیزیم کلراید به عنوان یک 

سازگاري بسیار مناسب این ماده با گیاهان و جانوران و . برف و یخ را به سرعت ذوب می کند
ب گسترش روز روي سطوح فلزي و سازه هاي بتنی سب همچنین خوردگی بسیار پایین آن

آن را به دومین ماده یخ زداي پر افزون آن به عنوان یک ماده یخ زدا شده است به طوري که 
  . مصرف در دنیا تبدیل کرده است

لسیم ک .این ماده نیز به صورت طبیعی در طبیعت یافت می شود ):CaCl2(کلسیم کلراید 
، به عنوان  -퐶32°دماي عملکرد تا  ذوب زیاد، حجم عملکردي باال وکلراید به دلیل سرعت 

اما به دلیل اینکه اثرات خوردگی آن روي سطوح فلزي . قوي ترین ماده یخ زدا شناخته می شود
و سازه هاي بتنی در مقایسه با منیزیم کلراید بیشتر است و همچنین مصرف زیاد آن می تواند 

 .  رده سوم پر مصرف ترین مواد یخ زدا قرار گرفته است سبب آسیب به گیاهان شود، در

این ماده یک ترکیب ارگانیک از یون ها کلسیم و منیزیم ): CMA(کلسیم منیزیم استات 
است و به راحتی در طبیعت به آب، کربن دي اکسید و یون هاي کلسیم و منیزیم تجزیه می 

کلسیم منیزیم استات فاقد یون کلر می باشد و به همین دلیل خوردگی بسیار ناچیزي . شود
طرفی به علت قیمت نسبتاً زیاد، دماي  از. روي سطوح فلزي و سازه هاي بتنی ایجاد می کند

لید برفاب در هنگام ذوب برف و یخ، کاربرد آن به عنوان یک ماده و تو) - 퐶7°(عملکردي باال 
سازه هاي صنعت هواي نوردي و محل هایی محدود می شود که اثرات خوردگی روي یخ زدا به 

   . فلزي و بتنی آنها مهم است

تولید و عرضه همه موارد ذکر شده با بهترین کیفیت و شرکت گلزار نگین یزد قادر به 
لطفا جهت . قیمت می باشد و انتخاب ماده یخ زداي مناسب را به شما واگذار می کند

  .کسب اطالعات بیشتر با ما تماس بگیرید
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خلی و خارجی انجام شده و همچنین نتایج بدست آمده از طرح هاي ابر اساس مطالعات د
نسبت  )Deicing(، استفاده از روش یخ زدایی )تهران، قم( در سطح کشورآزمایشی اجرا شده 

همچنین با استفاده از . هزینه ها را کاهش دهد درصد 60تا  50به روش سنتی می تواند بین 
میزان مصرف مواد ذوب برف و یخ در ) Anti-Icing(روش پیشگیري از تشکیل الیه برف و یخ 

هزینه ها نسبت به  درصدي 80ین منجر به کاهش حدود درصد کاهش می یابد که ا 30حدود 
 . روش سنتی می گردد

-Anti(به طور کلی همه مواد شیمیایی مورد استفاده براي پیشگیري از تشکیل الیه برف و یخ 
Icing ( را می توان با مقدار مصرف بیشتر براي یخ زدایی)Deicing (چهار. هم استفاده کرد 

مورد از مواد شیمیایی که می توان براي این منظور استفاده کرد در جدول زیر آمده و با 
  . یکدیگر مقایسه شده اند

) 7باالتر از (خاك قلیایی  PHبر خالف بسیاري از کشورهاي اروپایی در بیشتر نقاط ایران،  
منجر به آسیب  گذشت زمان می تواننداستفاده از مواد یخ زداي قلیایی با است، بنابراین 

استات کلسیم و منیزیم بعد از تجزیه به هیدروکسید کلسیم ( .جدي به گیاهان شوند
  .)و منیزیم تبدیل می شود) آهک(

بر خالف بسیاري از مواد یخ زدا، حل شدن منیزیم کلراید و کلسیم کلراید در آب یک  
افزایش کارایی واکنش گرماده است که این امر سبب افزایش حجم عملکردي و در نتیجه 

  . آنها براي ذوب برف و یخ می شود
ساله هزینه هاي زیادي را به دولت ها تحمیل  که هر یکی از اثرات مخرب یخ زدن معابر 

به این ترتیب که آب به درون ترك هاي سطح معابر نفوذ . لت استمی کند، تخریب آسفا
. سبب بزرگتر شدن این ترك ها می شود ،می کند و هنگام یخ زدن به دلیل افزایش حجم

ا این پدیده را نکته حائز اهمیت این است که عدم انتخاب مناسب مواد یخ زدا نه تنه
در شرایطی که از هیچ ماده یخ . کاهش نمی دهد بلکه آن را به شدت تشدید می کند

این پدیده تنها یک بار رخ می دهد،  ، در هر دوره بارندگی و یخبندانزدایی استفاده نشود
استفاده ) CMA و NaClمثل ( باالاما در صورتی که از مواد یخ زدا با دماي عملکردي 

نگام روز که دماي هوا از دماي عملکردي این مواد باالتر است، این مواد سبب در ه ،شود
، کاهش می یابداما در هنگام شب که دماي هوا  .ی شوندذوب برف و یخ سطح معابر م

ممکن است به زیر دماي عملکردي این مواد برسد و برف و یخ ذوب شده دوباره یخ زده و 
و این امر ممکن است چندین مرتبه . سبب بزرگتر شدن ترك هاي سطح آسفالت شوند

   .  اتفاق بیافتد

  

PH میزان مصرف  
gr/m2 

خوردگی 
  فلزات

زمان 
  ماندگاري

شکل نهایی یخ و 
  برف ذوب شده

حجم عمکلردي 
  - C15در 

 )1(حجم عمکلردي
  -C9در 

نوع واکنش 
  شیمیایی

حداقل دماي 
  عملکرد

  ماده

5 - 4  40- 20  50-70 %   day2- 1    مایع ml 0/9  ml 6/14  گرماده  °퐶 32-    کلسیم کلراید 

6- 5  50- 30  40-60 %   day4- 3   مایع ml 7/5  ml 1/9  گرماده  °퐶 15-    منیزیم کلراید  
7  90  100%   day1   برفاب با گل ml 5/1  ml 2/5  گرماگیر  °퐶 9-    سدیم کلراید  
10- 9  150 - 50  10-30 %  day 7  برفاب ml 2/1  ml 7/4  گرماگیر  °퐶 7 -    کلسیم منیزیم استات  

  . مواد است% 25 -23اطالعات مندرج در جدول مربوط به محلول 
 . مقدار یخی که توسط مقدار واحد ماده مورد نظر ذوب می شود )1(
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عالوه بر مقایسه سرعت آنها در ذوب کردن یخ، توانایی آنها در ذوب  یخ زدابراي مقایسه مواد 
نمودار زیر حجم  در .مقایسه می شود) حجم عملکردي(ردن مقدار یخ به ازاي واحد مشخص ک

ید کلسیم، به عنوان مواد ذوب برف و یخ مقایسه اد منیزیم و کلرایید سدیم، کلراعملکردي کلر
  . شده است

  

بر روي بتن و سطوح  ید پتاسیم،اکلیسم و کلرید اکلرید سدیم، ادر مقایسه با کلرید منیزیم اکلر
  . ایجاد می کندفلزي خوردگی کمتري 
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مقایسه عملکرد مواد ذوب برف و یخ

کلرایدسدیم کلرایدمنیزیم کلرایدکلسیم
Performed by the Swedish VTI by spreading 10 gr of each ice melter evenly over
an icy surface at -6 C.
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مقایسه خوردگی روي آهن
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مقایسه خوردگی روي بتن


