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Litteraturstudie: Dränering av fukt i betong
genom elektrokemis metodik
Sammanfattning
I litteraturstudien har erfarenheter och dokumentation kring elektroosmos som metod för att
avfukta betong sammanställts. Den grundläggande teorin för elektroosmos i kappillära medier
har studerats. Likheter och lärdomar från andra typer av elektrokemiska metoder som
katodiskt skydd och kloridutdrivning finns att tillgå gällande framför allt användning och
utformning av elektroder samt elektrodreaktioner. I litteraturstudien har resultaten av ett antal
fältförsök och laboratorieprovningar sammanställts.
Litteraturstudien medger följande slutsatser: Teorin medger fukttransport genom porösa
material men de exakta mekanismerna i betong är inte helt klarlagda. Det finns få till inga
publikationer i vetenskapliga tidsskrifter kring elektroosmos i betong. Design på elektroder
och hur dessa placeras har stor betydelse för effektiv dränering. Inga tydliga belägg för de
positiva effekterna för elektroosmos med pulsad ström har hittats. Övervakning av utmatad
ström och spänning samt fukt i betongen kontinuerligt är nödvändigt och bör mätas under en
relativt lång tid.
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1

Inledning

Elektroosmos är ett fenomen som är känt sedan 1809 då F.F. Reuss såg att vatten drogs mot
den negativa elektroden när fuktig jord utsattes för ett elektriskt fält [1]. Detta fenomen har
sedan använts till en rad olika praktiska tillämpningar inom till exempel jordbruksindustrin
för att stabilisera fuktiga jordar, extrahera faser ur varandra [2] eller mikrofluidik. När ett
kapillärt medium utsätts för ett elektriskt fält bär lösta hydratiserade joner med sig
vattenmolekyler och man kan på så sätt avfukta kapillära material.
För utrymmen under mark med betongväggar och golv kan fukt innebära problem.
Avfuktning av betongväggar under mark är kostsamt då det kräver markarbeten som till
exempel uppgrävning. Som en alternativ metod för att torka betongen har elektroosmos
föreslagits kunna användas eftersom betong är ett material som innehåller kapillärer. Både
laborativa tester och fullskaliga installationer har gjorts på betongväggar och vissa andra
byggnadsmaterial sedan början 1990-talet. Elektroosmos har använts på flera håll i världen
men en stor del av det arbete som dokumenterats har genomförts av US Army Corps of
Engineers vilket finns att läsa i flertalet rapporter [3] [4] [5]. Elektroosmotisk dränering av
betong har även tillämpats i Sverige men inga genomgående svenska studier i ämnet finns
idag.
Denna litteraturstudie syftar till att undersöka hur långt forskningen kommit idag och vilka
erfarenheter som finns inom dränering med elektroosmos. [6]

2

Tekniken

2.1

Teori

Dränering med elektroosmos bygger på att man med hjälp av en spänning flyttar vatten ut ur
objektet som ska dräneras. I litteraturen anges det att för att få en elektroosmotisk effekt
behövs ett kapillärt medium som innehåller tillräckligt med elektrolyt för att kunna bilda ett så
kallat elektriskt dubbelskikt på kapillärväggarna. Tanken med elektroosmos i betong är att
porerna i betongen fungerar som kapillärer och i dessa kan det elektriska dubbelskiktet bildas.
Det krävs att kapillärväggen i betong har en negativ laddning och att katjoner bildar ett skikt
på väggen som balanserar de negativa laddningarna. Detta gör att det finns ett överskott av
katjoner i elektrolyten vilket är nödvändigt för att skapa ett nettoflöde. Det finns flera mer
ingående modeller för hur det elektriska dubbelskiktet är uppbyggt [7]. Ett inre skikt med
katjoner som kan anses vara stationärt finns närmast kapillärväggen kallat Stern-skiktet, se
Figur 1. Närmast detta skikt är koncentrationen av katjoner högre än i bulkelektrolyten men
jonerna här har en viss rörlighet. Detta skikt kallas det diffusiva skiktet [8].
Potentialskillnaden mellan ytan på kapillärväggen och yttre delen av det mobila skiktet kallas
zeta-potentialen [9].
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Figur 1 Uppbyggnad av det elektriska dubbelskiktet vid kapillärväggen med överskott av katjoner i det
diffusiva skiktet [10].

När en spänning läggs mellan två elektroder över ett kapillärt system transporteras strömmen i
det kapillära mediet genom att joner migrerar i kapillärerna. De positiva katjonerna vandrar
mot den negativa elektroden, katoden, och de negativa anjonerna vandrar mot den positiva
elektroden, anoden. På grund av överskottet av katjoner närmast kapillärväggen kommer
jonerna i det diffusiva skiktet att föra med sig vattenmolekyler mot katoden. Genom vattnets
viskositet skapas en rörelse i hela kapillären vilket resulterar i ett flöde av vatten mot katoden.
För att elektroosmosen ska få någon praktisk betydelse måste det finnas tillräckligt med
katjoner i det diffusiva skikt så att effekten av vattentransport ska bli märkbar.

Figur 2 Utveckling av flödesprofil för elektroosmotiskt flöde [10].

Jonerna, är hydratiserade, det vill säga har vatten bundet till sig vilket beror på att vatten är en
dipol och binder den ena av sina polära sidor till den laddade jonen. Även om det i litteraturen
kring elektroosmos anges att det krävs ett kapillärt medium med ett elektriskt dubbelskikt som
skapar en vattentransport kan det tänkas att effekten till stor del kommer av att de
hydratiserade katjonerna i hela poren för med sig vatten mot katoden. I ett sådant fall är
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elektroosmos inte beroende på det elektriska dubbelskiktet. Då blir en avgörande parameter
för hur väl vattentransporten fungerar hur många vattenmolekyler som koordinerar till de
olika jonerna. Betongens bindemedel till stor del består av kalcium men eftersom
kalciumföreningar är svårlösliga består porlösningen inte av så mycket Ca2+. Antal
vattenmolekyler bundna till Ca2+ är inte en helt trivial fråga vilket har undersökts i litteraturen
där det anges att antalet vattenmolekyler är fler än 6 stycken men att ett temperaturberoende
finns [11] [12].
Andra vanliga element i porlösningen är natrium, kalium, hydroxid och i mindre mängd klor.
Dessa kan antas förekomma i lösta som joner. För både Na+ och Cl- finns flera litteraturkällor
som tyder på att antalet vattenmolekyler är sex stycken [13]. Hydratiseringen för Cl- är dock
också ett område som är omdiskuterat i litteraturen, både koordinationstal för
vattenmolekylerna och hur starkt vattenmolekylerna binder till kloridjoner. Det finns teorier
om att K+ och Cl- inte är hydratiserade i över huvud taget [6]. Si, Al och Fe finns också till
viss del i betongen vilka kan bidra till vattentransport. Ju fler vattenmolekyler bundna till en
katjon desto bättre eftersom det är dessa joner som rör sig mot katoden.
Det som driver fukten från marken in i betongen är ett hydrodynamiskt flöde från en
tryckgradient. Den pålagda spänningen måste skapa en elektroosmotisk drivkraft som är
starkare än den hydrodynamiska kraften för att vatten ska transporteras ut ur betongen.
Vätsketransport i kapillärer påverkas av ett antal faktorer men för till exempel en betongvägg
med pålagd spänning kan de dominerande parametrarna anses vara tryckskillnaden som driver
fukt in i väggen, ett så kallat hydrodynamiskt flöde, och den pålagda spänningen, som ger ett
elektroosmotiskt flöde. Det elektroosmotiska flödet måste således vara i motsatt riktning och
högre än flödet från en tryckskillnad som driver fukt in i väggen. Masstransporten av vatten i
porer kan beskrivas av viskositet, en tryckgradient och en pålagd spänning [14]:
𝜌

𝑑𝑣
𝑧 + 𝑒0 𝜌+ 𝑧 − 𝑒0 𝜌−
= 𝜂∇2 𝑣 − 𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑝 − (
+
) × 𝑔𝑟𝑎𝑑 𝜙 (1)
𝑑𝑡
𝑚+
𝑚−

Där:
ρ = densitet
v = flödeshastighet
t = tid
η = viskositet
∇ = nablaoperatorn
p = tryck
z+/- = jonvalens
e0 = dielektriska konstanten
m+/- = jonmassa
ϕ = fältstyrkan
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Ekvation (1) härrör från Navier-Stokes ekvationer om rörelsemängd och ur dessa kan
Helmholtz-Smoluchowski ekvationen härledas där det finns ett beroende av zeta-potentialen.
Helmholtz-Smoluchowski ekvationen (2) beskriver flödet som uppstår på grund av
elektroosmos under stationära betingelser [14]:
𝜀𝜁𝐼
𝑞𝑒 = −
(2)
4𝜋𝜂𝜅𝑒
Där:
qe = elektrolytens flödeshastighet
ε = dielektriska konstanten
ζ = zeta-potentialen
I = strömmen
η = viskositet
κe = lösningens konduktivitet
I ekvation (2) framgår det att flödet är beroende av zeta-potentialen, pålagd potential,
viskositet och avstånd mellan elektroder. Flödet från elektroosmos är dock enligt HelmholtzSmoluchowski ekvationen inte beroende av kapillärdiametern för enskilda kapillärer. Dock
ökar flödet då arean av alla kapillärer i ett medium ökar. Zeta-potentialen har en viktig
betydelse för elektroosmosen och behöver vara tillräckligt hög för att det ska bli ett flöde.
Zeta-potentialen är beroende av koncentrationen av elektrolyt [15]. När koncentrationen ökar
minskar zeta-potentialen eftersom potentialskillnaden mellan ytan av kapillären och
bulklösningen minskar. Effekten av elektroosmos blir således mindre vid för höga
koncentrationer av elektrolyt. Eftersom denna modell endast är giltig under stationära
betingelser vilket inte kan anses vara fallet i elektroosmos bör den endast ses som en
fingervisning om hur parametrarna påverkar det elektroosmotiska flödet. Detta beror bland
annat på att zeta-potentialen är teoretiskt svår att förutsäga, särskilt när parametrar som
koncentration varierar över tiden. Detta medför att Helmholtz-Smoluchoowski ekvationen är
svår att använda praktiskt eftersom zeta-potentialen och lösningens konduktivitet är svåra att
mäta.
De parametrar som framför allt påverkar flöde i kapillärer är påverkan från ett yttre tryck och
den pålagda spänningen

2.2

Likheter med
kloridutdrivning

katodiskt

skydd

och

elektrokemisk

Flera likheter finns mellan dränering med elektroosmos, katodiskt skydd och elektrokemisk
klorutdrivning. För katodiskt skydd och kloridutdrivning används armeringen som katod och
en anod, till exempel mixed metal oxide (MMO) belagt titannät, installeras på utsidan av
betongväggen. Kloridutdrivning bygger liksom elektroosmotisk dränering på att de jonerna
migrerar mot de olika elektroderna när betongen utsätts för ett elektriskt fält. De negativa
kloridjonerna rör sig mot anoden. Katodiskt skydd används som korrosionsskydd över tiden
medan kloridutdrivning är en temporär insats tills man anser att man drivit ut tillräckligt med
klorider. För kloridutdrivningen används höga strömmar, ett fåtal A/m2 medans vid katodiskt
skydd används lägre strömmar kring cirka 10 mA/m2. Elektroosmotisk dränering bör ligga
närmare katodiskt skydd i storlek på ström och är mer lik eftersom den också används över
tiden. Erfarenheter från katodiskt skydd och i vissa fall elektrokemisk kloridutdrivning bör
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vara tillämpbara på elektroosmotisk dränering, till exempel elektrodreaktioner samt hur
betongen påverkas av att olika joner drivs mot elektroderna.

2.3

Reaktioner vid elektroderna

I kapillärerna i betongen leds strömmen med hjälp av joner och vid anoden och katoden sker
laddningsöverföring genom elektrokemiska reaktioner. Vilka reaktioner som sker bestäms av
den kemiska omgivningen runt elektroderna, material hos elektroderna och pålagda
strömtätheter och potentialer [16]. För elektroosmotisk dränering av betong bör
elektrodreaktionerna vara de samma som för katodiskt skydd så erfarenheter från katodiskt
skydd bör vara direkt tillämpbara på elektroosmotiska system.
För katodiskt skydd i betong är reaktionerna vid elektroderna relativt välstuderade. För
katodiskt skydd fungerar armeringen som katod och vid denna sker en alkalisering genom att
den dominerande katodreaktionen är:
½ 𝑂2 + 𝐻2 𝑂 + 2𝑒 − → 2𝑂𝐻 − (1)
Denna reaktion konsumerar syre och vatten och ger hydroxidjoner som produkt. Detta betyder
att när det inte finns något syre eller vatten vid katoden kan inte den katodiska reaktionen ske
och strömmen avtar. Katjoner vandrar till katoden vilket i betong till stor del består av
kalciumjoner. Dessa reagerar med hydroxidjoner vid katoden och bildar kalciumhydroxid
vilket höjer pH och förstärker det passiva oxidskiktet på armeringen. För elektroosmos sker
katodreaktionerna oftast utanför objektet som ska dräneras och påverkar således inte
betongen.
En annan möjlig katodreaktion vid låga potentialer är vätgasutveckling. I betong sker det
teoretiskt vid -1,06 V mot en Cu/CuSO4 referenselektrod vid pH 12, temperaturen 25 °C och
atmosfärs tryck. Dock krävs en viss överspänning och laboratorieundersökningar har visat att
den praktiska potentialen är cirka -1,15 V mot Cu/CuSO4 [16]. Reaktionen för
vätgasutveckling ses nedan:
2𝐻2 𝑂 + 2𝑒 − → 𝐻2 (𝑔) + 2𝑂𝐻 − (2)
På grund av vätgasutvecklingen begränsar man skyddsströmmen så att man ligger positivare
än potentialer som ger vätgasutveckling på grund av att vätgasen har flera negativa effekter.
Beroende på katodens placering i fallet med elektroosmos kanske vätgasutveckling är ett
problem eftersom katoden är placerad utanför betongen.
Om anoden består av ett olösligt material är den dominerande anodreaktionen för katodiskt
skydd i alkalisk betong:
2𝑂𝐻 − → ½𝑂2 + 𝐻2 𝑂 + 2𝑒 − (3)
Som framgår av reaktion (3) bildas syrgas och vatten från hydroxidjoner. Detta leder till att en
viss pH sänkning sker genom att hydroxidjonerna förbrukas. Av reaktionen framgår det också
att det bildas vatten vid anoden. Från den balanserade reaktionsformeln framgår det att det
bildas en vattenmolekyl per två elektroner. För dränering med elektroosmos är det negativt att
vatten produceras vid anoden men eftersom det endast bildas en vattenmolekyl per två
elektroner och att jonerna transporterar flera vattenmolekyler kan det antas att nettoeffekton
fortfarande är vattenutdrivning mot katoden. I mindre alkalisk betong, som till exempel äldre
karbonatiserad betong, kan en alternativ anodreaktion ske:
𝐻2 𝑂 → ½𝑂2 + 2𝐻 + + 2𝑒 − (4)
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En av produkterna från reaktionen är vätejoner vilka bidrar till en sänkning av pH. Denna
reaktion är icke önskvärd eftersom den leder till försurning runt elektroden vilket påverkar
betongens egenskaper.
Den väsentliga skillnaden mellan katodiskt skydd och elektroosmos är att katoden för
katodiskt skydd är armeringen och att den för elektroosmos ofta ligger utanför betongen.
Detta betyder att de joner som vandrar in till armeringen vid katodiskt skydd kommer att
vandra ur betongen för elektroosmos. För elektroosmos kommer katjoner som finns betongen,
till exempel Ca2+, Na+ och K+ att vandra ut ur betongen till katoden medan anjoner som Clkommer vandra in i betongen och ackumuleras vid anoden. Förutom en negativ inverkan ur
korrosionssynpunkt, nämligen att klorider vandrar in i betongen, kan även i alkalisk betong
klorgasutveckling ske vid anoden:
2𝐶𝑙 − → 𝐶𝑙2 (𝑔) + 2𝑒 − (5)
Vid för höga pålagda strömmar och potentialer kan ogynnsamma reaktioner ske vid både
anod och katod. Vid för höga strömmar då större mängder vätgas vid katoden och syrgas vid
anoden produceras kan strömmen blockeras på grund av att gaserna inte hinner diffundera
bort från elektrodytorna. Det är därför viktigt att kontrollera strömmar och mäta potentialer
vid elektroderna. Potentialer kan mätas med referenselektroder, till exempel av MnO2/Mn2O3.
Standardpotentialer för ovan beskrivna reaktioner kan ses i Tabell 1. Dessa gäller vid
standardförhållanden men bör ändå kunna ge en fingervisning om reaktionsbetingelserna vid
elektroderna och vilka potentialer som bör undvikas.
Tabell 1 Standardpotentialer för reaktioner relaterade till elektroosmos där potentialen är angiven
mot vätgaselektrod [17].

Reaktion
1
2
3
4
5

E° [V]
0,4
-0,83
-0,4
-1,23
-1,4

Standardpotentialerna är termodynamiska värden och talar enbart om vad som är möjligt.
Kinetiken, det vill säga hur fort reaktionerna går, spelar stor roll i praktiken. Kinetiken brukar
sägas vara kontrollerad av masstransport och elektronöverföringshastigheten och för
elektroosmos bör det hastighetsbestämmande steget för reaktionerna och därmed strömmen
vara masstransport. För att få en ström mellan elektroderna krävs tillräckligt med reaktanter,
det vill säga syre, hydroxidjoner och vatten för de dominerande reaktionerna vid elektroderna.
När vattnet i betongen förbrukats av elektrodreaktionerna eller transporterats ut ur betongen
ökar resistiviteten och strömmen går ner på grund av att joner inte längre kan migrera mot
elektroderna.

2.4

Elektroosmotisk puls

Användning av en pulsad likström för elektroosmos började få genomslag på 1990-talet. En
av de första källorna är ett svenskt patent från 1983, Elektrisk och elektronisk metod för
uttorkning och försegling av byggnadsväggar av sten och betong [18], där det anges att en
växelström används för upptorkning av väggar. Detta patent följdes upp av ytterligare ett

6

 Swerea KIMAB
13893-1

patent 1987, Förfarande och anordning för avvisning av fukt i armerade byggnadselement och
för förhindrande av inträngning av fukt i byggnadselementen [19]. Utformningen på hur de
elektriska pulserna ska utformas, tider för positiv, neutral och negativ potential har sedan dess
utvecklats. Det finns många patent inom området med olika utvecklingar av hur den elektriska
pulsen ska se ut, se Figur 3 som exempel. Dock finns få vetenskapliga artiklar där pulsning
jämförs med likström eller effekten av olika utformning på de elektriska pulserna.
Anledningen till att man använder pulsad teknik sägs vara att den är mer effektiv än likström
och påverkar elektroderna och betongen mindre. Det anges också att den pulsade tekniken
inte torkar ut betongen och att en viss fukthalt är bra för betongen. Det skrivs även att om
betongen torkat ut helt och zeta-potentialen inte längre finns, så strömmar vatten tillbaka in i
väggen.

Figur 3 Exempel på utformning av puls med korta perioder av omvänd polaritet och en kort period
utan pålagd spänning [20].

2.5

Läckströmskorrosion på armeringen

För elektroosmos i betong installeras elektroder i närheten av ytan av en betongvägg. Emellan
elektroderna finns ofta armering. Eftersom armeringen hamnar i potentialfältet mellan
elektroderna finns det risk för läckströmskorrosion. Där strömmen går in i armeringen
kommer katodreaktioner att ske och där strömmen går ut sker anodreaktioner. Eftersom
armeringen inte består av ett olösligt material utan av stål kommer anodreaktionen vara
upplösning av järn:
𝐹𝑒 → 𝐹𝑒 2+ + 2𝑒 − (6)
Hur kraftig läckströmskorrosionen blir beror på hur stor del av strömmen som går genom
armeringen vilket beror på skillnaden i motståndet att leda strömmen via armeringen och via
betongen. I och med att järn har en mycket låg resistivitet jämfört med betong kan resistansen
genom armeringen försummas. Den dominerande resistansen för ström genom armeringen
blir övergångsmotståndet mellan betong och armering. En grov uppskattning av
övergångsmotståndet ges av McCoys formel:
0,315 ∗ 𝜌
𝑅=
(2)
√𝐴
Där ρ är resistivitet och A arean. Låt säga att en fuktig betongvägg har en area av 1 m 2 och att
resistiviteten är 100 Ωm. Av denna area utgörs 5% av armering och armeringens diameter är 1
cm. För denna uppställning kan jordtagsmotståndet för ströminträdet i armeringen uppskattas
till:
7
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𝑅=

0,315 ∗ 100

= 630 𝛺
√0,05
Eftersom strömmen går ut på andra sidan armeringen behövs det dubbla jordtagsmotståndet
vilket ger 1260 Ω för ström genom armeringen. För strömmen genom betongen vid sidan av
armeringen kan elektrolytmotståndet beräknas genom:
𝐿∗𝜌
𝑅=
(3)
𝐴
Där L är längden, ρ resistansen och A arean. För ström genom betongen blir motståndet då:
0,01 ∗ 100
𝑅=
= 1,05 𝛺
0,95
I exemplet är motståndet genom betongen cirka en tusendel jämfört med övergångsmotståndet
för ström genom armeringen vilket betyder att i princip all ström går genom betongen. Ökar
däremot längden där strömmen kan gå genom armeringen istället för betong blir situationen
annorlunda. Om betongväggen har två lager armering med ett avstånd från varandra på 10 cm
som har elektrisk kontakt kommer 1% av strömmen gå igenom armeringen (L ökar från 0,01
m till 0,1 m). Detta är ingen stor siffra men i och med att systemet står på under en lång tid
kan det ändå påverka armeringen. För en given strömutmatning kan massförlusten genom
läckströmskorrosionen beräknas med hjälp av Faradays formel:
𝐼∗𝑡∗𝑀
𝑚=
(4)
𝐹∗𝑧
Där I [A] är strömmen, t [s] tiden, M [g/mol] molmassan, F [C/mol] Faradays konstant och z
antal överförda elektroner. För en ström i på 20 mA/m2 i exemplet ovan med dubbelarmering
som står på i en månad blir massförlusten på armeringen:
𝑔
(0,02 ∗ 0,01)[𝐴] ∗ (60 ∗ 60 ∗ 24 ∗ 30)[𝑠] ∗ 55,933[
]
𝑚𝑜𝑙 = 0,15 𝑔
𝑚=
𝐶
96485 [
]∗2
𝑚𝑜𝑙
Denna beräkning förutsätter konstant ström över perioden men i och med att resistiviteten
ökar i takt med att betongen torkar ut kommer både strömmen och läckströmskorrosionen att
minska.
Om strömmen kan gå längre sträckor genom armeringen istället för betongen, till exempel på
grund av hur elektroderna är placerade, kommer större delar av strömmen gå genom
armeringen. För att minimera sådana effekter är det viktigt att strömmen kan gå rakt genom
väggen mellan elektroderna. Om till exempel ett nät används som anod på insidan som täcker
en hel vägg behöver många katoder finnas fördelade på andra sidan väggen.
Om armeringen tar upp ström och går genom armeringen är inte bara läckströmskorrosionen
ett problem. Strömmen genom armeringen kommer inte bidra till den elektroosmotiska
effekten eftersom denna ström inte transporterar några vattenmolekyler.
Nedan följer ett antal publikationer som rapporterar om erfarenheter både från
laboratorieprovningar och också fältförsök som har gjorts. Värt att notera är att ingen av dessa
publikationer är publicerade i vetenskapliga tidsskrifter utan är mer i formen av
konferensbidrag eller tekniska rapporter från företag.
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2.6

Provningar gjorda av US Army Corps of Engineers

US Army Corps of Engineers kan vara de som har mest samlad erfarenhet av pulsad
elektroosmos då de genomfört både laborativa och fullskaliga tester. Mycket av det som
testats finns beskrivet i rapporterna ERDC/CERL TR-02-21 [4] och ERDS/CERL TR-09-23
[5].
En av de första källorna inom elektroosmos från US Army Corps of Engineers är från 1998
[3]. Ett elektroosmos system installerades i källare där problem fanns med vatteninträngning.
Källarens golvyta var 12,2 × 5,5 m. Sprickor i golv lagades med cement. 83 stycken
instickselektroder av gummigrafit användes som anoder i borrade hål i alla fyra väggar med
46 cm mellanrum. Tre katoder i form av kopparstavar fanns utanför, varav två fanns utanför
samma vägg. Grundvattennivån direkt utanför källarväggen loggades under
provningsperioden. Effekten för systemet loggades och gick från cirka 43 W till 8 W på 5
månader. Väggens relativa fuktighet gick från 96% till 88%.
I en andra rapport har en laboratorieundersökning genomförts för att undersöka förmågan att
flytta vatten genom betongblock med hjälp av en likström. Permeabiliteten för olika
vattencementtal (vct) provades med olika metoder. För provningarna användes betong med
vct 0,45 – 0,72, och två olika tjocklekar på betongblock användes, 5 cm och10 cm. 30 V lades
på mellan elektroderna på varsin sida om betongblocket där vatten fanns på två sidor. NaCl
hade tillförts vattnet med 580 mg/l för att öka konduktiviteten. Mängden vatten som flödat
genom betongen samlades upp och vägdes för att kunna beräkna flödeshastigheten. En
referensuppställning utan pålagd ström användes och där kunde inget vattenflöde konstateras.
För test med pålagd spänning har mängden vatten som dissocierats på grund av
elektrodreaktioner beräknats. För detta har reaktioner där vatten är reaktant använts både för
katod- och anodreaktion.
Provning med vct 0,72 och tjocklek 10 cm visade att det sker först en topp av strömmen som
sedan dalar följt av en platå. Därefter avtar strömmen linjärt ner till noll efter 140 h. Värt att
notera är att strömmen gått ner till noll även fast det är gott om vatten vid sidan av
betongblocket. Platån kallas för steady state och i detta läge var strömmen relativt konstant.
Att strömmen går ner till noll förklaras med att porerna sätts igen och att jonerna tar slut. För
steady state platån beräknas medelflödet för de olika proverna. Olika vct visade sig spela liten
roll då proverna med samma tjocklek hade samma storleksordning på flödet, ~0,1-0,4 g/h. För
tjocklek på 5 cm var flödet 0,20-1,3 g/h. Detta elektroosmotiska flöde jämfördes med ett
hydrauliskt flöde från en 305 cm vattenpelare (10 fot) där det elektroosmotiska flödet då var
två cirka hundra gånger större.
Elektroderna undersöktes efter provningarna med elektronmikroskopi och energidispersiv
spektroskopi varvid det verifierades att det vid katodsidan av betongen samlats kalcium. Vid
anodsidan hade halterna av kisel och aluminium ökat. Enligt värdena hade kloridhalten ökat
på katodsidan medan inga klorider detekterats på anodsidan. Detta är tvärt om mot vad man
förväntar sig men ingen kommentar finns i rapporten kring detta. Elektroosmotiska
permeabiliteten, Ke, anges vara 6,5×10-7 cm/s/V/cm vilket anges vara cirka 100 gånger lägre
än för lerig jord.
Ett elektroosmotiskt pulssystem installerades sedan i två olika källare på källarväggarna för
att utvärdera tekniken praktiskt. Här påpekas vikten av att täta ordentligt mellan anoden och
betongen så att vatten ej kan samlas här vilket skulle öka risken för sänkt pH med
efterföljande negativa effekter.
Den senare rapporten ERDC/CERL TR-09023 är mer inriktad på praktiska tester och utröna
huruvida det finns risk för gnistbildning ett elektroosmotiskt dräneringssystem och hur stor
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vätgasproduktionen blir. Fälttförsök med fullskalig installation genomfördes på en typ av
förråd under mark. Innan de fullskaliga testerna byggdes en miniatyrmodell av förrådet som
provades i laboratorium. Det provades också ett system för att hindra läckströmskorrosion på
armeringen, se Figur 4. Varistorer och dioder användes på ett sådant sätt att ström som går in i
armeringen leds den tillbaka till anoden. Eftersom pulsad teknik med en kort tid med omvänd
polarisation användes behövdes varistorer och dioder mellan både anod och armering, och
armering och katod.

Figur 4 Schematisk uppställning över ett system för att minska läckströmskorrosionen på armeringen
[5].

Provbitar av armeringsjärn med möjlighet att mäta potentialen på installerades också på olika
djup i betongen. Provbitarna av armeringsjärn uppvisade katodisk polarisation. Anledningen
till detta tros vara att provbitarna fick en katodisk ström från den riktiga armeringen.
Mätresultaten är svårtolkade och kan påverkas av att läckström läckt från andra föremål än
bara armeringen. Det föreslogs att det elektrosomotiska pulssystemet skapar läckström på
armeringen.
Den relativa fuktighalten loggades över tiden på tre olika platser för olika djup i väggen; ytan,
2,5, 12,7 och 25,4 cm in i väggen (1, 5 och 10 tum). För djupet 12,7 och 25,4 cm var den
relativa fuktigheten inledningsvis 90-100% men efter cirka fem månader låg den stabilt på 2040%.

2.7

Trinitydammen, Kalifornien [21]

Ett elektroosmotiskt dräneringssystem installerades i en betongvägg i ett bergrumsliknande
kammare med RH på 100%. Som elektroder användes mixed metal oxide (MMO) belagda
titannätsband. Även insticksliknande elektroder av MMO belagda titanelektroder användes
som anod. Skåror för remsorna gjordes i väggen och fylldes sedan igen med cement. För
katoderna borrades hål igenom betongen in i berget på andra sidan som katoden stacks in i.
Två MMO belagda titanband horisontellt placerade på väggen som var ca 14 × 2 m
installerades. En skiss över installationen framgår i Figur 5.
Den pålagda totala strömmen för systemet var inledningsvis 4,4 A för en vägg på cirka
14,3×2 m. Under 15 veckors provning så sjönk strömmen och resistansen ökade vilket tyder
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på att betongväggen torkade, vilket också kunde ses på bilder före och efter att
elektroosmossystemet installerats. Efter 15 veckor hade strömmen sjunkit till cirka 1,6 A. I
detta system hade armeringen anslutits och en viss skyddsström matades till armeringen.

Figur 5 Elektroosmotiskt dräneringssystem installerat på betongvägg vid Trinity dammen [21].

2.8

MTRC’s
Hong
Kong
Pedestrian
system
tunnelbanestation Walthamstow i London [22]

och

I artikeln ges exempel på installationer där man installerat elektroosmotiskt dränering. I
tunnelbanan i Hong-Kong installerades ett elektroosmos system i en vägg för att skydda konst
på väggen mot fukt. I källaren på Hong Kong International Financial Centre finns även data
från ett elektroosmossystem. Det finns inga uppgifter om storlek på installationen men man
visar att initialt var strömmen 200 mA men efter en vecka var den mindre än 10 mA. Den
relativa fuktigheten i väggen hade då gått från 100% till 83%. London Underground
Walthamstow station och Tafjord dammen i Norge anges även som lyckade installationer.

2.9

Elektroosmos på tegelsten och tegelvägg [23]

I laboratorium fuktades tegelstenar tills de innehöll 10% vatten. En spänning på 50 V lades på
vilket gav en strömtäthet på 700 mA/m2.
På grund av experimentets utformning leddes inget vatten ur tegelstenarna men man kunde se
att vatten flyttade sig mot katoden. En sänkning av pH-värdet vid anoden var tydlig.
På en vägg till ett tegelhus installerades ett elektroosmotiskt dräneringssystem som ett
fältförsök. Väggen var 191×247×11 cm. På grund av att inerta elektroder ansågs vara för dyrt
användes järnbaserade elektroder.
Inledningsvis lades en ström på 20 mA på men den höjdes till 60 mA och försöket pågick i
nio dagar. I sex dagar var motståndet konstant men ökade sedan kraftigt. Denna ökning antogs
bero på att kontakten mellan anod och vägg blivit dålig vilket kan berott på elektroosmosen.
Det konstaterades att fuktigheten runt katoden ökat efter 2-3 dagar. Fältförsöket ansågs
fungera bättre än laboratorieundersökningarna.
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2.10 Laboratorieundersökning av elektroosmos i sandsten och
tegel [24]
I denna undersökning bestäms den elektroosmotiska transportkoefficienten för sandsten och
tegel. Sandstenens porradie bestämdes till 10 µm och teglets till 0,4 µm. Proverna hade
förvarats i saltlösningar innan en spänning lades på dem. För förhandslagring i NaCl användes
koncentrationen 1,7 M och för Na2SO4 var koncentrationen 0,6 M. Fältstyrkan 200 V/m lades
på sandstenen och 100 V/m för tegel. Ingen information om strömmar ges.
För sandstenen bestämdes den elektroosmotiska rörligheten till cirka 10-9 m2/Vs och för tegel
cirka 10-10 m2/Vs. För prover med förhandslagring i Na2SO4 kunde inte genomströmningen av
vatten mätas på grund av att saltet kristallerade och täppte igen porerna. De framtagna
värdena för den elektroosmotiska rörligheten jämförs sedan med koefficienter för
kapillärkraften och man kommer fram till att den elektroosmotiska rörligheten endast medger
att man kan motverka en stigningshöjd på 1 mm i sandsten och 10 cm i tegel. Ingen
utvärdering av betong har gjorts i denna studie.

2.11 Utvärdering av SINTEF [25]
SINTEF har i en rapport utvärderat olika typer av metoder för att torka fuktiga betongväggar,
bland annat elektroosmos. Ett elektroosmotiskt dräneringssystem installeras i en äldre
källarvägg där det uppstått problem med fukt. En del av väggen låg under mark och en del
över men ingen information erhålls om hur det elektroosmotiska dräneringssystemet var
installerat eller strömmar och potentialer som använts.
Under testperioden minskade inte fukten i väggen som mättes på olika höjder. Författarna
anser dock att man inte ska dra för stora slutsatser av försöket eftersom omgivningens fukthalt
varit mycket hög och det konstaterades stora sprickor i betongen.

3

Diskussion

Teorin för elektroosmos har sedan 1800-talet utvecklats och det finns idag modeller för varför
fenomenet uppkommer och vilka parametrar som har betydelse. Kunskapen har framför allt
använts för att stabilisera leriga jordar. Där finns det mycket erfarenhet eftersom man
tillämpat elektroosmos under en lång tid. Tillämpning av elektroosmos för att dränera betong
är dock ett område som inte är väl undersökt. En anledning till detta är att dränering med
elektroosmos inte fått fotfäste förrän på 1990-talet. Metoden har dessutom mötts av stor
skepsis från många håll. Detta kan bero på att det inte klarlagts på ett vetenskapligt sätt vari
metodens begränsningar och möjligheter ligger. Provningar har genomförts där man på olika
sätt påvisat ett vattenflöde genom till exempel betong. Där som installationer gjorts och
dokumenterats är det inte alltid klart hur stor den elektroosmotiska effekten är eftersom man
ofta genomför reparationer och dylikt vid installation av ett elektroosmotiskt
dräneringssystem. En annan viktig faktor som har stor betydelse är den omgivande miljön
som varierar med väder och årstider. Det är dock inte helt enkelt att genomföra provningar av
elektroosmotisk dränering helt fritt från yttre påverkan.
För att få en så bra strömspridning som möjligt bör anoder av MMO belagda titannät
användas. Dessa kan fästas så att de täcker en hel vägg som ska torkas. Om anoder av
instickstyp används finns risk att vissa områden inte får en tillräcklig ström så att ingen
fuktutdrivning kan ske. Viktigt är också katodens utformning för att få ett effektivt
potentialfält för avfuktning. Dels har katoder använts i form av kopparspett eller förkopprade
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spett som drivits ner i marken utanför väggen och dels genom att borra genomgående hål i
betongen och placera katoden utanför betongväggen. I praktiken bör flera katoder användas
jämnt fördelade över ytan som ska torkas, antingen via ett flertal kopparspett i marken utanför
eller genom att flertalet katoder borras och förs igenom väggen.
En pH sänkning vid anoden kommer att ske för ett elektroosmotiskt dräneringssystem men
andra effekter av elektrodreaktioner bör kunna kontrolleras genom att använda
referenselektroder och andra övervakningssystem för strömmar, potentialer och fuktigheter.
Ökad övervakning av flera yttre parametrar är också nödvändig för fältprovningar som till
exempel grundvattennivå och nederbörd för att utvärdera effekten av elektroosmos.
I flera av både laboratorieprovningarna och fältförsöken minskade strömbehovet efter att
elektroosmotiskt dräneringssystem installerats och låtits verka en period. Detta ligger i linje
med att för en pålagd spänning så kommer strömmen att minska då resistiviteten ökar vilket
sker vid en avfuktning av betongen. Dock rapporterades det också fall där strömmen gick ned
på grund av att betongens porer blivit igentäppta under provperioden. Detta är ytterligare en
anledning till varför flera olika parametrar bör övervakas för ett elektroosmotiskt
dräneringssystem. Att enbart titta på ström för att avgöra väggens fuktighet kan vara
missvisande eftersom resistiviteten i betongen kan öka av andra anledningar än att den blir
mindre fuktig.
I praktiska fall där betongen varit väldigt fuktig har elektroosmos inte fungerat för att torka
betongen. Det finns flera tänkbara orsaker till varför elektroosmosen inte varit effektiv i dessa
fall. En anledning kan vara att det funnits ett för starkt hydrodynamiskt flöde in i betongen
och att det elektroosmotiska flödet varit för lågt för att motverka detta. I litteraturen skiljer sig
åsikterna åt om hur stor den teoretiska effekten av elektroosmos kan vara [4] [24]. En annan
tänkbar anledning till att elektroosmosen inte kan avfukta en betongvägg utsatt för en
fuktpåverkan från omgivningen kan också vara att det funnits för stora sprickor eller andra
defekter i betongen där fukt kan tränga in. Elektroosmos fungerar effektivt endast i kapillärer
där flödet från elektroosmos är högre en flödet in i betongen. I praktiken kan det vara svårt att
på förhand avgöra vilka av dessa som påverkar mest.
Katodiskt skydd har använts i betong sedan 1970-talet. Här används en likström för att
polarisera armeringen så att denna skyddas mot korrosion. Potentialer och strömmar
kontrolleras noggrant för att undvika icke önskvärda reaktioner som till exempel
vätgasutveckling. De problem som anges vara grunden för att använda en pulsad likström
med korta intervall av omvänd potential har inte påträffats under användning av katodiskt
skydd i betong. Hänvisningar finns till ryska och tyska studier angående elektroosmos med
pulsad ström men dessa har inte gått att hitta, eventuellt på grund av språkförbistring.
Eftersom det inte finns några tydliga källor som visar på de positiva effekterna med att
använda en pulsad ström för elektroosmotisk dränering kan nyttan med den pulsade tekniken
ifrågasättas. Vidare studier behövs för att klargöra skillnaden i dräneringsförmåga och
inverkan på elektroderna mellan ren likström och en pulsad likström.
Det finns en rad parametrar som behöver studeras både i laboratorium och i fält för att
definiera vilka begränsningar och möjligheter som finns för dränering med elektroosmos i
betongväggar. Eftersom det finns indikationer på att elektroosmos kan ha en bättre effekt med
pulsad ström än ren likström bör detta område undersökas närmare. En jämförelse i
laboratorium mellan ren likström, pulsad likström och pulsad likström med kort tid av
omvänd polarisation kan möjligen utreda dessa fenomen. Provningar i laboratorium kan också
genomföras på olika konfigurationer av armering för att avgöra hur stor läckströmspåverkan
blir. Det kan innefatta både olika typer av armeringar samt placering av elektroder men också
lösningar för att minska läckströmspåverkan.
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4

Slutsatser

Från litteraturstudien kring elektroosmotisk dränering kan följande slutsatser medges:
 Teorin medger fukttransport genom elektroosmos i porösa material, de exakta
mekanismerna i betong är dock inte helt klarlagda.
 Det finns inga till få publikationer i vetenskapliga tidskrifter kring elektroosmos i
betong.
 Design på elektroder och hur dessa placeras har stor betydelse för effektiv dränering.
 Inga tydliga belägg för de positiva effekterna för elektroosmos med pulsad ström har
hittats.
 Övervakning av utmatad ström och spänning samt fukt i betongen kontinuerligt är
nödvändigt. Betongens fuktighet bör mätas under en relativt lång period.

5

Fortsatt arbete

För fortsatt arbete rekommenderas framför allt provningar i kontrollerade miljöer där yttre
faktorer kan kontrolleras för att verkligen utvärdera effekten av elektroosmos i betong. Sådana
studier kan innefatta utvärdering av placering och geometrier av anod och katod. Vidare bör
även en pulsad ström utvärderas för att avgöra om olika typer av pulsning har några positiva
effekter på vattentransporten. Fortsatt arbete kan även innefatta att hitta lösningar för att
minimera läckströmskorrosion på armeringen i betongen. Insamling av mätvärden från någon
eller några befintliga installationer i fält bör också göras kontinuerligt under en längre period.
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