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Dränering av betong med elektroosmos - 
Modelleringsstudie 

Sammanfattning 
Det finns idag kommersiella metoder för att minska fuktigheten i material med hjälp av 

elektroosmos. Exempel på områden där elektroosmos används är till exempel för att avfukta 

jordar och betong. Mekanismerna är dock inte helt klargjorda vilket gör det svårt att förutsäga 

när elektroosmotisk dränering kommer att fungera eller inte. 

I den här rapporten används en mekanistisk modell för att undersöka elektroosmotisk 

dränering av vatten från betong. Fokus ligger i huvudsak på att förstå hur sammansättningen 

av joner i betongen påverkar vattentransporten. Grundidén är att vattenmolekyler binds till 

laddade joner som rör sig i ett elektriskt fält. 

Studien tyder på att den traditionella elektroosmostekniken fungerar dåligt i de undersökta 

betongtyperna. Sammansättningen av porlösningen i betongen saknar den koncentration av 

katjoner som behövs för att effektivt dränera vatten. Det höga pH-värdet i porlösningen gör 

istället att vatten dras in i betongen eftersom de negativt laddade hydroxidjonerna (anjoner) 

binder vattenmolekyler. Dessutom sker utarmning av joner nära anoden ganska fort vilket 

försvårar flödet av vatten. Ett sätt att kringgå att vatten dras in i betongen kan vara att istället 

flytta ut anoden från betongen och istället placera den i jorden i betongens närhet. 

Betongens armering kan korrodera vid elektroosmos. Armeringens form och placering 

påverkar hur stort korrosionsangreppet blir. 
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1 Inledning 
Vid elektroosmos rör sig laddade partiklar (joner) i ett elektriskt fält mellan en positiv 

elektrod (anod) och en negativ elektrod (katod). Denna rörelse ger ett vattenflöde. 

Generellt så sker masstransport av laddade partiklar i bulklösning på grund av 

koncentrationsgradienter (diffusion), ett pålagt elektriskt fält (migration) och det konvektiva 

flödet från till exempel tryck (konvektion). [1] Dessa processer påverkar vattenflödet eftersom 

många laddade partiklar kan bilda komplex med vattenmolekyler genom så kallad 

hydratisering. [2, 3] Antalet vattenmolekyler som anges bindas varierar för många joner i 

litteraturen.  Det primära hydratiseringstalet är det vanligaste för att ange antalet molekyler 

som är starkt bundna till jonen och medföljer när jonen rör sig. [3] 

För porösa material kan kapillärväggarna också ha en viss roll för vattenflödet om dessa är 

laddade och bildar ett elektriskt dubbelskikt. Anledningen är att dubbelskiktet ger en 

laddningsseparation för partiklarna i kapillären och att partiklarna kan föra med sig vatten. 

Partiklarna i det elektriska dubbelskiktet är immobila och nära kapillärväggen semi-immobila 

inom det diffusiva lagret eller fullt mobila i bulklösningen. För en negativt laddad vägg laddar 

katjoner dubbelskiktet och finns i överskott i det diffusiva lagret. När ett elektriskt fält läggs 

på skapas först ett flöde av vatten i det diffusiva lagret där katjonkoncentrationen är som 

högst. Eventuellt inducerar detta flöde ett flöde i resten av kapillären som rör sig mot katoden. 

Ett mått på i vilken mån vatten kan dras ut ur ett material på grund av den laddade 

kapillärväggen är zetapotentialen (ζ). Denna potential är potentialskillnaden mellan 

kapillärväggen och utsidan av dubbelskiktet. Ett krav för att skapa ett vattenflöde är att det 

finns tillräckligt med katjoner för att ladda dubbelskiktet och som kan röra sig i det diffusiva 

lagret. [4] 

När det talas om elektroosmos är det enkelt att felaktigt endast ta hänsyn till flödet till följd av 

de laddade kapillärväggarna, det så kallade elektroosmotiska flödet. Bidraget från 

masstransport från vattenbärande partiklar genom diffusion, migration och konvektion i 

bulken av porerna är ofta betydande och bör därför tas med i beräkningar. Normalt så minskar 

bidraget till vattenflödet från dubbelskiktet om diametern på kapillären ökar. En mekanistisk 

modell gör det möjligt att undersöka vikten för dessa processer på ett enkelt sätt. En sådan 

modell används i denna rapport för att i detalj studera dränering av vatten från betong med 

den elektroosmotiska tekniken. 
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2 Teori 
Tillvägagångsättet för att analysera elektroosmosen är att sätta upp och använda en 

mekanistisk modell som innehåller de flesta viktiga masstransportegenskaperna i en lösning. 

Symbolerna som används i modelleringsekvationerna förklaras i kapitel 6. 

2.1 Matematisk modell 
Denna modell tar hänsyn till den elektrokemiska drivkraften skapad av det elektriska fält som 

genereras av elektroderna. Trycket från omgivningen och förändringar av lösningens 

volymsfraktion (d.v.s. fyllning och tömning av porerna) utelämnas för enkelhetens skull.  

Modellen löser massbalanser för varje jonslag, i, över de vätskefyllda porerna i ett poröst 

medium. Balanserna uttrycks som [1]: 

 i

i N
t

c





      (1) 

Flödet, N, av varje jonslag ges av följande förenklade uttryck: 
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Bidraget från den laddade kapillärväggen kan införas i modellen genom att lägga till följande 

flödesterm i högerledet av ekvation (2) (härledd från [4]): 

x

V
N walledch












 0

arg      (3) 

Porlösningen är inte ideal, vilket tas med i modellen genom användning av aktiviteter istället 

för koncentrationer. Aktiviteten fås genom multiplikation av koncentrationen med 

aktivitetskonstanten, enligt: 

iii ca         (4) 

Aktivitetskonstanten ges av Davies lag [5]: 

)2.0
1

(51.0lg 2 I
I

I
zii 


     (5) 

där jonstyrkan beräknas från: 

i

i

i czI   22/1      (6) 

För att bevara elektroneutralitet i lösningen ska villkoret för elektroneutralitet uppfyllas, vilket 

beskrivs av: 

0 i

i

i cz       (7) 

Den elektriska potentialen beräknas från att laddningen är oförändrad över porlösningen, 

enligt uttrycket: 

0 i       (8) 

Strömtätheten är lika med summan av flödet av joner, enligt: 

i

i

i NzFi        (9) 
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Transporten av vatten till eller från betongen fås från flödet av varje jonslag multiplicerat med 

hydratiseringstalet. Hydratiseringstal är tagna från litteraturen och finns i Tabell 4. 

De elektrokemiska reaktionerna vid anod och katod beskrivs med följande anodiska och 

katodiska Tafelekvationer: 

a

a
A

EV

a ii
00

0 10


      (10) 

 
c

capp

A

EVV

c ii
0

100



      (11) 
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2.2 Modellparametrar 
Elektroderna i den elektroosmotiska utrustningen utsätts för elektrokemiska reaktioner. Då 

lösningen i betongens porer vanligtvis är alkaliskt är det följande reaktioner som med största 

sannolikhet sker: 

 

Vid anoden 

2OH
-
 → ½ O2 + H2O + 2 e

-
    (R1) 

 

Vid katoden 

½ O2 + H2O + 2 e
-
 → 2 OH

-
    (R2) 

2 H2O + 2 e
-
 → H2 (g) + 2 OH

-
    (R3) 

 

I Tabell 1 anges de elektrokemiska reaktionsparametrarna. Katoden antas bestå mest av 

koppar och anoden av titan belagt med ädelmetallskikt (MMO). 

Tabell 1. Kinetiska parametrar för elektrokemiska reaktioner vid elektroderna. 

Reaktion Utbytesströmtäthet, i0 Tafellutning, A Normalpotential, E0 

R1 1
.
10

-7
 A/m

2
 [6] 40 mV/decade [6] -0,642 V vs SCE [7] 

R2 1
.
10

-5.
cO2  A/m

2
 [8] 180 mV/decade [8] 0,242 V vs SCE [8] 

R3 0,01 A/m
2
 [9] 37 mV/decade [9] -1,070 V vs SCE [7] 

 

Systemet av möjliga reaktioner i porlösningen visas i Tabell 2. 
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Tabell 2. Reaktionssystem i porlösningen. [10, 11] 

Reaktion Jämviktskonstant 

  Al
3+

 + H2O ↔ AlOH
2+

 + H
+
 logK=-4,997 

  Al
3+

 + 2H2O ↔ Al(OH)2
+
 + 2H

+
 logK=-10,094 

  Al
3+

 + 3H2O ↔ Al(OH)3 + 3H
+
 logK=-16,791 

  Al
3+

 + 4H2O ↔ Al(OH)4
-
 + 4H

+
 logK=-22,688 

Ca
2+

 + H2O ↔ CaOH
+
 + H

+
 logK=-12,697 

H
+
+ SO4

2-
 ↔ HSO4

+
 logK=1,99 

Al
3+

 + SO4
2-

 ↔ AlSO4
+
 logK=3,89 

Al
3+

 + 2SO4
2-

 ↔ Al(SO4)2
-
 logK=4,92 

Ca
2+

 + SO4
2-

 ↔ CaSO4 logK=2,36 

Na
+
 + SO4

2-
 ↔ NaSO4

-
 logK=0,73 

 

I Tabell 3 visas några typiska sammansättningar för porlösningar i betong. [12] Reaktionerna i 

Tabell 2 är baserade på dessa sammansättningar. Det bör påpekas att värdena i referens [12] 

inte ger en laddningsneutral lösning. Detta kompenseras genom att beräkna 

kaliumjonskoncentration från elektroneutralitetsvillkoret (ekv. 7). 

Tabell 3. Sammansättning för två typer av tre månader gammal porvätska från olika 

betongkvaliteter.[12] 

Species I - Anläggningscement II - Slite std 

Na
+ 

28 mol/m
3 

63 mol/m
3
 

K
+ 

83 mol/m
3 
(från elektroneutralitet) 280 mol/m

3
 (från elektroneutralitet) 

Ca
2+ 

0,9 mol/m
3
 1,0 mol/m

3
 

Si 0,8 mol/m
3
 (försummad i modellen) - 

Al
3+ 

0,04 mol/m
3
 - 

OH
- 

114 mol/m
3
 380 mol/m

3
 

SO4
2- 

0,04 mol/m
3
 - 

Cl
- 

< 2 mg/l (2 mg/l i modellen) 2-5 mg/l (2 mg/l i modellen) 

Fe
2+ 

< 0,02 mol/m
3
 (försummad i modellen) <0,02 mol/m

3
 (försummad i modellen) 

pH 13,06 13,6 

 

På grund av skillnader i litteraturen prövas två uppsättningar med hydratiseringstal. 

Hydratiseringstalen visas i Tabell 4. För salt med hydroxidjoner antas det att varje 

hydroxidjon ersätts med en vattenmolekyl. Till exempel så har Al(OH)4
-
 ett hydratiseringstal 

på 4,68. 
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Tabell 4. Hydratiseringstal. 

Jonslag Uppsättning 1 Uppsättning 2 

Na
+ 

0,30 [4] 4 [4, 5] 

K
+ 

0 [4, 5] 0 [4, 5] 

Ca
2+ 

2,09 [4] 10 [5] 

Al
3+ 

8,68 [4] 8,68 [4] 

OH
- 

2,80 [4] 5 [5] 

SO4
2- 

1,83 [4] 1,83 [4] 

Cl
- 

0 [4, 5] 0 [4, 5] 

H
+ 

1,93 [4] 1,93 [4] 

 

De fysikaliska egenskaperna för masstransporten är tabulerade i Tabell 5. 

Tabell 5. Fysikaliska egenskaper för masstransport. 

Egenskap   Värde Kommentar 

DNa
+ 

1,33
.
10

-9
 m

2
/s Från mobilitet [13] 

DK
+ 

1,96
.
10

-9
 m

2
/s Från mobilitet [13] 

DCa
2+ 

1,58
.
10

-9
 m

2
/s Från mobilitet [13] 

DAl
3+ 

5,59
.
10

-10
 m

2
/s [14] 

DOH
- 

5,30
.
10

-9
 m

2
/s Från mobilitet [13] 

DSO4
2- 

2,13
.
10

-9
 m

2
/s Från mobilitet [13] 

DCl
- 

2,03
.
10

-9
 m

2
/s Från mobilitet [13] 

DH
+ 

9,30
.
10

-9
 m

2
/s Från mobilitet [13] 

DO2 2,42
.
10

-9
 m

2
/s [13] 

betong 0,2 [15] 

jord 0,5 Antagande 

betong 3 Uppskattad från [15] 

jord 1,5 Antagande 

betong 3 [15] 

jord 1 [16] 

concrete -10 mV [17, 18, 19] 
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3 Resultat och diskussion 

3.1 Förmåga att dränera vatten 
Dränering av vatten från betong simulerades med de sammansättningar och uppsättningar 

med hydratiseringstal givna i Tabell 3, Tabell 4 och Tabell 5 undersöktes. I Figur 1 ges 

geometrin för undersökningen. Betongen och jorden antas ha samma sammansättning i 

porerna. Tillgången på syre vid elektroderna antogs vara obegränsad. 1 V lades på systemet 

om inget annat anges. 

 

Figur 1. Del av betong och jord liggandes intill anod och katod som visar uppställning för 

modelleringen. Den streckade linjen anger geometrin (i 1D) för undersökningen. 

3.1.1 Effekt av laddad vägg (Elektroosmotiskt flöde) 

Zetapotentialen, ζ, angiven i Tabell 5 är ett medelvärde av de negativa zetapotentialerna som 

hittades i litteraturen. Det finns en stor osäkerhet i denna potential hos betong då det finns 

många olika uppgifter i litteraturen beträffande värdet på potentialen. De flesta källor anger 

negativa värden men det finns också några referenser som anger svagt positiva värden, vilket 

betyder att anjoner istället binder till kapillärväggen och vatten förs in i materialet. [17, 18, 

19] För pH 12,4 och högre är effekten på vattentransporten från de laddade kapillärväggarna 

1,1 % eller mindre för de scenarior som studeras här. Det beräknade bidraget till det totala 

flödet visas i Tabell 6. Eftersom bidraget är väldigt litet och på grund av osäkerheten på 

värdet försummas denna effekt i de kommande resultaten. För att rättfärdiga detta ytterligare 

testades en zetapotential på -100 mV (fem gånger mer negativ än något rapporterat värde). 

Bidraget till vattenflödet visar sig då vara mindre än 7 %. 

Tabell 6. Bidrag till vattenflödet från det elektroosmotiska flödet för olika scenarios.  

Scenario  Bidrag till vattenflöde (efter 1 h) 

Betong I, Set 1 hydratiseringstal  0,7 % 

Betong I, Set 2 hydratiseringstal  0,8% 

Betong I, Set 1 hydratiseringstal, pH=12.4  0,8% 

Betong II, Set 1 hydratiseringstal  0,7 % 

Betong II, Set 2 hydratiseringstal  1,1 % 

Betong II, Set 1 hydratiseringstal, pH=12.4  0,9 % 
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3.1.2 Betongtyper och hydratiseringstal 

I Figur 2 visas flödet av vatten med olika typer av vattenbärande joner för de två 

betongkvaliteterma med uppsättning 1 av hydratiseringstalen. Ett negativt flöde indikerar 

flöde in i betongen och positivt ur betongen. Figuren visar ett nettoflöde in i betongen för 

båda betongtyperna (blå linje i figuren). Förutom för natriumjonen och hydroxidjonen, så har 

de flesta jonerna ett försumbart bidrag till nettoflödet av vatten (linjerna för H
+
, Ca

2+
, Al

3+
 och 

SO4
2-

 överlappar vid noll). Det stora bidraget från hydroxidjonerna, som migrerar mot 

anoden, kommer från att dessa finns i hög koncentration och har god förmåga att transportera 

vatten. Å andra sidan ger natriumjonerna ett väldigt litet bidrag eftersom dessa inte finns i 

tillräckligt hög koncentration och har sämre förmåga att transportera vatten. 

 

 

Figur 2. Vattenflöde med joner över gränsfasen mellan betong och jord. Övre bilden avser betong I 

och nedre bilden betong II med uppsättning 1 av hydratiseringstalen. * både atomära och 

sammansatta joner. 

H
+
, Ca

2+
, Al

3+
, SO4

2- 
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Beräkningarna stoppades vid 60 (betong I) och 120 (betong II) timmar då strömmen efter 

denna tid minskade avsevärt. Vid dessa tidpunkter hade 40 ml respektive 190 ml vatten rört 

sig in i betong I och II. Anledningen till minskningen i ström var utarmningen av joner i 

närheten av anoden vilket drastiskt minskar konduktiviteten hos elektrolyten och därför ökar 

resistansen i systemet. Detta visas i Figur 3. Det elektriska fältet driver positivt laddade 

partiklar till katoden och hydroxidjonerna förbrukas i den elektrokemiska reaktionen vid 

anoden. 

 

 

 

Figur 3. Koncentrationsprofiler mellan elektroderna för betongtyperna. Övre bilden avser betong I 

och nedre bilden betong II. Uppsättning 1 av hydratiseringstalen har använts. 

Utarmningen av joner nära anoden ges uttryck av jonstyrkan i lösningen vilket illustreras i 

Figur 4. 

Anod 

Anod 

Katod 

Katod 

Na
+ 

K
+ 

OH
- 
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Figur 4. Jonstyrka mellan elektroderna för betongtyperna. Övre bilden avser betong I och nedre 

bilden betong II. Uppsättning 1 av hydratiseringstalen har använts. 

I Figur 5 visas vattenflödet för betongtyperna med uppsättning 2 av hydratiseringstalen tills 

tidpunkten då strömmen sjunker avsevärt. Ingen dränering av vatten sker här heller och 

situationen är till och med sämre än föregående scenario. Anledningen är densamma som 

tidigare: En hydroxidjon kan bära mer vatten än en natriumjon och finns här i hög 

koncentration. När strömmen går ner har 61 ml respektive 282 ml vatten transporterats in i 

betong I och II.  

Anod 

Anod 

Katod 

Katod 
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Figur 5. Flöde av vatten över gränsytan mellan betong och jord. Övre bilden avser betong I och nedre 

bilden betong II med uppsättning 2 av hydratiseringstalen. * både atomära och sammansatta joner. 

Ett scenario med lägre pH undersöktes också. Tanken var att den lägre koncentrationen av 

hydroxidjoner skulle ge en ökad effekt på dräneringen. Ett lägre pH är möjligt eftersom 

jorden normalt sett har ett lägre pH än 13,06. Sammansättningen för betong I i Tabell 3 var 

möjlig att anpassa till ett pH av 12,4 och fortfarande erhålla elektroneutralitet i vätskan (KCl 

koncentrationen är då cirka 1 mol/m
3
). Trots det lägre pH-värdet erhålls ingen dränering i 

betongen. Exemplet i Figur 6 visar att nettoflödet av vatten är mycket lägre än vid pH 13,06 

men fortfarande sker flödet in i betongen. Efter 50 timmar, när strömmen går ner på grund av 

utarmning av joner, har 6 ml vatten flyttats till betongen.  

 

H
+
, Ca

2+
, Al

3+
, SO4

2- 
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Figur 6. Övre bild: Flöde av vatten över gränsytan mellan betong och jord. Nedre bild: 

Koncentrationsprofiler mellan elektroderna. Betong I med uppsättning 1 av hydratiseringstalen vid 

pH 12,4. 

3.1.3 Betydelsen av zetapotentialen i jord 

I avsnitt 3.1.1-3.2.3 har effekten från det elektroosmotiska flödet bortsetts från även för jorden 

utanför betongen. För jord finns dock publikationer och rapporter från tester som tyder på att 

negativt laddade kolloider bidrar till att dränera vatten från jorden när den utsätts för ett 

elektriskt fält. [20] Zetapotentialens negativa värde är vanligen tio gånger större för jord än 

för betong och ger upphov till ett större elektroosmotiskt flöde. För jord är zetapotentialen 

cirka -100 mV, [21] Den möjliga påverkan för denna zetapotential testades för betong I och 

uppsättning 1 av hydratiseringstalen. 

Figur 7 visar att jämfört med fallen med inget elektroosmotiskt flöde i jorden så uppstår 

dränering av vatten till viss del i jorden men inte inom betongen (positivt flöde i jorden och 

Anod Katod 
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negativt flöde i betongen). Torrare jord nära betongen motverkar att vatten tar sig in i 

betongen och resultaten visar på att flödet av vatten in i betongen minskar. Däremot kommer 

redan existerande fukt i betongen inte att kunna försvinna. Jonstyrkan i Figur 7 visar även på 

en risk för utarmning av joner i gränsfasen mellan betong och jord. 

 

 

 

Figur 7. Övre bild: Vattenflöde inom en sektion mellan elektroderna. Nedre bild: Jonstyrka mellan 

elektroderna. Betong I med uppsättning 1 av hydratiseringstalen vid pH 13,06. 

  

Anod 

Anod 

Katod 

Katod 

Betong Jord 
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3.1.4 Artificiell elektrolyt 

Resultaten har hittills visat att sammansättningen av porlösningen i betongen är av yttersta 

vikt om den elektroosmotiska metoden ska fungera. I Tabell 7 visas en artificiell elektrolyt 

med en sammansättning med hög koncentration av både katjoner och anjoner vid pH 13. 

Sammansättningen skapades för att ge bättre förutsättningar för dränering. Kloridjoner är 

särskilt passande som anjon i hög koncentration eftersom dessa inte transporterar något vatten 

och bidrar till laddningsneutralitet även vid höga natriumjonskoncentrationer. 

Tabell 7. Sammansättning hos artificiell elektrolyt. 

Jonslag Koncentration (mol/m
3
) 

Na
+
 Från elektroneutralitet, ekv. (7), s 2. 

Cl
-
 750 

OH
- 

105 

 

I Figur 8 visas att den artificiella elektrolyten ger god dränering av vatten. Resultaten är 

beräknade för fallet med uppsättning 2 av hydratiseringstalen, eftersom det med uppsättning 1 

inte sker någon dränering. Figurerna visar att för 5 V kan hastigheten för vattentransporten 

ökas om nödvändigt. Liksom visat tidigare så utarmas jonerna nära anoden, vilket begränsar 

tiden som dräneringen kan ske. Utarmningen sker fortare för högre pålagda spänningar.  
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Figur 8. Övre bild: Vattenflöde med olika joner över gränsytan mellan betong och jord. Nedre 

diagram: Mängd dränerat vatten. Linje utan markeringar avser 1 V och den med markeringar 5 V. 

Uppsättning 2 av hydratiseringstalen. 
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3.2 Syrereduktionsreaktioner 
Syrereduktionsreaktionerna sker vid katoden. Hittills har påverkan av syretransporten på 

vattenflödet varit försumbar. Geometrin i Figur 9 användes för att undersöka påverkan av 

syretransport för 1 V. Figuren visar en gränsyta av betong och jord och elektroder (sedda från 

ovan). Diametrarna på elektroderna sattes båda till 4 cm. 

 

Figur 9. 2D geometri för betong och jord med elektroder och område för syrgastillförsel markerade.  

Resultaten i Figur 10 för betong I med uppsättning 1 av hydratiseringstalen visar att trots ett 

ganska kort avstånd för syre att vandra och en låg pålagd potential (1 V) så sker nästan 

fullständig utarmning av syre vid katoden inom några få minuter. Denna begränsande faktor 

är viktigare än utarmningen av joner (jonstyrkan är nästan konstant, Figur 10 nedre bilden) 

och strömmen går ner till en låg nivå ganska snabbt. Vätgasutvecklingen ((R3) i modellen) är 

också för obetydlig för dessa förhållanden för att kunna upprätthålla en relativt hög ström för 

systemet. Därför måste stor hänsyn tas vid placering av katoder för att kunna upprätthålla ett 

betydande flöde av vatten.  
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Figur 10. Övre bild: Strömtäthet vid anod och katod. Mittenbild: Medelkoncentration av syre vid ytan 

på katod. Nedre bild: Jonstyrkans profil genom mitten av geometrin. Betong I med uppsättning 1 av 

hydratiseringstalen. 
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3.3 Placering av anod i jord 
Av resultaten att döma är tillvägagångssättet att placera anoden i betongen under 

elektroosmos oftast inte det rätta sättet att uppnå dränering eller torkning av betongen. Om 

anoden istället placeras i jorden strax utanför betongen så kan vattentransporten ske som 

önskat från anod till katod (se sektion 3.1.3). Detta kan bidra till en torr omgivning utan att 

det elektriska fältet hindrar vattnet från att lämna betongen. 

I Figur 11 visas den geometri, i 2D, som användes för att undersöka vattenflödet då anoden 

placeras i jorden nära betongen. Elektroderna har en diameter på 4 cm och anodens center är 

placerad 2 cm från gränsytan mellan betong och jord. Syrgastillförseln till systemet ansätts till 

obegränsad. 

 

Figur 11. 2D geometri för betong och jord med elektroder och undersökta tvärsnitt (grön och blå 

linje) markerade. 

Den övre bilden i Figur 12 visar storleken av flödet av vatten då anoden är placerad i jorden. 

Det positiva värdet på flödet visar på att jorden i närområdet till betongen torkas ut då vattnet 

rör sig mot katoden. Den nedre bilden i Figur 12 visar den ackumulerade mängden vatten som 

passerat olika gränssnitt i riktning mot katoden i fallen med anoden placerad i jorden och med 

anoden i betongen. Resultaten visar på att placering av anoden i jorden inte kommer att driva 

vatten in i betongen. Sannolikt kommer vattnet istället att rinna ut (via tryck/konvektion) från 

betongen och föras bort med det pålagda elektriska fältet då jorden torkas ut. Konvektionen är 

som nämnt tidigare inte inkluderad i modellen, där av ett vattenflöde lika med eller nära noll i 

betongen enligt figuren.  
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Figur 12. Övre bild: Flöde av vatten (mol/(m
2
s)) då anoden är placerad i jorden (se Figur 11). Nedre 

bild: Vattenmängd som totalt passerat olika tvärsnitt i riktning mot katoden då anoden är placerad i 

jorden (linje utan markeringar, geometri enligt Figur 11) eller i betongen (linje med markeringar, 

geometri enligt Figur 9). Negativt värde motsvarar vatten transporterat i motsatt riktning, d.v.s. mot 

anoden. Betong I med uppsättning 1 av hydratiseringstalen har använts. 

 

 

 

  

Transport i jord, anod i jord 

Transport i jord, anod i betong 

Transport i betong, anod i betong 
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3.4 Påverkan på armering 
Betong förstärks vanligtvis med armering av stål. Det elektriska fältet som skapas i betongen 

när den elektroosmotiska tekniken används kan ge upphov till korrosion av armeringen till en 

viss grad. Detta undersöktes med 3D geometrin i Figur 13 och den artificiella elektrolyten 

(Tabell 7) med uppsättning 2 av hydratiseringstalen för en pålagd spänning av 1 V. 

 

Figur 13. 3D geometri för betong och jord med elektroder och armering markerade. 

Följande elektrokemiska reaktioner kan ske på armering av stål under alkaliska förhållanden: 

Fe (s) → Fe
2+

 + 2 e
-
     (R4) 

½ O2 + H2O + 2 e
-
 → 2 OH

-
    (R5) 

Tabell 8 listar de elektrokemiska egenskaperna för reaktionerna ovan. 

Tabell 8. Kinetiska parametrar för elektrokemiska reaktioner på stål. [22] 

Reaktion Utbytesströmtäthet, i0 Tafellutning, A Normalpotential, E0 

R4 7,1
.
10

-5
 A/m

2
 410 mV/dekad -0,651 V vs SCE 

R5 7,7
.
10

-7
 A/m

2
 180 mV/dekad 0,159 V vs SCE 

 

Följande antaganden gjordes: Reaktionerna på armeringen har försumbar inverkan på 

lösningens sammansättning och tillgången på syre vid katoden ansattes till obegränsad. 

I Figur 14 visas några resultat för 3D geometrin ovan. Det positiva nettoflödet indikerar att 

dränering sker. Koncentrationen av natriumjoner efter 15 minuter visar att natriumjoner har 

migrerat mot katoden.  
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Figur 14. Övre bild: Vattenflöde med joner över gränsfasen mellan betong och jord. Nedre bild: 

Koncentration av Na
+
 (mol/m

3
) efter 15 min. 

Figur 15 visar den lokala strömtätheten på ett fall med armering i betongen. Figuren visar på 

att både positiva och negativa strömmar finns. De positiva strömmarna indikerar var 

upplösning av järn är att förvänta. 
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Figur 15. Strömtäthetet (A/m
2
) på armeringen. Efter 1 minut av pålagd spänning. 

Strömmarna på armeringen i Figur 15 är ganska betydande. Som jämförelse har ett enskilt 

armeringsjärn som ligger mellan elektroderna simulerats. Där är strömmarna lägre och mer 

jämt fördelade, vilket kan ses i Figur 16. Detta visar på mindre korrosion i fallet med enskild 

armering.  

 

Figur 16. Strömtäthet (A/m
2
) på enskilt armeringsjärn. Efter 1 minut av pålagd spänning. 

I de punkter där den utläckande strömmen blir som högst motsvarar detta en 

korrosionshastighet på cirka 0,5 μm/år vilket är en låg korrosionshastighet. 

Läckströmskorrosionen på armeringen är således att betrakta som låg i de simulerade fallen. 

Det ska dock poängteras att endast 1 V använts för dessa simuleringar vilket i sammanhanget 

är en låg spänning. 
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4 Slutsatser 
Följande slutsatser kan dras från denna modelleringsstudie om dränering av betong genom 

elektroosmos: 

 

 Matematisk modellering är ett användbart sätt att undersöka möjliga effekter av 

vätskesammansättning, material och geometrier vid tillämpning av 

elektroosmostekniken. 

 Dränering av vatten från material genom elektroosmos beror till stor del av 

sammansättningen hos vätskan i kapillärerna. Relativt små förändringar kan sänka 

flödet av vatten eller till och med ändra vattenflödets riktning. 

 För de två betongkvaliteterna som studerats har den höga koncentrationen av 

hydroxidjoner (högt pH-värde) samt förhållandet att jonerna utarmas vid anoden stor 

betydelse. Utarmningen gör det svårt att driva processen över en längre tid. 

 De laddade väggarna i kapillärerna/porerna har en försumbar påverkan på nettoflödet 

av vatten till eller från betongen (Det vill säga det elektroosmotiska flödet är väldigt 

litet i betongen). 

 Placering av anoden i jorden strax utanför gav resultatet att vatten transporteras bort 

från betongen så att jorden närmast betongen torkas utan att vatten drivs in i betongen. 

 En elektrolyt med hög koncentration av vattenbärande katjoner och icke-vattenbärande 

anjoner kan göra det möjligt med elektroosmos dränera vatten från betong även vid 

högt pH. 

 För god dränering krävs det att katoden har god tillgång på syre. 

 Det elektriska fältet mellan elektroderna kan ge upphov till korrosion på armeringen i 

betongen. Resultaten visar att så låga spänningar på 1 V kan ge upphov till korrosion. 
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5 Fortsatt undersökning 
Eftersom sammansättningen för porvätskan har stor betydelse för att elektroosmosen ska 

fungera behöver fler sammansättningar testas. Särskilt från äldre betong med omgivning 

borde data samlas in och testas med modellen.  

Förhållanden längre ifrån elektroderna såsom vattentryck och vätskerörelse behöver också 

undersökas mer än vad som gjorts här. Dessa egenskaper påverkar storleken på den pålagda 

potentialen som behövs för att uppnå dränering. Med kunskap om detta kan även bättre 

modeller sättas upp vilket ger bättre förutsägelser. 

Korrosionen av betongens armering beror både på anodens och på armeringens placering och 

utformning. Modellen passar särskilt väl till undersökningar av detta slag och bör göras för 

varje fall då elektroosmos kan tänkas användas. Det kan även vara applicerbart att använda 

modellen för att studera katodiskt skydd. Exempelvis för att beräkna optimalt antal 

anoder/katoder, storlek på ström och lämplig elektrodgeometri.  

Pulsning av den pålagda potentialen kan också vara intressant att studera. Perioderna utan 

pålagd potential kan eventuellt ge tid för att fylla på porer med nya joner och därmed kanske 

förbättra dräneringen av vatten. 

Hur elektroosmosen påverkas av olika utformningar av anod och katod kan modelleras för att 

undersöka vilka utformningar som ger den bästa dräneringen. Detta kan också innefatta tester 

där katoden placeras i betongen och anoden utanför eftersom modelleringen visat att den höga 

koncentrationen av hydroxidjoner medför vattentransport in i betongen med den 

konventionella uppställningen. 
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6 Lista över symboler 
A Tafel lutning     [V/decade] 

a aktivitet     [mol m
-3

] 

c koncentration     [mol m
-3

] 

D diffusionskoefficient    [m
2
 s

-1
] 

E0 jämviktspotential    [V] 

F Faradays konstant, 96487    [As mol
-1

] 

I jonstyrka     [mol dm
-3

] 

i strömtäthet     [A m
-2

] 

i0  utbytesströmtätheten per elektrodyta   [A m
-2

] 

N flöde i elektroly/vätska    [mol m
-2.

s
-1

] 

R gaskonstanten, 8,3143    [J mol
-1 

K
-1

] 

T temperatur     [K] 

V potential i elektrolyten    [V] 

Vapp pålagd potential på ett system    [V] 

α överföringskoefficient     [-] 

 aktivitetskoefficient    [-] 

ε porositet (volymfraktion vätska)    [-] 

ε0 vätskepermittivitet (vatten)    [F m
-1

] 

 dynamisk viskositet    [Pa s] 

 zetapotential     [V] 

 tortuositet     [-] 

Index 

a anodisk 

c                        katodisk 

i index för partiklar 

betong betongfas 

jord jordfas 

Exponent 

β Bruggeman konstanten    [-] 
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